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 چکيده
امروزه در سازمانها مديريت دانش موضوع مهم و حياتي مي باشد و با بکارگيري سيستم هاي مديريت 

دانش مي توان مزيت رقابتي بلند مدت را استمرار بخشيد . در دسته بندي نظريه هاي بعضي 

مجدد و  يرا دهه مهندس 1990را دهه جنبش کيفيت ، دهه  1980صاحبنظران کسب و کار ، دهه 

را دهه مديريت دانش معرفي نموده اند . امروزه در همه سازمانها از مساله حرکت در  2000دهه 

جهت جامعه مبتني بر مديريت دانش بحث مي شود . مديريت دانش به عنوان يک موضوع مهم 

ه بلکه درعرصه مديريت به شمار مي آيد . اين موضوع نه تنها به عنوان ابزار يا يک منبع مدنظر بود

يک ساختار اجتماعي نيز به شمار مي آيد . در اين مقاله پس از تبيين مفهوم مديريت دانش سعي 

گرديده ابتدا به ضرورت و اهميت مديريت دانش در سازمانها پرداخته شود و نکات مهم در موفقيت 

ام مديريت دانش در ادامه به طور مختصر به موانع اجرايي نظگيري از مديريت دانش بيان گردد. بهره 

 .ينه شدن آن پيشنهاد گرديده استو راهکارهايي براي نهاد

 دارايي ،مديريت دانش ،دانش :يديکل واژگان
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 4. حميده رضایی 3 حميدرضا سوداگر، 2سيدجواد هاشمی، 1سيدمحسن ابراهيمی

 انه معين استان خراسان شمالي و مدرس دانشگاه  زمعاون نظارت مالي و رئيس خ 1
 رئيس اداره هماهنگي و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري استان خراسان شمالي و مدرس دانشگاه   2
 ، ايران، بجنوردجوان و نخبگان باشگاه پژوهشگران، ، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالميدانشجوي دکتري مديريت آموزشي 3
، پژوهشگران جوان و نخبگان، بجنورد، باشگاه ، واحد بجنورد، دانشگاه ازاد اسالميارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناس 4

 ايران 

 

 نويسنده مسئول:ميل نام و نشاني اي
  حميدرضا سوداگر

hamidreza.sodagar@yahoo.com 

 مدیریت دانش و سازو کارهاي دانش آفرینی
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 مقدمه

امروزه دانش به عنوان منبعي ارزشمند و استراتژيک و نيز يک دارايي مطرح است و ارائه محصوالت و خدمات با کيفيت مناسب و               

اقتصادي بدون مديريت و استفاده صحيح از اين منبع ارزشمند امري سخت و ناممکن است . در اين نگرش دانش همچون منبعي ارزشمند در 

 ( 3: 1384، افرازه. ) نوان دارايي پرمايه مطرح شده استين، سرمايه( به ع، زممنابع ديگر )کارکنار 

مديريت دانش به مثابه راهبرد کليدي براي دستيابي به موفقيت و بقاي سازماني در محيط پُررقابت و غير قابل پيش بيني عصر حاضر توجه 

جديد تفکر دست   خالقانه از دانش را در سازمانها دارا باشند، به الگويبسياري را به خود جلب کرده است. اگر افراد قابليت يادگيري استفاده 

داشته مي يابند که مي توانند به تعريف مجدد امور و شيوه انجام آنها بپردازند، لذا مديريت دانش بايد چشم انداز و ابزارهاي يادگيري را هم 

ار يافته باشد مي تواند فايده و سودآوري پايداري براي سازمانها و حتي باشد؛ در عين حال، نظام مديريت دانشي که بخوبي طراحي و استقر

 .  افراد به ارمغان آورد

براي اجراي مديريت دانش به يک بازه زماني نسبتاً طوالني ، فراهم سازي بسترهاي فکري و فرهنگي ، مهارتي و آموزشي ، کانونهاي دانش    

 (  316:  1388ت ) قرباني ، و فراهم نمودن بسترهاي تکنولوژيک نياز اس

 سلسله مراتب داده ، اطالعات ، دانش -1

کميت هايي عددي يا خصيصه اي هستند که در نتيجه مشاهده ، آزمايش يا محاسبه حاصل شده اند . يا به يکسري واقعيتها ،  داده ها : -

 اعداد ، حروف ، عالئم و حقايق اطالق مي شود که ممکن است به صورت شفاهي يا کتبي وارد سيستم شوند. 

