
 

 

 
  

  

  آجا و الگوهاي عملي آن در دانش تيريمد جامع ستميساستقرار 
 1امير نيازمند

  دهيچك

 ينهادها و ها سازمان ،مؤسسات يبرا يراهبرد ازين كي عنوان به دانش، تيريمد سوم، هزاره آستانه رد

- بهره زانيم و جوامع و ها سازمان يبرا بلندمدت يها يبرتر كننده نيتضم دانش تيريمد .مطرح است يخدمات

 يسو از تواند يم كه است ينگرش دانش، تيريمد .است ياطالعات و يفكر ي،انسان يها هيسرما از ها آن يريگ

 يدانش يها هيسرما ندادن دست از و ،ندهدر آي يريپذرقابت و شود يسازادهيپ انعطاف يكم با ها سازمان تيريمد

 و استقبال مورد شدت به كه است تيريمد در نوظهور مباحث از يكي دانش تيريمد مبحث .اورديب ارمغان به را

 آن يبخش اثر و يساز ادهيپ دانش، تيريمد ركن نيتر مهم و شده واقع تيريمد و سازمان علم توجه دانشمندان

 يضرور آن يساز ادهيپ يبرا يسازمان اعمال بر حاكم روح كي عنوان به دانش تيريمد شناخت كه ،باشد يم

ارتش  در دانش تيريمد جامع ستميسو استقرار  يسازادهيپ روند يبررس و مطالعه مقاله، نيا از هدف .است

گيري فناوري ربا توجه به اينكه مديريت دانش به ارتباط بين افراد و چگونگي به كا .است رانيا ياسالم يجمهور

ت كه سازمان را در نيل به سوي يي اسكارها راهيابيم كه هدف از مديريت دانش معرفي  مي راطالعات وابسته است د

 داليل: يفاكتورها بر هيتك با يشنهاداتيپ و يكل كار راه است شده يسع مقاله نيا در. اهدافش ياري رساند

، ها مهارتسازماندهي، رهبري، فرهنگ سازماني، فرايندها، دستاوردها، افراد و  كاربرد، دامنه اهداف، كارگيري، به

 به در ادامه گردد، و ارائه و ييشناسا آجا در ها تيمحدود و مشكالت ،كار روش ورانه،ي فناها رساختيزو  ها اهرم

اشاره شده و راهكارهايي براي نهادينه كردن آن در  آجانظام مديريت دانش در  استقرار مختصر به موانع اجرائي طور

  .پيشنهاد گرديده استآجا 

  

   :كليد واژگان
   استقرار مديريت دانش، بهبود مديريت دانش مديريت دانش، چارچوب مديريت دانش، 
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  : مقدمه

علـوم انسـاني اذعـان دارنـد بـراي       ژهيو بهي علمي ها حوزهي كاري و تمام ها گروهامروزه همه 

بتوانند در دنياي رقابت امروزي، حضور مسـتمر و پايـدار داشـته باشـند، بايـد حـول        ها سازماناينكه 

ضروري  ها سازمانرغم اينكه دانش به عنوان منبعي براي بقاي علي. محور علم و دانش فعاليت كنند

ي به يك دانش و فهم عميق در تمـامي سـطوح اسـت، امـا     ابي دست ها سازماناست و شرط موفقيت 

دانـش مفهـومي   . انـد هنوز به مديريت دانش به طور جدي توجـه نكـرده   ها سازمانهم بسياري از  باز

شود كه به تنهـايي داراي مفهـوم    يي گفته ميها پاسخده به اعداد و دا. فراتر از داده و اطالعات است

كـه بـه صـورت     شـود  يمگفته  ها دادهاطالعات به مجموعه مرتبط از . كاربردي براي سازمان نيستند

دانـش بـه مجموعـه    . در سـازمان اسـت   هـا  يريـ گميتصـم اطالعات معمـوالً مبنـاي   . يك پيام هستند

گيـري آن در تصـميمات    رر عملـي مـرتبط بـا آن، نتـايج بـه كـا      اطالعات سازماندهي شده، راهكـا 

مـديريت  «و»1دانـش مـديريت  «گـاهي بـه اشـتباه    . شـود  مختلف و آموزش مـرتبط بـا آن، گفتـه مـي    

مديريت اطالعات به طور مشـخص  . ، حال آنكه اين دو يكي نيستندشوند يميكي تلقي » 2اطالعات

دانـش در يـك سـازمان، متشـكل از راهبردهـا و      مـديريت  . هاي پردازش شـده تمركـز دارد   بر داده

. فرايندهايي است كه قادرند نيازهاي دانش كـل سـازمان، مشـتريان و كاركنـان را بـرآورده سـازند      

نسبت به مديريت دانش، درك متفاوتي است كه از اين مقولـه   ها سازمانتوجهي بسياري از  علت بي

طوالني، فراهم سازي  نسبتاًبه يك بازه زماني  وجود دارد، براي اجراي مديريت دانش ها سازماندر 

ي دانشــي و فــراهم آوردن بســترهاي هــا كــانونبسـترهاي فكــري و فرهنگــي، مهــارتي و آموزشــي،  

 Knowledge :معـادل واژه » مـديريت دانـش  «در زبان فارسي تا به حال اصطالح . فناورانه نياز است

Management وجـود   4دانـش  و 3علـم  تفاوت بسياري بيندر زبان انگليسي اما . متداول بوده است

بـه فرآينـد توليـد     علـم در حاليكه  ،شود هاي بشر به طور كل اطالق مي به تمامي آگاهيدانش . دارد

دانش تنها . ن، ساختاردهي، نمايش و مديريت نيستقابل بيا) هنوز( دانش نرم. شود دانش اطالق مي

آنجـا كـه    زا .تـوان مـديريت كـرد    هـاي علمـي را مـي    هـاي خـاص و يـا اندوختـه     را يا دانسته سخت

اً جديد است، در ايـن خصـوص تعريـف خـاص و     نسبت دانشتحقيقات كاربردي در حوزه مديريت 
                                                           

1- Knowledge Management  
2- Information Management   

 3- Science    
4- Knowledge  
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كـه  آنچـه مسـلّم اسـت آن   . دقيقي كه مورد اجماع اكثريت محققين قرار گيرد، هنـوز وجـود نـدارد   

توان با آشنايي با تعاريف گوناگون، ابعاد و مصاديق اين امـر را بيشـتر شـناخت و آن را بهتـر بـه       مي

  )156:1384نوروزيان،( .كار گرفت

  

  :انشد تيريمدمفهوم 
هاي علمي، در دسترس قرار دادن  مديريت دانش، مديريت دانايي يا مديريت اندوخته

اي كه به هنگام نياز در اختيار افرادي كه  هاي علمي است، به گونه مند اطالعات و اندوخته نظام

رتر انجام ها بتوانند كار روزمره خود را با بازدهي بيشتر و مؤث ها هستند، قرار گيرند تا آن نيازمند آن

  :شود هاي علمي بر اين سه جزء اصلي بنا مي برنامه اجرايي مديريت اندوخته. دهند

 ها هستند افرادي كه توليدكننده و يا مصرف كننده اين اندوخته )1

  كنند ها را مديريت مي فرآيندهايي كه اين اندوخته )2

 .كنند ميهاي علمي را آسان  به اين سرمايه ابزار و تمهيداتي كه دسترسي )3

)MalhotraYaghesh,2002:58( 

 و 2اطالعات ،1داده ميمفاه يبررسابتدا به  ديبادانش  تيريمدبهتر مفهوم  دركبه منظور  نيبنابرا

عبارت دانش  يجاعبارات اطالعات و داده اغلب به . ميبپرداز ها آن انيمتفاوت و ارتباط و دانش 

 كيانجام  يبرا ها آنتفاوت  دركدارند و  يتمتفاو ميمفاه ها آناما در واقع  ،شوند يمبرده  كاربه 

   .است ياتيحمهم و  اريبسدانش محور  كار

 )Elias M .Edwad  & Hassan M Ghaziri ,2004: 125(  

 گريدخاص بدون ارتباط با  نهيزم كيمورد از  كي ايو  تيموقع كياز  تيواقع كي :داده

تعامالت و  كننده منعكس ها داده و هستندخام  يها تيواقعو  قيحقا ها داده، قتيحقدر . زهاستيچ

 نيا. شود يم ادي ها آناز  زيناچتحت عنــوان جزء  كههستند  يمنسجمو واحد و  كاملمبادالت 

 :Turban  E .Anderson ,2001( .شوند يم تيريمدو  رهيذخ داده يها گاهيپااجزاء در 

349(  
                                                           

1- Data   

2- Information  
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 يريگشكلموجب  ،گريكديبه  ها آناط و ارتب ها دادهبه  ريتفس و نهيزم كردناضافه  :اطالعات

اطالعات . آن است ريتفسو  نهيزمو مرتبط همراه با  يبيترك يها دادهاطالعات . شود يماطالعات 

و  يسازمانده، شيپاال، رهيذخ، يبندگروه  كه رديگ يمخالصه شده را در بر  يها داده قتيحقدر 

 ماتيتصماطالعات به اتخاذ  يبررسبا  توان يم. را روشن سازند نهيزمتا بتوانند  اند شده ليتحل

انباشته شده را به خود  يها گزارهو  كلماتاعداد و ارقام،  شكلاطالعات معموالً . پرداخت

  .كنند يمرا به صورت خالصه شده ارائه  ها گزارهو اعداد و  رنديگ يم

 )Cohen & Leviathan ,1990:143(  

از اطالعــــــات  بعد يعيطبموجب توسعه  و حافظه به اطالعات درك كردناضافه : دانش

دانش را . شود يمبه دانش منجـــــر  هياولاطالعات ) انباشت( شتريبهر چه  يسازخالصه . گردد يم

به  تواند يم كه كرد فيتعر ييها دادهحاصل از اطالعات و  يها نشيب توان يمحالت  نيادر 

دانش به حداقل رساندن جمع  .باشد ميقستگوناگون مؤثر و قابل  طيشرامختلف و در  يها روش

و فهم است  ادراك كيدانش  .به اطالعات يدسترس شيافزاو خواندن اطالعات است نه  يآور

   .شود يمحاصل  يريادگيو  ميمستق دركتجربه، استدالل،  قيطراز  كه

)Davenport, T.H. & Prusack, L ,1998: 11(  
      

     

اگر . دانش است كاربردخرد همان . است كمالبه خرد و  از دانش حركتمرحله،  نيآخر: 1خرد

نداشته باشد،  زيپرهبداند اما بدون توجه به آن در خوردن  يچاقپرچرب را در  يغذااثر  يشخص

  نگرفته است كارآن را به  كهداشته  يآگاه يدانشاز  كهچرا  ستين يخردمندفرد 

  

  

                                                           

1- Wisdom  
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  :هرم دانش

سطح و  نيتر نييپادر  ها داده. كرد ميترسهرم دانش را  وانت يمفوق  ميمفاهو  فيتعاربه  توجه با 

، وفاق كلدر  يولوجود دارد  اتيجزئاختالف نظرها درباره  يبرخ .هرم قرار دارند رأسخرد در 

  .هرم دانش وجود دارد يكل بيتركو  حركتدرباره  يعموم

 )Wickramasinghe, N.,Fadlalla, A., Geisler, E., & Schaffer,J ,2003:11(  

  

گذرد و در اين مدت، تعاريف  مي دانشكمي بيش از ده سال از عمر ابداع مفهوم كلي مديريت 

در . دهند گوناگوني در اين خصوص ارائه گرديده كه هر يك ابعادي از اين موضوع را نمايش مي

  :پردازيم ترين اين تعاريف مي ذيل به بيان مهم

 ، 2ييشناسا ، 1خلق جهت يراه افتني: از است تدانش عبار تيريمد يبرا فيتعر نيتر يابتدائ

 )Schein E ,1996: 17( .آن ازمندين افراد به يسازمان دانش 5عيتوز و 4اشتراك ، 3شكار

هاي اطالعاتي مختلفي مربوط  هاي سازماني، فرآيندها و فناوري مديريت دانش، به محدوده �

سازماني، اهداف كسب و  ، خلق و نشر دانش جهت تحقق مأموريتيابي دستاست كه براي 

  )Waltz,2003: 36( .شوند ها به كار گرفته مي كار و راهبرد

 . به اهداف سازماني يابي دست منظور بهدانش  يريكارگ به وفرايند خلق، انتشار  �

)Madhavn & Grover ,1998: 3(  

                                                           

1- Create 
2- Identify 
3- Capture 
4- Share 
5- Distribute 
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استادانه را كه  يها دگاهيدمديريت دانش، رسمي سازي و دسترسي به تجربه، دانش و  �

جديد، قدرت كارايي باالتر، تشويق نوآوري و افزايش ارزش مشتري را در پي  يها تيبلقا

 )Liebowitz . Jay ,2004: 48( .دهد داشته باشند، هدف قرار مي

هاي فناوري  مديريت دانش، دانستن ارزش دانش، فهم اطالعات سازمان، استفاده از سيستم �

 Madhavn( .باشد كاربرد دوباره دانش مي اطالعات و ارتباطات به منظور حفظ، استفاده و

& Grover ,1998: 12(  

دانش  يريكارگ بهمديريت دانش، فرايند كشف، كسب، توسعه و ايجاد، نگهداري، ارزيابي و  �

مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است كه از طريق ايجاد پيوند ميان منابع 

به اهداف  يابي دستو ايجاد ساختاري مناسب براي انساني، فناوري اطالعات و ارتباطات 

 )Cohen, Wesley & Leviathan,1990: 146( .سازماني صورت پذيرد

يافتن، درك كردن و استفاده از دانش براي  مندنظامرويكرد عبارتست از مديريت دانش  �

كرار، به اهداف سازماني است و از طريق كاهش زمان و هزينه آزمايش و خطا يا ت يابي دست

 )Grayson ,1998: 73 (.كند ايجاد ارزش مي

  :كرد فيتعر گونه نيادانش را  تيريمد توان يم اكنونگفته  شيپتوجه به مباحث  اب

و دانش دسته ) نزد هر فرد يفردتجربه و دانش ( يمعنو هيسرماسازمان در استفاده از  كي ييتوانا

دانش و  ميتسهدانش،  ديتولشامل  ينديفرا قيطربه اهداف خود از  يابي دستبه منظور  يجمع

  . يفناور كمكاستفاده از آن به 

 :گرفت نظر دانش در تيريمد يبرا هدف چهار توان يم

 دانش مخازن جاديا يبرا تالش )1

 دانش به يابي دست بهبود )2

 دانش وجود فرهنگ يارتقا يبرا كوشش )3

 )Davenport ,2001: 25( .ييدارا عنوان هب دانش كردن تيريمد )4

 :از عبارتند دانش مخازن فوق فيتعر در

 )يرقابت هوش( يرونيب دانش )1
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 يابيبازار به مربوط يها روش و ها نوشته ي،پژوهش يها گزارش(يدرون ساختمند دانش )2

 )محور محصول

 آموخته يها درس يگاه كه يدانش از مملو يا مباحثه يها گاهيپا( يدرون ساختار يب دانش )3

  ).شوند يم دهينامشده 

 1يضمن ساختار يب دانش ييجابجا و دانش مخازن جذب بر ديبا دانش تيريمد اب سازمان كار

اي از  به عبارت ديگر، دانش صــــريح مجموعه. دانشي عيني، مستدل و منطقي است(يدرون اي

ها و اهداف هر  ها، طراحي ها، گزارش ها، نرم افزارها، مستندات، دستورالعمل ، رويهها يمشخط

يح به صورت مستند و مدون شده موجود است، لذا به راحتي بين ديگران دانش صر. سازمان است

عيني، شناختي و تجربي  ردانشي ذهني، غي( يبرونيا 2 حيصرساختمند  دانش ، به)قابل توزيع است

. است كه نزد هركس وجود دارد و در طول زمان از طريق آموزش و تجربه كسب شده است

از آنجايي كه . هاست ها و مهارت فراست، فوت و فندانش ضمني محل تجمع تجارب، بينش، 

دانش ضمني اغلب به صورت مستند و جمع آوري شده وجود ندارد و صرفاً نزد فرد انحصار 

 دانش كه باشد متوجه و كند تمركز )شود شود، از آن تحت عنوان دانش چسبنده نيز ياد مي مي

  )Carneiro . Alberto, 2001: 357-367(. شود يسازمان دانش به ليتبد يفرد

  :)فرايند مديريت دانش(دانش چرخه

در . شده است ليتشك ياصلدانش از چهار بخش  تيريمد نديفرا يعبارتبه  ايچرخه دانش و   

نزد  يضمنو  حيصراعم از دانش (دانش موجود در سطح ســـازمان و منابع آن  ديبا يممرحله اول 

گشته به  كسبواقع شده و سپس اخذ و  ييشناسامورد  ...)، مستندات وياطالعات يها بانكافراد، 

 شيزاو  ييافزاارزش شده و به هم  ادانش ب نكهيا يبراسپس . گردد يساز رهيذخ يمناسبصورت 

پس  .گردد ميتسهگذاشته شده و  اشتراكدانش موجود نزد افراد به  ديبامجدد دانش منجر گردد، 

 رايز ،كردسازمان استفاده  هيعاله در جهت اهداف شد كسباز دانش  ديبا اكنونمراحل  نيا يطاز 

                                                           

1- Explicit  Knowledge   
2- Tacit  Knowledge   
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خلق دانش شامل ورود  .انجام گرفته ابتر خواهد ماند يها تالش يتمامصورت  نيا ريغ در

خلق دانش  .دانش نزد افراد است ميتسهو  يگذار اشتراكو حاصل به  ستميسبه  ديجداطالعات 

   .و توسعه دانش است كشف، اكتسابخود شامل 

)Davenport. T.h  & Prusack. L,2001: 158( 

 

 
  

  

  

  

  

است كه براي مديريت، مبادله، خلق يا ارتقاي  ها تيفعالمديريت دانش طيف وسيعي از  

مديريت دانش طراحي هوشمندانه فرايندها، . رود هاي فكري در سطح كالن به كار مي سرمايه

ود استفاده از دانش است كه در هر ابزار، ساختار و غيره با قصد افزايش، نوسازي، اشتراك يا بهب

مديريت دانش . شود كدام از سه عنصر سرمايه فكري يعني ساختاري، انساني و اجتماعي نمايان مي

حافظه  عنوان بهي مهم را كه ها مهارتكند تا اطالعات و  كمك مي ها سازمانفرايندي است كه به 

هي نشده وجود دارند، شناسايي، شود و به طور معمول به صورت سازماند سازماني محسوب مي

را براي حل مسائل يادگيري،  ها سازماناين امر مديريت . انتخاب، سازماندهي و منتشر نمايند

   .سازد مي كارا و مؤثر قادر صورت بهي پويا ها يريگميتصمريزي راهبردي و برنامه

)Gant.D.Bant,2001: 18(  

  

  آجا  نياز به مديريت دانش در  اهميت

كه بسياري از  كنند يمنسبي خدماتي را به شهروندان ارائه  طور بهدولتي  يها سازمانري از بسيا 

دولتي هم به ارائه خدمات خاصي  يها سازمانو بعضي از  باشد يمجهت رفاه حال شهروندان  ها آن



 105 .......................................................آجا و الگوهاي عملي آن در دانش تيريمد جامع ستميساستقرار 

 

 

كسب و كار افراد نوع ارائه خدمات نيز  ،كه با تناسب شغل پردازند يمي از جامعه يبه قشرها

نياز به يكسري سازمان براي گسترش مديريت دانش و رسيدن به اهداف آن در . فاوت استمت

دانش محور شود و كاركنان آن هم به كاركنان دانش  آن،در  ها تيفعالي خواهد بود تا يفرايندها

 نيتر مهممحور تبديل شوند، بدين معنا كه استفاده از دانش در انجام امور و فرايندها يكي از 

  )156:1384نوروزيان،( .باشدسازمان هر فرد در  يها هسرلوح

 ،براي نهادينه كردن دانش در آجا نياز به يك سيستم آموزشي و پرورشي مستمربه اين منظور 

تا با استفاده از ابزارهاي مديريتي نوين، فنون و فناوري پيشرفته سطح علمي  باشد يمكارآمد و پويا 

مثال  عنوان به. غييرات سريع در دنياي امروز در آجا افزايش دهدو هوشياري افراد را با توجه به ت

هاي آموزش كامپيوتر و كاربرد آن در كارهاي روزمره و استفاده از هاز برگزاري دور توان يم

 يها زباناينترنت و ساير نرم افزارها و سخت افزارهاي جانبي و سازماني و همچنين يادگيري 

انجام  يها روشو  ها ستميسراهبرد سازمان، مديريت منابع انساني، پس از اينكه . خارجي نام برد

مديريت سازمان  مييبگو ميتوان يمامور سازماني در چارچوب مديريت دانش قرار گرفتند، آنگاه 

مشخص  آجابعد از اينكه جايگاه مديريت دانش در  .است 1بر مبناي دانش است و يا دانش محور

ساس نقش بست آنگاه بايد به دنبال آن باشيم تا مراجعين به اين بر اين ا آن يها راهبردشد و 

سازمان هم در چهار چوب مديريت دانش سطح علمي و فرهنگي و توانائي خود را افزوده تا 

براي اين . بتوانند از خدمات سازمان بدون مشكل و در كمال آرامش و رضايت استفاده نمايند

تهيه كنيم  شغليسني و  يها ردهآموزشي جامعي را براي تمام  يها برنامهمنظور نياز خواهد بود تا 

آجا به  ييكارادانش مدار  پرسنلكه با افزايش سطح توانائي و آگاهي افراد و افزايش روز افزون 

  .حداكثر برسد

 دانش در آجا تيريمدبه چارچوب  ازين

با  دو تفاوت عمده )يدولت سازمان عنوان به(آجا  يبرادانش  تيريمدچارچوب  

 كه يحالدر  .دارد تعلق 2نفعانيذاوالً آجا به . دارد يخصوصبخش  يبراارائه شده  يها چارچوب

در آجا مستلزم  نفعانيذ كرديرو. است  3و سهامداران شركامتعلق و وابسته به  يخصوصبخش 
                                                           

1- Knowledge Worker   
2- Stakeholders   
1- Shareholders  
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 مشكالتدر مورد آن با  كاررو،  نيااز  واست  نديفراگوناگون و متعدد در  يها بخشوجود 