وعه اي از داده ها و توضيحات و تفاسير معني دار راجع به موضوع ، رويداد يا داده هاي دسته بندي شده است . اطالعات مجم اطالعات : -

فرآيندي ويژه است . اطالعات به داده هايي اطالق مي شود که بين آنها رابطه منطقي برقرار شده و معني و مفهوم خاصي را به ذهن متبادر 

 مي کنند . 

خيص  شده براي افزايش درک ، آگاهي يا تشخيص مي باشد . بدين معني که دانش اطالعات سازمان يافته ، تحليل يافته يا تل : دانش-

الي از ترکيبي از انتقال داده ها و آگاهي از زمينه اي است که در آن ، انتقال داده ها موفقيت آميز بکار گرفته مي شود . و يا دانش مخلوط سي

ام يافته است که در چارچوبي براي ارزشيابي و بهره گيري از تجربيات و اطالعات تجربيات ، ارزشها ، اطالعات موجود و نگرشهاي کارشناسي نظ

 (353: 1389) ال دفت ،  آيد .جديد بدست مي 

 براي درک بهتر به مثال زير توجه نماييد : 

  75ضربه در دقيقه ، سن :  109درجه فارنهايت ، ضربان قلب :  102درجه حرات بيمار :  داده ها :

ضربه در دقيقه است . سالخورده : فردي  100درجه فارنهايت است . تپش قلب : ضربان بيش از  100ب : درجه حرارتي باالي ت اطالعات :

 سال است . 75بيش از 

 (  Bergeron.Bryan  ،1386)معالجه در بيمارستان بستري شود .احتماالً بيمار مبتال به آنفالنزاي شديد است و بايد براي  دانش :

                                                                 دانش در سازمان :                                 انواع -2

 ( از دو نوع دانش نام مي برند :  1191( و هامل )  1191بادراکو ) 

 برنامه هاي روزمره و... رويه ها، شکل قوانين،انشي است عيني،آشکار،رسمي وسازماني که مدون ومکتوب شده است و به : ددانش صریح  -

 در سازمان وجود دارد . ،
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دانشي است ذهني،پنهان،غيررسمي، شخصي که به آساني قابل انتقال،اشتراک وکدگذاري نيست که اين مزيت ناملموس  دانش ضمنی : -

  ( 17و  16:  1384)افرازه  ،  ميتواند ارزش افزوده فراواني در سازمان ايجاد کند.

                      

 تعریف مدیریت دانش :  -3

که پس از آن توزيع  ازش اطالعات جهت خلق دانش مي باشدمديريت دانش شيوه شناسايي ، در اختيار گرفتن ، سازماندهي و پرد 

 (  33:  1383مي شود و به عبارت ديگر در دسترس ديگران قرار مي گيرد تا براي خلق دانش بيشتر به کار گرفته شود . )رادينگ ، 

 سطوح مدیریت دانش :  -4

ي است، يک سيستم مديريت دانش در عمل داراي شش سطح در يک چرخه مي باشد . دليل آنکه اين سيستم به صورت چرخه ا 

، هيچگاه به پايان KMاين است که دانش به صورت ديناميک و پويا در هر لحظه ارتقاء يافته و پيشرفت مي کند . دانش در يک سيستم بهينه 

نمي رسد زيرا در هر لحظه ، محيط پيرامون تغيير مي يابد و به اين ترتيب دانش نيز مي بايست با تغييرات هماهنگ شود . اين چرخه به 

 صورت شکل زير خواهد بود . 