در برابر سهامداران خود پاسخگو هستند، اما  ها شركت، يخصوصدر بخش . مواجـــه است يرشتيب

 نيدوم .انجام گرفته پربازده باشد يگذار هيسرما كه نستيادارد  تياهمدر آجا  كه يزيچتنها 

 ها آن يريپذو آجا در رقابت  يخصوص يها بخشدانش در  تيريمد يها چارچوب زيتماوجه 

بر  يمبتنآجا  كه يحالدر . است ريپذرقابت بنا شده و اصوالً رقابت  هيپابر  يخصوصبخش . است

دانش ،  ييشناسااطالعات،  هيته، )كشورثغورحفظ امنيت حدود و ( مانند ارائه خدمات ييفاكتورها

 كار، اساس يريپذرقابت يعني ياتيح فاكتور نيهمتوجه به  اب. و استفاده از آن است ميتسه

راه  نيااست و در  ريمتغ طيمحدر  يرقابت تيمز كسبجهت  ياريهوشبر  يخصوص يها شركت

منطبق  نينو يها فلسفهو  ها كيتكن، نينو يتيريمد يابزارهاتا همواره خود را با  كنند يم يسع

در نحوه  رييتغ جاديا يبرا يچندان زهيانگدر آجا وجود ندارد و  يروند نيچناما در مقابل . سازند

و بهره  ميتسه، ييشناسابه  يشتريبتوجه  ديباآجا  يامر نيچنتوجه به  اب. ندارد ارائه خدمات وجود

 ريتأثدانش  تيريمد يسازــادهيپ راهبرد يروعمده به شدت بر  ليدلدو  نيا .كنداز دانش  يبردار

آجا به  يبرا يعمومچارچوب  كيبه توسعه  ازين كه شود يم تأكيد نكته نيالذا بر . گذارند يم

  .شود يمدانش احساس  تيريمدو استفاده از تجارب  فهم كمك

 دانش در آجا تيريمدعناصر مهم در چارچوب 

دانش به منظور  تيريمد .هستند يسازمان طيمحهر  ياصلسه عنصر  يفناورو  ندهايفراافراد،  

به  نيهمچن. كند يم تأكيد يسازمانافراد و فرهنگ  يروو استفاده از دانش،  ميتسه هيروح جاديا

و به  شود يم متمركز ها روش اي ندهايفرا يرودانش بر  ميتسهو  اكتساب، جاديا، كردن دايپنظور م

افراد در  نكهيابدون ( يگروه كارآن به هنگام  كردندانش و قابل استفاده  يساز رهيذخمنظور 

ش بخ نيتر مهمافراد . شود يم متمركز يفناور يرو بر) هم باشند كنار يكيزيفواقع و به صورت 

افراد، . دارد ميمستق يوابستگو استفاده از دانش  ميتسهافراد به  ليتمادانش با  تيريمد رايزهستند 

دانش  حركت يبرامانع  كي ايو  محركعامل  كيبه عنوان  توانند يمهمواره  يفناورو  ندهايفرا

عوامل  اديازدو به گسترش و  كردو برطرف  ييشناساهمواره موانع را  ديبالذا  .محسوب شوند

  )Drucker,2001: 158( .پرداخت محرك
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دادن فرهنگ  رقرا(دانش  تيريمد رشيپذآن جهت  يسازگارو  يسازمانفرهنگ  رييتغ :افراد

. دانش است تيريمددر  كار نيزتريبرانگو چالش  نيتر مهم )دانش تيريمد يراستادر  يسازمان

 اشتراكو به  ميتسه يبراافراد  يياتوانو  ليتما، زهيانگدانش در درجه اول به  تيريمد تيموقع

 ميتقس كامالًساختار آجا به صورت . وابسته است گرانيددانش خود و استفاده از دانش  يگذار

بخش  كيمانع از انتقال اطالعات از  حاكمساختار، فرهنگ  نيادر . است يا رهيجزشده و  يبند

 نيچن هيپاآجا بر  كاركنانو  رانيمدي فرماندهان، ذهن ساختار كه يزمانتا . شود يم گريدبه بخش 

 كه ديآ يم شيپ، به ندرت كنند يتلقداشتن و انحصار دانش را قدرت  ارياختباشد و در  امري

به . ابدي انيجرو  كرده دايپمختلف انتقال  يسازمانسطوح  ايمختلف آجا و  يها بخش نيبدانش 

 يگذار اشتراكو به  ميتسهفرهنگ  ديباموانع موجود،  كاهشرفتار و منش افراد و  رييتغمنظور 

 براي چارچوب، ارائه الزم راتييتغجهت انجام  در .و توسعه داد كرده جاديادانش را در سازمان 

  :شود يم شنهاديپموارد زير 

از  ديبا رانيمدو  كاركنان. ديده شيافزادانش  تيريمد يايمزاو  ديفواافراد را نسبت به  يآگاه -1

باورند  نيابر  ها آناگر . كننددانش اطالع حاصل  تيريمد يساز ادهيپاز  حاصل يايمزاو  راتييتغ

 كيدانش  ميتسه كه كنند درك ديبا، شود يمداشتن دانش و انحصار آن قدرت محسوب  كه

  قدرت مضاعف است؛

را بشناسند و به هم اعتماد داشته  گريكدي يوقتافراد . ديكن جاديابر اعتماد  يمبتن طيمح كي -2

  دانش خواهند داشت؛ ميتسهنسبت به  يشتريب ليتماباشند، 

 جيترودانش را  ميتسهنمونه و مدل،  كيبه عنوان  كه ديدهرا پرورش  مديران و فرماندهاني -3

  ؛كنند

 ديباافراد نه تنها . ديكن جاديا ها آناز  ريتقدو  نهيزم نياافراد فعال در  ييشناسا يبرا ميت كي -4

مورد  زين گرانيداستفاده از دانش  يبرا ديبا بلكهشوند  ريتقدش خود گذاشتن دان اشتراكبه  يبرا

به  ايو  يرسممراسم  يطساالنه افراد،  ءارتقا يها طرح قيطراز  تواند يمامر  نيا. واقع شوند قيتشو

 يشغلالزامات  زا يكيبه عنوان  اموضوع ر نيا توان يم يحت .رديگانجام  يمال يها مشوق كمك

  ؛دكرقلمداد  دافرا
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. استCOPs)1 (تحت عنوان اجتماعات مشق ييها گروهو توسعه  جاديا، ها راهاز  گريد يكي -5

 يكار يها تيمسئولاز افراد با  يا عده ها آندر  كهدانش هر سازمان هستند  مراكزاجتماعات مشق 

و استفاده از دانش  ميتسهبه خلق، ) باشند يرسم يكار ميت كيعضو  نكهيابدون (مشابه 

. است يضمندانش  يگذار اشتراكو به  هيته ياصل يابزارهااز  يكياجتماعات مشق . دازندپر يم

فراهم آورند و به  ها آن يبرامنابع الزم را  ستيبا يم آجااجتماعات،  نيابهتر  ياثربخشبه منظور 

 تا دانش را فقط دهند يم حيتــرجموارد، افراد  يبرخهرچند در . افراد فرصت حضور بدهند يتمام

گذارند و  اشتراكبه ...) و پشتيباني، ترابري، خدمات، يمثل مجموعه مهندس(در اجتماع خود 

  . دانش با افراد خارج از اجتماع خود ندارند ميتسهبه  يليتما

و  ندهايفرادانش در رابطه با  تيريمدموجود، چارچوب  يها يمتدلوژتوجه به  اب :نديفرا

 4 انتخاب)3 3 ريتسخ)2 2يي شناسا)1:كندمي شنهاديپ را ريزدانش موارد  تيريمد يها كيتكن

    8 خلق)7 7 كاربرد)6 6 ميتسه)5 5ي سازرهيذخ)4

در ذهن  كه يدانش(گردد  كسبگرفته شده و  ارياختدر  ديبا كه يدانش ييشناساي براراه  كي

، انواع يزيمم كيانجام  كمكبه . دانش است يزيممانجام ) وجود دارد آجاافراد متخصص 

 كي جادياجهت توسعه و  كه …دانش و  يها انيجر، منابع، نقاط ضعف و قوت، ازيندانش مورد 

  )Liebowitz .Jay ,2004: 11( .شود يم آشكارهستند،  ازينسازمان مورد  يبرادانش  راهبرد

 نيهمو در  شود يمدانش مورد استفاده واقع  تيــــريمد يندهايفرا يتمامدر  يفناور :يفناور

مناسب  يفناوردر انتخاب  ياصل مشكل. در بازار وجود دارد يفراوان فناورانه يها حلاهراستا ر

  )Mills . G ,2001 : 407(.است

                                                           

1- Communities  of  Practic  
2- Recognition  
3- Captur  
4- Choice  
5- Storage  
6- Sharing  
7- Use  
8- Create  
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ارتباط افراد با  توان يمآن  يط كهاست  كننده ليتسه كيصرفاً  يفناور كهدقت داشت  ديبا 

در . ستينراه حل  كيخود  يفناوراما . كرد جاديارا  گريكديارتباط افراد با  نيهمچناطالعات و 

  :شود يم شنهاديپ ريزچارچوب موجود موارد  يفناور نهيزم

 كه ديكنحاصل  نانياطمو  ديكن ييشناسادانش را  تيريمد يبراسخت افزار و نرم افزار مناسب  )1

  .است آجا يندهايفرا نيهمچنمورد استفاده متناسب با منابع و  يفناور

 ساختار ريز كيدانش،  تيريمد نهيزمدر  يندهايفرا و كاركنان يها يازمندين ييشناسابا  )2

  .ديبساز فناورانه

به  آجاگسترده در  يهمكار جادياارتباطات و  يبرقرار تيقابلبا ) نترانتيا( يداخل شبكه كي )3

 .ديكن جاديا حيصردانش  يگذار اشتراكو به  ميتسهمنظور 

قابل  كاركنان يتمام يـرابـ آجا يداخل شبكه قيطراز  كه ديكن جاديادانش   1پورتال كي )4

خود را بدون مواجهه چهره به چهره به  يضمنآن بتوانند دانش  قيطراستفاده باشد و افراد از 

و  4گفت گو يها اتاق، 3گوو گفـت  يها گروه، 2كيالكتـرونمثل پست  ييابزارها كمك

  .بگذارند اشتراكبه  ييدئويوو  يصوت يها كنفرانس

را به  ها آنو استخراج بهتر،  يابي دست تيقابلو به منظور  ديكن يسازماندهدانش موجود را  )5

  .ديكن رهيذخ كيالكترون يافزارهاسخت  كمك

مثال  يبرا. ديكن جاديا 6كشش اي 5فشار يفناور كمكبه منابع دانش را به  يسفارش يابي دست )6

و  يمندــه، حوزه عالقـــآجا يداخل شبكهافراد در  يشخص 1)ليپروفا( هينما يبررسبا  توان يم

                                                           

ازآن به  يادروازه به سايت مرجعي گفته مي شودكه كاربران اينترنتي وكساني كه با وب سروكاردارند )Portal(پورتال -1

ي مجاني مانند ها سيسرو ها پورتال. كنند يماستفاده  شان عالقهسايت هاي مورد  منبعي براي پيداكردن و عنوان مدخل