                                 

انجام کارها کشف مي کنند ، توليد مي شود . گاهي اوقات دانش از خارج  توليد علم : دانش بوسيله افرادي که راههاي جديدي را براي -

 سازمان اخذ و گرفته مي شود . 

 جذب و تسخير علم : دانش جديد مي بايست به صورت يک ابزار راهگشا و مفيد و به شکلي منطقي و معقول ارائه شود . -

جرا باشد . اين همان جايي است که بينش بشري مي بايست همراه با پيشرفت دانش : دانش جديد مي بايست در موقعيت خود قابل ا -

 واقعيات موجود در هم آميخته و قابل اجرا گردد . 

حفظ و ذخيره دانش : دانش مفيد مي بايست به شکلي منطقي و معقول در منابع علمي ذخيره و حفظ شود تا ديگران در يک سيستم  -

 بتوانند به آن دسترسي داشته باشند . 

مديريت دانش : همانند يک کتابخانه ، علم نيز مي بايست به طرز صحيحي نگهداري شود و مورد بازبيني قرار گيرد تا صحت آن تصديق و  -

 تاييد شود .

توليد 

تسخير 

پيشرفت

حفظ و 
ذخيره 

مديريت 

اشاعه و 
گسترش 

دانش 
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اشاعه دانش : دانش در يک سازمان مي بايست به شکل مفيد و مناسبي براي هر شخص در هر کجا و در هر زمان قابل دسترس باشد .  -

Ef rai m Turban) ،2004 :372 ) 

Duboiبراي شخص و سازمان ) KMمنافع  -5 s ،2008 ) 

 براي سازمان KM منافع براي شخص KMمنافع 

کمک به مردم در جهت انجام بهتر کارها و استفاده  -

بهتر از زمان به کمک اخذ تصميمات بهتر و يافتن 

 راههاي حل مشکالت 

ايجاد احساس تعهد اجتماعي به صورتيکه کارکنان  -

يک سازمان در ازاي همکاري خود احساس ارزش 

 کنند 

 افزايش رضايت مندي کارکنان  -

 کمک در به روز بودن اطالعات عمومي  -

 فراهم کردن فرصت و زمينه همکاري هاي بيشتر  -

 کمک به ايجاد و اتخاذ استراتژي هاي جديد  -

 سرعت بخشيدن به حل مشکالت  -

 ارتقاء دانش توليد محصول و ارائه خدمت  -

 افزايش نوآوري  -

 کمک به رقابت پذيري و پيشتاز بودن سازمان  -

 کاهش ضايعات و زائدات  -

 کاهش مخارج توسعه و پژوهش  -

 بهبود فرآيندهاي داخلي کاري  -

 کاهش اشتباهات  -

افزايش تنوع ديدگاهها در تصميمات شغلي بوسيله  -

 کارکنان 

  موانع استقرار مدیریت دانش در سازمانها -6

گيرد و از کارآئي آن بکاهد. تعدادي از مهمترين اين  عوامل متعددي در سازمانها باعث مي شود تا استقرار مديريت دانش با کندي صورت

 :برد موانع را به شرح زير مي توان نام

عامل ياد ميشود، مقاومت نيروي انساني در به اشتراک گذاشتن  يکي از موانع استقرار مديريت دانش در سازمانها که از آن بعنوان مهمترين -1

ميکند و دانش خود را  را قدرت ميداند و از دست دادن و يا به اشتراک گذشتن آن را نوعي تقليل قدرت برداشت دانش مي باشد زيرا دانش

خود خودداري ميکنند. براي از ميان برداشتن اين مانع بايد به تغيير  لذا از به اشتراک گذاشتن دانش و تخصص  ضمين شغلي ميدانندعامل ت