  ي گفتها اتاقي خبري ،ها انجمن

-هدرواز ايجاد اما هدف اوليه پيدايش يك پورتال، كنند يمو گو وچت ،ايميل مجاني وخدمات ديگري به كاربرانشان اهداء  

 .انتخاب كنند  سايت موردنظررا ي خود،ها يازمنديناساس  ركاربران ب تا ي مي باشديها

2- Email  
3- Discussion  Group  
4- Chat  room  
5- Push  Technology  
6- Pull  Technology  
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 كيالكترونپست  قيطراز  يمشخص يزمانو سپس در مقاطع  كرد ييشناسارا  ها آنو تخصص 

  .كردارسال  ها آن يبرادر مورد مسائل مرتبط و مورد عالقه فرد،  يمطالب يحاو ييها غاميپ

 توان يمدر واقع . كند يم يبازدانش  تيريمد يساز ادهيپرا در  يمهماطالعات نقش  يفنــــاور

. اطالعات است يفناوردانش در سازمان بر استفاده از  تيريمد تيموفق ياصل هيپا كهفت گ

و  يهمكارارتباطات، . ابندي يمتوسعه  يفناورســـــه دسته  كمكدانش به  تيريمد يها ستميس

، نترنتيا، كيالكترونپست  .دانش هستند تيريمدمورد استفاده در  يفناورسه  يابيبازو  رهيذخ

 .ارتباطات هستند يها يفناورنمابر و تلفن جزء  يحتو  2بر وب يمبتن يابزارها ريساو  نترانتيا

 يابيبازو  رهيذخ يها يفناور .است يفناور نيا يكاربردهانمونه  3كيالكترون يذهنطوفان 

 حيصـردانش  تيريمدو  رهيذخ يبراداده  گاهيپا تيريمد يها ستميساساس استفاده از  راطالعات ب

 Nilmini(   .دارد ازينخاص خود را  يابزارها زين يضمندانش  تيريمدو  رهيذخالبته  .وندش يمبنا 

Wickramasinghe, & Dag von Lubitz,2007: 93( 

  : آجامزاياي استقرار مديريت دانش در 

 ،ددهميتشكيل  راآن كه مديريت دانش پايه و اساس اصول سازماني  هايي از آجاقسمتدر  

  )با توجه به باالترين درصد: (كردبه قرار زير تعيين توان ميگيري را بهرهبيشترين موارد 

مراجعين    ارتباط بهينه با )3    مهارت آموزي و يادگيري سازماني)2    كسب و اشتراك دانش)1 

 ايجاد مزيت رقابتي)4

حل  ، سرعتشود يم ها يكارر حقيقت مديريت دانش كارآمد، منجر به كاهش خطاها و دوباره د

را در پي دارد، تفويض اختيارات  ها نهيهز، كاهش دهد يمرا افزايش  ها يريگ ميتصممسائل و 

 يها ينگرانبه مشتريان خواهد شد و  تر مطلوبو خدمات  تر اثربخشبيشتر به اعضاء موجب روابط 

 كند يممديران منابع انساني را در مورد بازنشستگي افراد و كمبود نيروهاي متخصص را نيز جبران 

  )Gant.D.Bant,2001: 79( .كاهد يمو همچنين از ميزان تخلفات و فساد اداري 

                                                                                                                                                    

7- Profile  
1- Web  Based  Tools  
2- Electronic  Brainstorming  
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علوم و فناوري جديد و مدرن روز، ارتباط  يريكارگ بهبا  واحدهاگونه با توجه به اينكه در اين 

معموالً فضاهاي مجازي از  ها آنو پل ارتباطي  رسد يممستقيم بين كاركنان و مشتريان به حداقل 

عوامل رواني و عوامل . پستي هستند يها شبكهبانكي و  يها سامانهيل نرم افزارها، اينترنت، قب

ناشي از تردد بين ادارات و شلوغي شهرها و ساير عوامل طبيعي  يها يخستگمحيطي و فرهنگي و 

و  ها يريدرگست و باعث بروز اگذار ريتأثكه در زندگي شهري بر سيستم روحي و رواني افراد 

افزايش يافته و اهداف سازماني  آجاو در نتيجه كارائي  ابدي يمنيز كاهش  شوند يمردها برخو

نيروي  مؤثرترانساني، يادگيري كارآمدتر و  يها هيسرماوري بيشتر از بهره .شوند يمبيشتري محقق 

 آجامديريت دانش در . باشد يم آجامندي كاركنان از اهداف مديريت دانش در انساني، رضايت

به توليد ثروت از دانش يا سرمايه فكري خود  آجاكه طي آن  باشد يمفرآيندي مطرح  عنوان به

 .آورد يم عمل بهملي جلوگيري  يها هيسرماو با طراحي الگوهاي مناسب از اتالف  پردازد يم

  

 :آجاوانع استقرار مديريت دانش در م 

با كندي صورت گيرد و از  تا استقرار مديريت دانش شود يمباعث  آجاعوامل متعددي در  

  :نام برد توان يماين موانع را به شرح زير  نيتر مهمتعدادي از . آن بكاهد ييكارا

ياد توان ميعامل  نيتر مهم عنوان بهكه از آن آجا يكي از موانع استقرار مديريت دانش در ) 1

و از  دندان يمت زيرا دانش را قدر ،باشد يمدر به اشتراك گذاشتن دانش  پرسنل، مقاومت دكر

و دانش خود را  دنكن يمدست دادن و يا به اشتراك گذشتن آن را نوعي تقليل قدرت برداشت 

. كنند يملذا از به اشتراك گذاشتن دانش و تخصص خود خودداري  ،دانندعامل تضمين شغلي مي

  .حيح پرداختاز اين برداشت غير صپرسنل براي از ميان برداشتن اين مانع بايد به تغيير ديدگاه 

به عوامل سازماني اشاره كرد، ساختارهاي سلسله مراتبي و غير منعطف  توان يماز ديگر موانع  )2

به عدم  توان يمبستر مناسبي براي استقرار مديريت دانش باشد، از ساير عوامل ساختاري  توانند ينم

 يها سبكديريت دانش و م يها برنامهو  ها تيفعالاز آجا  مديران و فرماندهاناعتماد و حمايت 

نامناسب و مشاغل تكراري، ابهام و  يها شغلدر اين راستا شرح  .نامناسب رهبري نيز اشاره كرد

در اين خصوص اصالح . تعارض در ساختار سازمان هم براي مديريت دانش نامطلوب خواهد بود

  .رت داردحقوق و دستمزد كه انگيزه مالي را در نيروها افزايش دهد هم ضرو يها ستميس
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نقش بسيار بسزائي در استقرار مديريت دانش داشته باشد و در  تواند يمعامل فرهنگ هم  )3

مديريت دانش را با  ،صورتي كه فرهنگ مشاركت و اعتماد متقابل در فرهنگ سازماني نباشد

يع بايد تالش كنند تا فرهنگ توز آجا انلذا مسئولين و مدير. ناگوار روبرو خواهد كرد يها چالش

  .و تسهيم دانش در سازمان تقويت شود

  

  :آجاكارهاي الزم جهت استقرار مديريت دانش در راه

راهكارهائي را براي  توانمي ،آجاپس از بررسي مزاياي مديريت دانش و موانع استقرار آن در  

 :كردبيان  آجااستقرار مديريت دانش در 

- مي آجااستقرار كامل مديريت دانش در  عوامل نيتر مهممنابع انساني و ساختار سازماني از  )1

در حوزه منابع انساني رو بايستي از اين. گذار هستندريتأثزيرا اين دو عامل بر ساير عوامل  باشد،

   .ي استفاده شود كه تمايل به يادگيري، خلق و تبادل دانش دارنديو در فرايند استخدام از نيروها

يند تبادل و استفاده آمشاركت كاركنان بر اساس فر براي ارزيابي ،در سيستم ارزيابي عملكرد  )2

 . اين ارزيابي صورت گيرد ،از دانش

در محيط  ها آموخته يريكارگ بهو  تر قيعمآموزشي بر اساس ايجاد انگيزه يادگيري  يها ستميس )3

 .كار و انتقال به همكاران طراحي شود

د كه زمينه انتقال دانش و ايجاد دهي مادي بر اساس تشويق و تقدير از كساني باشسيستم پاداش  )4

 .اند كردهمشاركت بين افراد را ايجاد 

 جهت علمي براي انتقال تجارب نيروهاي موفق و بازنشسته به ساير نيروها در يها شيهما  )5

 .گردد برگزار در آجا  استقرار مديريت دانش

تدوين و  ها انسازمو استاندارهاي الزم در  شودمشخص  آجاجايگاه مديريت دانش در ساختار  )6

 .طراحي شود

فرهنگ  و از تغييرات و مزاياي حاصل از استقرار دانش افزايش يابد پرسنلآگاهي و اطالع   )7

 .نهادينه گردد آجامديريت مشاركتي و پرسش و مطالعه در 
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و  ها ستميساز . مستمراً بازنگري گردد و نقايص رفع گردد ها دستورالعملو  ها هيروفرايندها،   )8

كه در  ها روشو  ها ستميسبا ايجاد واحد  آناستفاده شود و در  آجايد در ساختار فناوري جد

 .جديد بپردازند يها روشبه طراحي سيستم و  باشد يمارتباط مستقيم با مديريت دانش 

ارتباط و مشاركت مؤثر داشته  اند بودهكه در اين زمينه موفق يي ها سازمانبا آجا مديران ارشد   )9

  . باشند

  آجاموفقيت مديريت دانش در  ليديك املوع

مديريت دانش بايد از  يها پروژهها،  مانند بيشتر برنامه :رهبري در مديريت دانش) 1

مستلزم وجود رهبري  آجاانجام مديريت دانش در . سود ببرندآجا ارشد  انمديررؤسا و حمايت 

ن يك منبع با ارزش توجه به دانش به عنوا نيسازمادر چنين . در سازمان است رگذاريتأثآگاه و 

مورد  شود، شديداً كه براي به حداكثر رساندن ارزش اين منبع انجام مي ييها تيفعالشود و  مي

و  درباره نيروي فكري و سرمايه معنوي، تعداد كمي از مديران ها صحبترغم همه علي. توجه است

  .اند ماهيت واقعي سازمان بر مبناي دانش را درك كرده فرماندهان

فرهنگ و ساختار سازماني بايد پشتيبان سيستم مديريت : فرهنگ در مديريت دانش) 2

: به صورت زير تعريف شود تواند يم آجافرهنگ و ساختار مناسب براي . باشد آجادانش در 

يكي از ابعاد  شود يميك ارزش محسوب  "خالقيت و نوآوري"فرهنــگ سـازماني كه در آن 

به اشتراك  پرسنل آجا، توسط )باورها و تصورات( فرهنگ .پيش برنده مديريت دانش است

اجرايي، منابع فرهنگي  يها روشسازمان، اصول و مقررات نانوشته و  يها ارزش. شود گذاشته مي

تواند توسط افراد،  ، به عنوان منبع دانش ميآجامحتواي فرهنگ . دهند يمدانش را تشكيل 

بنابراين، يادگيري و رشد فردي . تقويت شود آجااي  هرايان واحدهاي، روش كار و ها دستورالعمل

در تمامي سطوح و در هر موقعيتي، بر  آجاتمامي كاركنان . شودو سازماني بايد يك ارزش تلقي 