 .انساني از اين برداشت غير صحيح پرداخت ديدگاه نيروي

استقرار  منعطف نميتوانند بستر مناسبي برايسازماني اشاره کرد، ساختارهاي سلسله مراتبي و غير  ديگر موانع مي توان به عواملاز  -2

مديريت عالي از فعاليت ها و برنامه هاي مديريت دانش و  مديريت دانش باشد، از ساير عوامل ساختاري مي توان به عدم اعتماد و حمايت

ساختار سازمان هم براي  عارض دراشاره کرد در اين راستا شرح شغلهاي نامناسب و مشاغل تکراري، ابهام و ت سبک هاي نامناسب رهبري نيز

حقوق و دستمزد که انگيزه مالي را در نيروها افزايش دهد هم ضرورت  مديريت دانش نامطلوب خواهد بود. در اين خصوص اصالح سيستم هاي

 .دارد
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ارکت و اعتماد متقابل که فرهنگ مش فرهنگ هم مي تواند بسيار نقش بسزائي در استقرار مديريت دانش داشته باشد و در صورتي املع -3

 هاي ناگوار روبرو خواهد کرد. لذا مسئولين و مديريت سازمان بايد تالش کنند تا فرهنگ در فرهنگ سازماني نباشد مديريت دانش را با چالش
 ( 329: 1388)قرباني ،  .توزيع و تسهيم دانش در سازمان تقويت شود

 ساز و کارهاي دانش آفرینی :  -7

 کسب دانش : 

از مرسوم ترين راههاي کسب دانش ، استخدام فرد يا افرادي است که از دانش مورد نظر برخوردار باشند . شرکتها به داليل مختلف از جمله 

کسب درآمد بيشتر ، دستيابي به بازارهاي جديد و بهره برداري از تخصص مديران ارشد ، شرکتهاي ديگر را مي خرند . اما مشکالتي نيز بر 

خريد دانش وجود دارد از جمله اين مشکالت، فرهنگ سازماني است که همواره بيش از ديگر منابع سازماني در برابر انتقال دانش سر راه 

مقاومت مي کند . مشکل ديگر عادتهاي ديرين و منافع جا افتاده شرکت خريدار است که امکان استفاده از روشهاي نو را تقليل مي دهد . در 

ر محيطي رشد مي کند که در آن ايجاد شده و اين ) چسبندگي دانش ( به زادگاه خود به رقبا اجازه نمي دهد دانشي را حقيقت دانش فقط د

 در محلي خاص و با صرف هزينه و زماني زياد به وجود آمده است را به راحتي تصاحب کنند . 

 اجاره : 

در اين مورد ، حمايت مالي شرکتها از موسسه هاي پژوهشي يا راه ديگر دستيابي به دانش جديد اجاره آن است . يک روش رايج  

دانشگاهها به ازاي کسب حق استفاده از نتايج تحقيقات بالفاصله پس از بدست آمدن آنهاست . اين روش داراي ريسک بااليي است . چون 

م مشاور براي انجام پروژه است . شرکت حق تشخيص زمان يا احتمال نتيجه بخش بودن آنها آسان نيست . راه ديگر اجاره دانش ، استخدا

الزحمه اي را بابت تسهيم دانش مشاور با شرکت به او پرداخت مي کند . هر چند که هميشه دانش قابل توجهي در موارد مشاوره رد و بدل 

 نمي شود اما مي توان در قالب قرارداد، مشاوران را به اين امر متعهد کرد. 