اين باورند كه بايد دانش و اطالعات خود را جهت رشد و موفقيت سازمان با يكديگر به اشتراك 

اجازه سعي و خطا، تجربه و پرسنل به . شودمي ت تشويق و حماي آجاگذارند و اين تفكر در 

شود بلكه تشويق  در چنين فرهنگ سازماني، تفكر اتالف وقت تلقي نمي. شودمي يادگيري داده 

  . گردد هم مي
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آوري و  منظور از فرايندها در مديريت دانش، جمع :فرايندها در مديريت دانش) 3

كساني . هاي دانشي كسب شده است از اين سرمايهبرداري و حفاظت  و بهره آجاسازماندهي دانش 

بنابراين آموزش افراد از طريق . توانند گذشته را به خاطر آورند محكوم به تكرار هستند كه نمي

بايد  آجافرايندهاي مديريت دانش در . است آجابسيار در  يها يكار دوبارهها مانعي براي  آموخته

ر بخش و كارآمد دانش مورد نياز جهت تحقق فرايندهاي داراي اين توانايي باشند كه به طور اث

با فرايندهاي  آجااين امر نيازمند هماهنگي بين جريان كار در . كار سازماني را پردازش كنند

به اين معني كه . داشته باشند ها تيفعالاست كه اين فرايندها يكپارچگي الزم را با جريان  يسازمان

در اين . د و دانش و اطالعات زائد نيز در سيستم انباشته نشودنياز فرايندها به دانش ارضا شو

  .نيز بايد در نظر گرفته شود آجا، منابع دانشي خارج از آجافرايندها، عالوه بر دانش داخل 

اين بخش از مديريت دانش از دو جنبه نگهداري و قابل دسترس : كنترل دانش آشكار) 4

منابع اطالعاتي داخلي و خارجي سازمان خود را به طور بايد بتوانند  آجا. بودن مورد توجه است

براي اين . مديريت كرده و كليه اطالعات سازماني مرتبط را تحت اختيار خود داشته باشند يسيستم

به طور مناسب  آجااست تا اطالعات با ارزش  گشا راه يمنظور داشتن پايگاه اطالعاتي سازمان

كيفيت اطالعات نيز از نظر صحت و اعتبار بايد . وز شودنگهداري و در مقاطع زماني منظم به ر

در سطوح  آجاو تصميمات  ها تيفعالاين اطالعات اساس بسياري از . تحت كنترل قرار گيرد

اين  .دار شودنبايد خدشه ها آنمختلف خواهند بود و در نتيجه با گذشت زمان صحت و اعتبار 

  .با سهولت امكان پذير باشد ها نآاطالعات بايد سازماندهي شده تا دسترسي به 

يكي از مشكالت در زمينه مديريت دانش، مديريت بر دانش پنهان  :كشف دانش پنهان) 5

براي اين منظور دو رويكرد كلي . افراد نهفته است يها تيقابلاست، يعني دانشي كه در ذهن و  آجا

  :شود يماتخاذ  ها سازمانتوسط اغلب 

، بايد رديگ يماستفاده تعداد محدودي از متخصصان قرار  دموردانشي كه به طور مكرر ) 1-5

   استخراج و به دانش آشكار تبديل شود؛ 

نظير تهيه بانك  ييها روشتوان از  روش مبادله مستقيم دانش پنهان كه در اين مبادله، مي) 2-5

 ، جلسات بحث و گفت گو و تبادل نظر به طور حضوري و مجازي، جلساتمتخصصاناطالعاتي 

  . آموزشي و از اين قبيل استفاده كرد يها كارگاهسمينار و 
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مكان جمع آوري،  تواندآجا ميدانش در  يها كانون: دانش يها كانونوجود ) 6

هدف . ممكن است به طور فيزيكي يا مجازي باشند ها كانوناين . باشدسازماندهي و انتشار دانش 

 يها انيشر، ها كانوناين . سازي دانش است گامهن به، تهيه، نگهداري و ها كانوناز ايجاد اين 

، عالوه بر ها كانونمزيت اين . كند عبور مي ها آندانشي از  يها انيجردانش هستند و كليه 

، خصوصاً در كسب دانش ها يكار، از بسياري دوباره در آجايكپارچگي و انسجام محتواي دانش 

كه دانش مورد نياز در كجا و چگونه  ددر برگيرنده اين موضوع هستن ها كانون. كند يمجلوگيري 

نيز از  ها آنمختلف به منظور تسهيل در دسترسي كارآمدتر  يها دانشدسته بندي . شود يافت مي

  .دانش است يها كانونوظايف 

و بهبود  ها يكاربراي كاهش دوباره  آجابسياري از اقدامات دانشي  :تقويت بازار دانش) 7

هايي مانند بهبود در ارائه خدمات مبتني بر دانش و استفاده از دانش  اين مهم با شيوه. رايندها استف

نيز چنانچه به  آجاهمچنين دانش داخل . تواند حاصل شود مشتري براي ارائه خدمات بهتر نيز مي

ر بايد تالش كند تا دانش خود را د آجا. صورت مكتوب ارائه گردد قابل فروش خواهد بود

  . دخروجي سازمان متجلي ساز

گيري يكي ديگر از پارامترهاي پيش برنده مديريت دانش، اندازه :گيري روش اندازه) 8

بايد  آجابراي توسعه مديريت دانش در . در زمينه مديريت دانش است ييها تيفعالخدمات و  ريتأث

مند شناسايي، اندازه  نظام گردند به طور منجر ميدانش تغييراتي كه به تعامل و يا دوباره سازي 

براي اينكه بتواند مديريت دانش را توسعه داده و تقويت كند،  آجا. گيري، تشويق و حمايت شوند

  :عبارتند از ها مهارتاين . زير مهارت الزم را به دست آورد يها تيفعالبايد در 

تجربه از تجارب  كسب - 2  ها آنگيري رديگران و به كا يها تيموفقتوانايي كسب تجربه از  -1

توانايي  - 4  خود يها روشبا  ها آنموفق و مقايسه  يها سازمانالگو برداري از  -3 قبلي و فعلي

  .           آجاانتقال مؤثر و سريع دانش در تمام سطوح 

 آجامهارت كاركنان : هاي آنان مهارتارتقاء سطح افزايش تعداد افراد درگير و  )9

بايد موظف  و فرماندهان آجامديران . بسيار ضروري است آنيت در تمامي سطوح، براي موفق

تحت  يها ميتدر سازمان و را  ها آنهاي مديريت دانش را آموخته و  تا اصول و تكنيك شوند

. عقيم خواهد ماند آجامديريت دانش بدون همكاري تمامي پرسنل . گيرند رسرپرستي خود به كا
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. براي موفقيت آن تالش كنند پرسنلنجام شود و تمامي ا آجابنابراين، بايد آموزش عمومي در 

گيري  رمرتبط با مديريت دانش بايد شناسايي و به صورت مناسب به كا يها تيمسئولو  ها نقش

اختصاص دادن گروهي از افراد كه مسئوليت اين مهم را بر عهده داشته باشند در پيشبرد . شوند

  .  مديريت دانش مؤثر است

براي موفقيت در مديريت دانش بايد مورد  آجاحوزه ديگري كه  :اورانهزير ساخت فن) 10

مرتبط با مديريت دانش  يها موضوعيكي از . فناورانه است هايساخت توجه قرار دهد حوزه زير

- باعث سرمايهبايد اين امر  .كننده فناوري اطالعات است شگرف و خيره يها شرفتيپسازماني، 

 دربه طور يك جانبه و بدون  آجادر اين زمينه مشكل آن است كه . گردد آجاگذاري قابل توجه 

اين كار باعث شده است . كند مربوط در آن سرمايه گذاري مي يها نهيزمتمامي ابعاد و  گرفتن نظر

دارد و به سهولت در دسترس  بندي تا فقط آن بخش از پايگاه دانش، كه به راحتي قابليت فرمول

در مقابل آن، دانش پنهان با نقش غير قابل انكار آن . حور توجه قرار گيردشود، م افراد قرار داده مي

در حاشيه قرار  بندي است كه صرفاً به دليل فقدان قابليت فرمول آجادر تعيين ميزان توان رقابتي 

  . گيرد مي

  

  دانش در آجا تيريمدي بهبود كردهايرو

آجا به لزوم توسعه بهره  ازينبه مراتب  و با توجه نيشيپي مباحث ها افتهبا استفاده از ي نكيا 

ي تعالبهبود و  نهيزمدر  ريزي به شرح مشخصي كاربردي كردهايروي، دانشي از منابع بردار

امور مهم  نياآجا پرداختن به  رانيمدفرماندهان و  كهباشد . گردد يمدانش ارائه  تيريمد تيوضع

ي باالتر ها افقي به ابي دستي براا ر شيخوو سرنوشت ساز را مد نظر خود قرار داده و عزم 

  .ندينماجزم  عملكرد

در  كهي باشد ا گونهبه  ديباي آجا انساني توسعه منابع ريگجهت :نخبگانجذب و پرورش  )1

، ديبگشاي دانشي روهايني جذب و پرورش براي ا ژهيو، حساب شيافزاروند موزون و رو به  كي

را  كشور نخبگاني درخشان و استعدادهاي از توجهقابل  آجا همه ساله بتواند تعداد كهي ا گونهبه 

 نياي آنان فراهم آورد، از استعدادهاي پرورش براي الزم را ها رساختيزبه خود جذب نموده و 

ي الزم ها رساختيز، نخبگاني جذب براي همه جانبه ها تالشخواهد بود تا به موازات  ريناگزرو 



 117 .......................................................آجا و الگوهاي عملي آن در دانش تيريمد جامع ستميساستقرار 

 

 

 رفته هم يرو. دهد شيافزانموده و قدرت جذب خود را  جادياي آنان استعدادهاي پرورش برارا 

ي براي شتريب امكان زانيمبه همان  ابدي شيافزاي آجا انساني رويني در بافت دانشهر قدر سهم منابع 

  .ديآ يمدانش فراهم  تيريمد تيموفق بيضرباال بردن 

 تياحمي در جهت سازماني فرهنگ اعتالي و بازساز :يسازمانفرهنگ  ياعتال )2

ي نمودن، و كاربردي، گذار اشتراك، ديتول نهيزمي در دانشي روهاينساز از  و توان زانندهيبرانگ

ي جادانش  تيريمدي ها هيروو  كردهايروآجا در قلب  ازينو مورد  ديجدي دانش ساز رهيذخ

 ل جمعي از انحاء در قبانحوتمام پرسنل خود را به  كهي باشد ا گونهبه  ديباتحول  نياشدت . دارد

   .دانش مسئول بدانند ديتولي، انتقال، و آور

ي در دانشي ها تيفعالي ساماندهي برا كهيآنجائاز  :يدانش يها هستهو توسعه  جاديا )3

 سيتأساز  توان يمي وجود ندارد، لذا خاصي متولهاي آجا  ها، واحدها و يا ردهي از مديريتاريبس

سود  ها رده اواحدها و ي نيااز  كمهم در سطح هر يامر  نياي پرداختن به براي دانشي ها هسته

ي، موضوع دانش ريغيي و اجراي ها دغدغهو  ها تيمسئولفارغ از هرگونه  ديبا ها هسته نيا. جست

ي دانش گاهيپا كي مربوط به خود را مورد توجه قرار داده و به مثابه يدانشمؤثر بر منابع  تيريمد

ي شالوده زيريپي را در وافرسهم  ها هستهگونه  نيا عملكردحسن  ديتردبدون . ندينمانقش  فاءيا

  . عهده خواهد داشت ردانش آجا ب تيريمد

ي مستلزم فراهم آوردن سازماني ريادگي تيظرفتوسعه  :يسازمان يريادگي تيظرفتوسعه  )4

ي ها جرقهي پرسنل به مثابه فردو ارتقاء سطح دانش  شيپاالي الزم جهت سازوكارهابسترها و 

 ليقب نيافقدان . ي استسازماني و بسط آن به سطح دانش ميتدانش به سطح دانش  ديتول هيلاو

ي افراد در نطفه خاموش فردي دانش ها جرقهي موجب خواهد شد تا سازماني سازوكارهابسترها و 

  . ابدينشدن  ور شعلهو فرصت  دهيگرد

ي تمام توانند ينميي تنهاي معموالً به رسمي ساختارها :ياجتماع يها شبكه جاديا )5

ي برخدر  آنكه ژهيو به، ندينماي آجا را برآورده دانشي مربوط به انتقاالت و تعامالت ها يازمندين

آزاد دانش  انيجرو بازدارنده بر سر راه  رومنديني عامل مثابه بهساختارها خود  نياچه بسا  طيشرااز 

ي، رسمي ساختارهاافزون بر  توان يمرو  نيااز . گذارند ميعقي را دانش ابتكاراتقد علم نموده و 

ي دانشي ها كانونو  روهايندر آن  كهي رسم مهيني اجتماع شبكهي نوعي و توسعه زير يپنسبت به 
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وجود  ديتردبدون . ي خود بپردازند همت گمارددانشي ها افتهبتوانند با فراغ بال به انتقال و تبادل ي

ي بهتر طيشراو  بخشد يمي را سرعت دانشي ها تيفعاليي در افزا روند هم كارآمدي اجتماع شبكه

  . سازد يمفراهم  ازيني دانش مورد ساز رهيذخي نمودن، و كاربردي، گذار اشتراكي برارا 

از  شيبدانش  تيريمد افتهنظام توسعه ي :عملكرد يابيارز رومنديناز نظام  يريگبهره  )6

ي بوده و از آن سرچشمه متكي آجا هاواحد عملكردي ابيارز رومندينبه وجود نظام  زيچهر 

ي خود تجربي ها افتهي يتمامآجا قادر خواهد بود  كهي است نظام نيچنبه وجود  اتكاءبا . رديگ يم

به . دينماي را استنتاج ديجدي علمي ها افتهي آن يوراي قرار داده و از جدي و نقد ابيارزرا مورد 

و سرسختانه  حيصحي ابيارزآجا در روند  ازين ي از دانش موردا مالحظه، بخش قابل گريدعبارت 

 رومندينوجود نظام  نرويااز . گردد يمي حاصل سازماني واحدهاو  ها ميت عملكردو  ها تيفعالاز 

  .ي داردجادانش  تيريمدي ها تيفعال سلسله كنهدر  عملكردي ابيارز

 شيافزاو  زهيانگ جادياي برا توانند يم كمتري تيريمد جيراي ها سبك :تيريمدتوسعه نظام  )7

 شتريبوجود روابط صرفاً آمرانه و . ي مؤثر واقع شونددانشي روهايني ور بهره زانيمو  ها تيقابل

ي كافي عمل آزاداز حد، و فقدان  شيبي ها تيرسمي، كنترل ديشدي ها زميمكان، طرفه كي

ي را ندانچي سازگاري دانشي روهاينبا اقتضائات خاص  كهي هستند مواردي در زمره جملگ

ي و دانشي روهاينو شئونات  قيدقا دركي براي تيريمد جيراي ها سبك ليتعدرو  نيااز . ندارند

   .ستي االزامي امري آنان توانمندسازو  ختنيبرانگنحوه 

هاي آجا،  ها، واحدها و يا ردهي از مديريتاريبسامروزه در  :يانيم رانيمدنقش دادن به  )8

ي و راهبردارشد را به امور  رانيمدچنانچه نقش . ي از ابهام قرار داردا ههالي در انيم رانيمدنقش 

نتوان در  ديشا صورت نيا، در ميينمايي آجا خالصه اجراامور  شبرديپي را به اتيعمل رانيمدنقش 

آنان را به عنوان حلقه وصل  نكهيانمود، جز  فيتعري انيم رانيمدي براي را زيمتمانگاه اول نقش 

ي از مهمتصور، بخش  نيابرخالف  كهيحالدر . ي به حساب آورداتيعمل رانيمدد و ارش رانيمد

از  كهي هستند انيم رانيمد نيادر واقع . ي استانيم رانيمددانش بر عهده  تيريمدو بار  تيمسئول

، در گريدي سوو از  ندينما يم افتيدرارشد  رانيمدآجا را از  كالني راهبردسو خطوط  كي

آن  نينخستي ها جرقه كهي را دانشي ها عمل ابتكاري، قادر خواهند بود تا اتيعمل نرايمدتعامل با 
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ي آجا راهبردي ريگي سامان داده و با جهتخوببه  شود يمي خط مقدم آجا زده اجرائي ها ردهدر 

  .ندينماهماهنگ 

ي در بستر سازماندانش  كه ييآنجااز  :تيامناطالعات و  يفناورروزآمد نمودن نظام  )9

ي دانشي ها هيسرمامؤثر بر منابع و  تيريمد، لذا ابدي يم انيجرارتباطات  ي اطالعات وفناورنظام 

  . باشد يمي اطالعات و ارتباط فناور شرفتهيپي از نظام ريگآجا مستلزم بهره 

و  ها تالشي تمامي اثربخشدرجه  نكهياآخر  نكتهو  :يراهبردبا خطوط  ييراستاهم  )10

خطوط  شبرديپي راستادر  ها تيفعال نياي تمام كه ستا نيادانش در  تيريمدي هاابتكارعمل

قلم  كدانش خود به ي تيريمد انيجرچه بسا  صورت نيا ريغدر . رديپذي سازمان صورت راهبرد

   .شود ليتبدي بده

  

  آجا دانش در تيريمد توسعه جامع يزير برنامه يشنهاديپ مدل

 دگاهيد از آجا تيوضع يبررس مرحله، نيا زا هدف :يسازمان يابيارز و يازسنجين) 1

 دانش، و اطالعات تيريمدي ها ستميس مانند يابعاد از آجا نديفرآ نيا در .است دانش تيريمد

 قرار يبررس مورد يسازمان فرهنگ و كاركنان دانش ي،دانش يندهايفرآ ي،سازمان ساختار

 با دانش تيريمد در آجا لوغب زانيم بخش، نيا از حاصل اطالعات از با استفاده .رديگ يم

 سازمان ضعف و قوت نقاط و ها تيقابل و شوند يم ييشناسا موجود يها مدل از استفاده

 نكهيا بر عالوه سازمان، يابيارز و يازسنجين نديفرآ از شده حاصل اطالعات .شوند يم ييشناسا

 يراهكارها ،هدد يم نشان دانش تيريمد رشيپذي برا را آجا يساختار و يفرهنگ يها تيقابل

 ارياخت در سازمان را در محور دانش فرهنگ رشيپذ و رييتغ نديفرآ تيريمد يبرا يآموزش

 يغاتيتبل يها طرح ي،آموزشي ها طرح صورت به راهكارها نيا .دهد يم قرار آجا ارشد رانيمد

 در آجا كاركنان نةيشيب حضور يبرا يمشاركت يها طرح و يمحورفرهنگ دانش رواج يبرا

 .شوند يم ارائه يدانش يها ستميس به يابي دست

 مطالعات ديبا ابتدا آجا، يازهاين صيتشخ از پس :سازمان يدانش راهبرد نيتدو )2

 مورد واحدهاي به ي نسبتكامل شناخت تا رديپذ انجام ازين مورد يقيتطب مطالعات و يسازمان

 شناخت و مطالعه خالل ردشده  يآور جمع اطالعات يمبنا بر ديبا نيهمچن .شود جاديا يبررس
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دانش  راهبرد نيتدو نديفرآ در يكاربرد يا هخالص عنوان هب يراهبرد يياجرا خالصة سازمان،

 ي،الملل نيب ياستانداردها و تحوالت شامل آجا يرونيب طيمح دوم، مرحلة در . شود هيته

 ياهروند مقررات، و نيقوان سازمان، يكاركرد حوزة دانش در تيريمد يريكارگبه تيوضع

 شناخت به منجر ها يبررس نيا جينتا كه .شود يم يبررس يفرهنگ ي،اقتصاد ي،اجتماع ي،فناور

   .شود يم آجا طيمح يدهايتهد و ها فرصت

 اطالعات منابع شامل يبررس نيا .رديگ يم قرار يبررس مورد آجا يدرون طيمح سوم، مرحلة در

 كاركنان يها خواسته و تقاضاها نيهمچن و ادهاستف مورد يافزارها نرمو  ها ستميس آجا، شدان و

 درون يها ضعف و ها قوت شناخت به منجر ها يبررس نيا جينتا .رديگيم قرار يبررس مورد

  .شود يم سازمان

 كه شده ييشناسا يها ضعف و ها قوت زين و دهايتهد و ها فرصت يمبنا بر چهارم مرحلة در 

 شود يم داده ها آن به كه يتياهم بيضر ينامب بر و رنديگ يم قرار گريكدي سيماتر در

 يمبنا بر پنجم مرحلة در تينها در .شود يم هاي سازمانفعاليت راهبرد مختلف يها نهيگز

 يها نهيگز نيب از اهداف، نيا به توجه با و شود يم نييتع آجا دانش اهداف دانش، انداز چشم

 دانش اهداف تحقق به منجر كه ها راهبرد از دسته آن قبل، مرحلة در آمده دست به راهبرد

 در سازمان كرديرو بيترت نيبد .شود يم نييتع سازماني دانش يها راهبردعنوان  به شود يم

   .گردد يممشخص  دانش تيريمد يها ستميس از استفاده

 يمعمار يها نقشه مرحله، نيا در :ها يفناور و ندهايفرآ ،نانككاردانش  يمعمار  3)

 قابل يسازماندانش  ابعاد به توجه با آجا دانش يمعمار يها نقشه .شوند يم ميترس آجا دانش

 در دانش عيتوز نحوة موجود، تيوضع در آجا دانش يمعمار يها نقشه ميترس با .است ميترس

 نيتدو جينتا از استفاده با .بود خواهند مشاهده قابل آجا يها يفناور و ندهايفرآ، كاركنان ابعاد

، نرويا از .است شده نييتع آجا دانش در تيريمد حركت ريمس ،ازمانس يدانش يها راهبرد

 دانش يمعمار نقشة نينخست .شد خواهند ميترس مطلوب تيوضع يسازمان دانش يها نقشه

 تيوضع در كه دهد يم نشان نقشه نيا .است آجا مغزافزار اي يانسان يروين به مربوط يسازمان

 نقاط حال نيع در و ديآ وجود بهآجا  كاركنان نايم دانش يها انيجر ديبا چگونه مطلوب،

 به مربوط يسازمان دانش يمعمار نقشة نيدوم .دهد يم نشان را يسازمان دانش استفادة و ديتول
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 تيوضع در يسازماني ندهايفرآ دانش يها نقشه. است آجا يدانش يندهايفرآ مطلوب تيوضع

 دانش يها نقشه ،تينها رد .شد خواهند ميترس دانش ارزش انيجر يمبنا بر مطلوب

 افزارها، مغز از يينما يسازمان دانش يمعمار يها نقشه در .شوند يم ميترسسازمان  يها يفناور

 هيارا ... و اطالعات و ها داده تيامن و يسازمان ارتباطات و فرهنگ ،افزارها سخت ،افزارها نرم

  .شود يم

 يشنهاديپ يها طرح ليتبد هدف ي،اتيعمل يزير برنامه در :ياتيعمل يها برنامه نيتدو )4

 دنيرس يبرا شده ارائه ي مطلوبها نقشه و ها طرح .شود يم دنبال يياجرا يها پروژه به يمعمار

پس  يكل طور  به ياتيعمل يزير برنامه در. هستند پردازش مرحله نيچند ازمندين اجرا مرحلة به

 ياجرا مختلف يها روش دانش، يها راهبرد داشتن نظر در با ي،معمار يها طرح افتيدر از

 نيبهتر ...و منافع ،نهيهز زمان، ليقب از ييپارامترها با اعمال سپس .شود يم شنهاديپ ها آن

 .شد خواهند انتخاب ها نهيگز

  

  

  

  

  

  

  

  شناسي پيشنهاديريزي دانشي سازمان بر مبناي روشچرخه حيات برنامه

  

  آجايت دانش در مدير استقرار) اجرايي هايفرآيند(الگوهاي عملي 

دانش  يگيري منبع راهبردراز فرآيندها براي فهم و به كا يا مجموعهتواند ميمديريت دانش  

را براي شناسايي،  ييها هيروساخت يافته است كه  مديريت دانش رويكردي. باشددر سازمان 

برقرار  جاآنيازها و اهداف  نيتأمدانش به منظور  يريكارگ بهارزيابي و سازماندهي، ذخيره و 

 تدوين راهبرد دانشي آجا

  معماري دانشي

  كاركنان

  فرايندها

 هاريفناو
 هاي عملياتيتدوين برنامه

 نيازسنجي و ارزيابي

  سازمان

  كاركنان

  هافناوري
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آن را به دو نوع دانش  توان يم رديگ يمبسته به اينكه دانش از لحاظ فيزيكي در كجا قرار . سازد يم

  .تقسيم بندي كرد ضمنيو  تصريحي

، مديريت دانش و دنباش مبتني بر دانش و دانايي بايد امروزي  هايسازمانبنابراين با توجه به اينكه 

به همين . درآمده است آجامهم  يها چالشبه عنوان يكي از  سازمان رد عملي آن يريكارگ به

استقرار مديريت دانش در آجا را به شرح ذيل ) فرآيندهاي اجرايي(توان الگوهاي عملي ميجهت 

   :بيان كرد

، ها كيتكن، ها برنامهبديهي است موفقيت در اجراي  :تعهد و حمايت مديريت ارشد) 1

. باشد يممنوط به تعهد و حمايت عملي مديريت ارشد سازمان  يا پروژهرويكردهاي نوين و يا هر 

و  باشد يممين بودجه، ساختار و ساير منابع و امكانات أنياز به ت آجالذا اجراي مديريت دانش در 

خود و ميزان  يها راهبردكه بر اساس اهداف و  آجا هستند رتبه يعال فرماندهان و مديراناين 

  .دهد يماست، منابع سازمان را تخصيص  ئلقااولويتي كه براي هركدام 

مشاركت فعال در مراحل مختلف : از طرق مختلفي ازجمله تواند يمفرماندهان و مديران آجا 

ارزيابي  يها ستميسثير دادن ميزان عملكرد دانشي افراد در أفرآيند اجراي مديريت دانش؛ ت

كرد دانشي واحدهاي سازمان در پايان حسابرسي عمل ،دهي، تشويق و تنبيه، پاداشءعملكرد، ارتقا

هر دوره مالي و ساير راهكارهايي كه متناسب با موقعيت و شرايط خاص هر سازمان باشد، تعهد و 

  .حمايت عملي خود را از مديريت دانش نشان دهد

مديريت صحيح و اثربخش بر  :آجاشناخت و درك مفاهيم مديريت دانش در سطح ) 2

نظر در گرو شناخت دقيق و درك عميق از نحوه  داهداف و نتايج مور به يابي دستهر سيستم و 

و در مرحله نخست ضروري است فرماندهان . باشد يمعملكرد سيستم و توان كنترل و هدايت آن 

نسبت به ابعاد مختلف فرآيند اجرايي مديريت دانش، اصول و قواعد رهبري  آجاارشد  انمدير

وانمندي رقابتي سازماني، آگاهي كاملي به دست آورد و سپس و اهميت آن در ايجاد ت ختگانيفره

  . انتقال دهد آجامختلف  يها هيالاين آگاهي را در 

، يك آجااجراي يك نظام مديريت دانش در  :فراهم نمودن بستر فرهنگي مناسب) 3

آنچه . مختلف بايستي درگير آن شوند يها ردهدر  پرسنلحركت جمعي و سازماني است كه همه 
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 دينما يمرا به صورت خودجوش و يكپارچه به سمت اهداف خاصي هدايت  آجاهمه كاركنان  كه

  .بايد پشتيبان حركت دانشي كاركنان باشد ي آجافرهنگ سازمان. فرهنگ سازماني است

در چنين فرهنگي، يادگيري، ياددهي و آموزش، خالقيت و نوآوري، به اشتراك گذاشتن دانش، 

به ساير كاركنان، افزايش توانمندي، الگوبرداري از دانش و تجربيات  ها تمهارانتقال تجربيات و 

و عقايد، فضاي مساعد براي بحث و گفتگوي  ها دهياديگران، جريان آزاد اطالعات، ابراز 

در سازماني كه فرهنگ جاري در . كاركنان، ميزان باالي مشاركت و مطالعه و تحقيق ارزش است

ها و حتي در رفتار يمشخط، ها يگذارت، مديريت عالي در هدف مديريت دانش اساز آن حاكي 

فرهنگ سازماني كه حامي مديريت دانش . دارد يا ژهيوو عملكرد خود همواره به دانش توجه 

معتقد  ها آنكه  گذارد يم ريتأثاست، به صورتي در نگرش، رفتار و عملكرد كاركنان خود 

ارتقا يابند و  توانند يمت خود در فرآيند مديريت دانش فقط متناسب با ميزان كاركرد مثب شوند يم

 .از ساير مزاياي نقدي و امكانات رفاهي سازمان منتفع گردند

، مديريت وقت با توجه به هاي آجايگاندر بعضي از  :ايجاد ساختار سازماني مطلوب) 4

مدي را طراحي و سيستم جديد و كارآ ،عالقه و تعهدي كه نسبت به پيشرفت و توسعه سازمان دارد

ولي پس از مدتي عليرغم اثربخشي بسيار خوب آن به دليل تغيير مديريت،  .گذارد يمبه مورد اجرا 

بنابراين جهت . گردد يمعملكرد سيستم مذكور به خاطر عدم ايجاد ساختار سازماني الزم متوقف 

اختار و تشكيالت ، نياز به يك سها تيفعالهمانند ساير وظايف و  آجااجراي مديريت دانش در 

نوع ساختار سازماني مديريت دانش به ابعاد سازمان، ميزان سرمايه . باشد يمسازماني مناسب 

و يا خدمات، سطح فناوري و همچنين موقعيت و  وظايف، تعداد كاركنان، حجم و تنوع ها يگذار

 . بستگي دارد يگانشرايط خاص هر 

ملموس و  رزماني معياري است كيفي و غيدانش سا :اندازه گيري عملكرد دانش سازمان) 5

اما آنچه مسلم است اين است كه تا نتوانيم . باشد ينمگيري آن به سادگي امكان پذير اندازه

براي اينكه  آجا. ميينمابر آن به درستي مديريت  ميتوان ينم اصوالًعملكردي را اندازه گيري كنيم، 

نظر خود توسعه داده و تقويت كنند،  داهداف مور به يابي دستبتوانند مديريت دانش را به منظور 

گيري و روش اندازه. الزم است روشي را براي اندازه گيري آن تعيين و به مورد اجرا بگذارند

را طي  آجاكليدي عملكرد  يها شاخصباشند كه نوسانات  يا گونهمعيارهاي انتخابي بايد به 
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كليدي  يها شاخصو از طرف ديگر نتايج  به درستي توجيه و تفسير نمايند مختلف يها دوره

. عملكرد رهنمود الزم را در جهت توسعه و بهبود سيستم دانش سازماني به مديريت ارائه نمايد

تجارب قبلي و فعلي،  يريكارگ بهديگران، ميزان  يها تيموفقهمچنين ميزان استفاده از 

- مي... نرخ يادگيري و ياددهي و ،هايگانموفق، سرعت انتقال دانش در  واحدهايالگوبرداري از 

 .باشد  در آجاگيري عملكرد دانش از معيارهاي اندازهتواند 

 شتريبقوام و نضج هر چه  ديتردبدون گفت كه  توان يمدر نهايت با توجه به مطالب گفته شده 

را به همراه  ياثربخشو  ينوآور، ييشكوفااز رشد،  يباالترمراتب  آجادر   "دانش تيريمد"

  :گردد يم  ميتقد ريزبه شرح  زيمتمااز پنج مرحله  متشكل يطرحراستا  نيادر . د داشتخواه

  :مرحله اول

   .دانش تيريمدمترتب بر استقرار  جينتا، و كاركردها، ياصل ميمفاهنسبت به  يآگاه -1

ر د دانش تيريمدنسبت به لزوم استقرار و فرماندهان  رانيمدو تعهد در  زهيانگ، ليتما جاديا -2

   .آجا

  . آجا كالن يها تيفعالدانش در  تيريمدقرار گرفتن  تياولودر  -3

  .آجا كالن يراهبردهابا  يدانش يراهبردهامسو نمودن ه -4

  .آجادانش در  تيريمد يراهبر تهيكم يريگشكل -5

  :مرحله دوم

   آجا يدانش انداز چشم ميترس -1

   )النك يزير طرح(دانش  تيريمد يياجراچارچوب  يمعمار -2

   ازينمنابع مورد  ريسابرآورد بودجه و  -3

   گذشته اتيتجربو ) انيجردر (موجود  يدانش يها تيفعال ييشناسا -4

   يدانشمنابع بالقوه  ييشناسا ي، همچنيندانش يازهاينبرآورد  -5

 يساز ادهيپ يبرا يياجرا كوچك يها حوزه ييشناسا ي وتيريمد يسازوكارها ينيب شيپ -6

 يشيآزماش به صورت دان تيريمد

  :مرحله سوم 

   يآموزش يها برنامه ياجرا جهت ازينمورد  يها رساختيزفراهم آوردن  -1
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انجام  هر حوزه و ميت ياعضامسئول و  نييتع( يشيآزما يها اسيمقدانش در  تيريمد ياجرا -2

   )ها حوزهاز  كيهر  يياجرا يها تيفعالسلسله 

از نظام بازخور و ي ريگ بهرهو   يشيآزما يها حوزهاز  كيهر  يياجرا يها برنامه قيدق يابيارز -3

   اجرا نيح يريادگي

 كيهر  تيوضعبرنامه بهبود  نيتدو(آجا  كلدانش به  تيريمد ميتعمدستورالعمل نحوه  هيته -4

   )ندهايفرا كلو  يديكل يندهايفرااز 

  :مرحله چهارم

   آجا كل به يشيآزما اسيمقدانش از  تيريمداستقرار  ميتعم -1

   دانش تيريمد كالنو بازخور از  يابيارزبسط نظام  -2

  نشده ينيب شيپعمل و  نيح يها يكاستاهتمام نسبت به رفع نواقص و هرگونه  -3

  :مرحله پنجم

   آجادانش در  شبكه ريفراگاستقرار منسجم و  -1

دانش  تيريمدر از روند رو به رشد استقرا تيحمافرهنگ مطلوب در  جادياو  يساز نهينهاد -2

  آجادر 

از  يناشمالحظات  تيرعامتخذه به منظور  يكردهايروو  ها استيسدر راهبردها،  يبازنگر -3

   آجا يرونيب طيشرا ايو  يدرون طيمحدر  ديجد يها فرصت ايو  داتيتهد

  

  :نتيجه گيري

 .ندك يم يسپرخود را  تيطفولهنوز دوران در آجا  يعلمرشته  كيدانش به عنوان  تيريمد 

 تياهمبه  كم كمآجا هرچند . وجود دارد نهيزم نيادر  ياريبسرو هنوز مسائل ناشناخته  نيااز 

 كردن ياتيعمل يبرا ياديزاما هنوز راه  است، برده يپ واحدهاي مختلف خوددانش در  تيريمد

مقوله شده و به  نيابه صورت آگاهانه وارد  ديباخود واحدهاي مختلف آجا . آن وجود دارد

 يسازمان بعد از .استفاده را ببرد حداكثرو فرصت  تيموقع نياتا از  كندعمل  رانهيشگيپرت صو

 اجرا بعد در .داننديم يفناور و انسان ،نديفرآ گانه سه يكار يها حوزه يدارا را دانش تيريمد

 كه است دانش تيريمد يها پروژه در معتبر كرديرو دو ينديفرآ كرديرو و يكاربرد كرديرو
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 در .دارد تمركز آشكار يها دانش تيريمد بر يدوم و يضمن يها دانش تيريمد بر ياول

 نيا از و ستينگر موضوع به مختلف ابعاد از توان يم دانش تيريمد يها ستميس يريكارگ به

 يكردهايرو به توجه با البته كه گرفت بهره شده نييتع به اهداف يابي دست يبرا ها ستميس

در صورتي كه  .افتي دست مورد نظر يها بهره به جينتا از توان يم بعد هر انتخاب در نظر مورد

قطعاً با   هاي الزم را براي پياده سازي مديريت دانش مهيا كنند واحدهاي آجا نتوانند زيرساخت

مديريت  براي مناسب ايجاد ساختار سازماني جهتدر . هاي مختلفي روبرو خواهند گرديد چالش

 :الت مذكور از دو بعد مورد توجه جدي قرار گيردضروري است كه تشكيدانش 

يا هر (حت عنوان كميته راهبري ت يا تهيكمدر اين ارتباط بهتر است ، كه ايفاي نقش ستادي: اول

 رتشكيل گردد و د آجا نيروهايمديران ارشد كليه فرماندهان و متشكل از ) عنوان مناسب ديگر

كلي فرآيند مديريت دانش تصميمات مناسب  يها برنامهو  ها استيسخصوص تعيين و تدوين 

 .اتخاذ نمايند

محل، : اقدام نمايد عبارت است از ها آندر زمينه  تواند يمازجمله مواردي كه كميته مذكور  

زمان و نحوه جمع آوري دانش، چگونگي سازماندهي، تركيب، بروزرساني و نگهداري دانش، 

نظر، نظارت بر واحد سازماني مجري  دمور يها محلچگونگي توزيع دانش در زمان مناسب و 

و استفاده از دانش، مكانيسم برقراري ارتباط  يريكارگ بهسيستم دانش و كنترل و هدايت آن، نحوه 

سازماني ازجمله سيستم ارتقاء، سيستم  يها ستميسمنطقي و معقول سيستم مديريت دانش با ديگر 

به منظور هرچه كارآمدتر ... حقوق و دستمزد وكاركنان، سيستم  تنبيه و تشويق، سيستم ارزيابي

 . باشد يمنياز ديگر  دنمودن دانش سازماني و ساير اقدامات مور

در اين زمينه وظايف اجرايي و عملياتي فرايند مديريت دانش توسط كه  ايفاي نقش صفي: دوم

گيري، ل اندازهاجراي كليه مصوبات كميته راهبري، انجام مراح. رديگ يممجريان اين واحد انجام 

ازجمله وظايف مذكور  ها يريگيپتجزيه و تحليل، برنامه ريزي، اقدامات اصالحي و بهبود و ساير 

مختلف  يها تخصصاز آنجائي كه اجزاي تشكيل دهنده مجموعه دانش سازمان از . باشد يم

كه  جاهر يگان آ ترين مقامفرعي ديگري به رياست ارشد يها تهيكمتشكيل شده است، الزم است 

در كميته راهبري عضويت دارد و تعدادي از كاركنان تحت نظارت او تشكيل و با همكاري كميته 

و رشد و توسعه آن مشاركت  آجامديريت دانش در  يريكارگ بهجهت  رراهبري و واحد اجرايي د
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وان در اين مقاله، سعي بر آن بود تا عوامل كليدي مؤثر در مديريت دانش را معرفي و بت .نمايند

باشد شناخت و  در هر صورت آنچه حائز اهميت مي. اقدام به ارزيابي مديريت دانش در آجا نمود

هاي مديريت دانش در  آشنايي كافي با مفاهيم مديريت دانش، شرط الزم براي پياده سازي پروژه

زيابي توان وضعيت مديريت دانش آجا را مورد ار با آشنايي اجمالي با اين ده محور، مي. آجا است

تواند  اين شناخت مي. قرار داده و نقاط قوت و ضعف آن را بر اساس عوامل مطرح شده، شناخت

تر كردن پياده سازي مديريت دانش در مراحل بعدي كمك شاياني كند، چرا  در اجرايي و عملي

ي مهم را ها مهارتكند تا اطالعات و  كمك مي ها سازمانكه مديريت دانش فرايندي است كه به 

شود و به طور معمول به صورت سازماندهي نشده وجود  حافظه سازماني محسوب مي عنوان بهه ك

را براي حل مسائل  ها سازماناين امر مديريت . دارند، شناسايي، انتخاب، سازماندهي و منتشر نمايند

    .سازد صورت كارا و مؤثر قادر ميي پويا بهها يريگريزي راهبردي و تصميميادگيري، برنامه

 در آنچه دانش، تيريمد از استفاده به ايدن يشرويپ يها سازمان رياخ يكردهايرو به توجه با

دست  نيا از يريگ بهره يبرا كارآمد و منسجم يا برنامه داشتن دست در است يضرور واقع

 دانش تيريمد بر تيريمد ياديز حد تا تواند يم جامع البته و ايپو يزير برنامه .هاست ستميس

 تمام كه است يطرح نيتدو ي،سازمان دانش يزير برنامه از منظور .دينما ليتسه را يانسازم

 يها برنامه به ها آن ليتبد راهبردها تا و اهداف ،انداز چشم نيتدو از را يزير برنامه ابعاد

 طرح نيا نخست بخش به ناظر تنها يراهبرد يزير برنامه .شود يم شامل را راهكارها و ياتيعمل

 فيط نيا گريد سر بر قيدق و شده يبند زمان يها برنامه نيتدو و ياتيعمل يزير برنامه است و

 را شود يم راهكارها با راهبردها بخش دو ونديپ باعث كه طرح نيا از يوجه آن .دارد قرار

 يها نقشه همچون كه ي استفن يها نقشه رندهيگبر در يمعمار واقع در .ميبنام يمعمار ميتوان يم

 كارگرفته به ها آرمان و اهداف با دانش مطابق بر يمبتن سازمان ساخت يبرا مرانع يمهندس

 ديبا ابتدا دانش، تيريمد به پرداختن يبرا كارا و قيدق يا برنامه به يابي دست يبرا .شود يم

 دست در با سپس. شوند نيتدو يسازمان اهداف به يابي دستجهت  در آجا دانش يها راهبرد

 مطلوب يمعمار يها نقشه و سپس آجا دانش يفعل يمعمار يها نقشه ،ها راهبرد نيا داشتن

يي نها گام.شد خواهند ميترس ها يفناور و ندهايفرآ ،كاركنان هيال سه در يسازمان دانش

 نيا. هستند آجا دانش تيريمد يواقع يازهاين دهنده نشان كه است ييها پروژه استخراج
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 هيسرما برنامه و بودجه داشتن نظر در با و آجا دانش يارمعمي ها نقشه از استفاده با ها پروژه

 ياصل ياجزا از دانش يها نقشه گرفت، چرا كه خواهند قرار ياتيعمل ريمس نقشة در آن يگذار

، نيهمچن ها آن .هستند يريگ اندازه يبرا مناسب يابزار و روند يم شمار به دانش تيريمد

 دانش، منابع دانش، يها مكان دانش، حامالن از يكيگراف يها نقشه ،ها فهرست از يا مجموعه

 محل ،كاراندانش ها آن لةيوس به كه انددانش )كاربران( كنندگاناستفاده  اي دانش ساختار

 .دهند يم صيتشخ را آن كاربرد دانش و ساختار دانش، استقرار

 در ار يمطلوب جينتا شود، يساز ادهيپ يجيتدر و كامل صورت به دانش تيريمدچنانچه  

 كه است آن شود يم دهيفهم آجا در دانش تيريمدي دستاوردها از آنچه. داشت خواهد يپ

 و كامل شناخت ديبا آن در دانش تيريمدي ساز ادهيپ از مطلوب جينتا آوردن بدست يبرا

 شبرديپ و اجرا تينها و در يزير برنامه به اقدام سپس و رديبگ صورت دانش تيوضع از يقيدق

 چشم به لين و اهداف به يابي دست در را آجا دانش، موفق و مناسب يجراا .نمود اهداف

 از آجا در شود يم شنهاديپ. داشت خواهد يپ را در يخوب يدستاوردها و دينما يم ياري انداز

 به افراد در عالقه جاديا با تا كرد استفاده كار شروع در يمال يها زهيانگ جاديا و فناورانه ابزار

 ادهيپ كه توجه داشت ديبا دانش تيريمد ستميس يساز ادهيپ در. افتي دست نظر مورد جينتا

 اطالعات. رديبگ صورت يياقتضا صورت به آجا يفرهنگ و يساختار طيشرا اساس بر يساز

 با فناورانه يها رساختيز. باشد دسترس در يمكان و زمان هر در و باشند ارزش همواره با ديبا

 و تيموفق با را دانش تيريمد يسازادهيپ بتوان تا شود ايمه ارشد تيريمد جانبه همه تيحما

  .رساند انيپا به شتريب سرعت
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