 منابع متعهد : 

ديگر براي دانش آفريني درون سازمانها ، ايجاد گروهها و واحدهاي خاص اين کار همچون واحدهاي تحقيق و توسعه است .  راه رايج 

وظيفه اين واحدها توليد دانش و انتقال آن به سطوح مختلف سازمان است . اما چون واحدهاي تحقيق و توسعه در کوتاه مدت سود آور نيستند 

 نها توجه کافي نمي کنند.ها به آبسياري از سازمان

  ارائه دانش :

في ارائه دانش حاکي از شيوه هايي است که از طريق آن دانش به اعضاي سازمان ارائه مي شود . به طور کلي سازمانها مي توانند روندهاي مختل 

ده و روندهاي مختلفي را در بردارد و در در جهت ايجاد دانش خود اتخاذ کنند . با وجود اين ، دانش سازماني در موقعيتهاي مختلفي توزيع ش

 رسانه هاي مختلف چاپي و الکترونيکي ذخيره شده است . 

 توزیع دانش : 

الزم است که دانش قبل از بهره برداري در سطوح سازماني در درون سازمان به اشتراک گذارده شود . تعامل بين فن آوريهاي سازمان ، فنون 

بر دانش داشته باشد . به عنوان مثال ، ساختار سازماني با توجه به شکل کنترلها و نقش هاي سنتي فرصتهاي و افراد مي تواند اثر مستقيم 

ز توزيع دانش و تعامل بين فناوري ها ، فنون و افراد را کاهش مي دهد . به عبارت ديگر ، ساختار افقي سازماني ، تقويت و سياست درهاي با

سرعت مي بخشد . استفاده از پست الکترونيک ، شبکه داخلي ، گروه خبري به توزيع بهتر دانش در درون جريان دانش را در بخشها و افراد 

 سازمان کمک کرده و به واسطه آنها افراد مي توانند با يکديگر از جنبه هاي مختلف تبادل نظر کنند . 
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 کاربرد دانش : 

فرآيند سازمان به کار گرفته شود . اگر سازماني به راحتي نتواند شکل صحيح به طور کلي دانش سازماني بايد در جهت محصوالت ، خدمات و 

دانش رکا در جاي مناسب آن مشخص کند در عرصه هاي رقابتي با مشکل مواجه خواهد شد  . زماني که نوآوري و خالقيت راه پيروزي در 

 ( 2006ر گيرد . ) زنجيره چي ، جهان امروز است ، سازمان بايد بتواند دانش مناسب را در جاي مناسب به کا

 عوامل موثر در پياده سازي موفقيت آميز مدیریت دانش :  -8

 حمایت مدیریت عالی : 

به دليل پايه اي بودن بحث فرهنگ سازي سازماني در مديريت دانش و نقش مديريت سازمان در اين فرهنگ سازي ، حمايت بيشتري را از 

 سوي ايشان مي طلبد . 

 بهره مندي از استراتژي دانشی : 

 هر سازمان بايد بداند که در حال حاضر چه چيزهايي را مي داند و نيز بايد بررسي کند که چيزهايي را که بايد بداند و براي پر کردن اين

 فاصله از استراتژي مناسب دانشي استفاده کند  . 

 وجود فرهنگ دانش مداري در سازمان : 

رد موفق از پياده سازي مديريت دانش نشان مي دهد ، مهمترين عامل در پياده سازي موفق مديريت عوامل فرهنگي مي مطالعات به روي موا

 باشند ، اين عوامل در ارتباط مستقيم با کارکنان مي باشند .

 استفاده اثر بخش از ابزاهاي مدیریت دانش : 

راه حلها و ابزارهاي مواجه هستيم ، انتخاب درست ابزاري که براي رسيدن به اهداف از آنجايي که براي پياده سازي مديريت دانش با انبوهي از 

 ( 329و  328:  1388ما مناسب تر باشد ، از عوامل موفقيت پياده سازي پروژه هاي مديريت دانش به حساب مي آيد .  ) قرباني ، 

 پيشنهادهایی در زمينه استقرار سيستم مدیریت دانش :  -9

 انسانی :  حوزه منابع

  .سيستم ارزيابي عملکرد براي ارزيابي مشارکت کارکنان در فرآيند خلق ، تبادل و استفاده از دارايي هاي دانشي ، طراحي و اجرا شود

سيستم انگيزشي توسعه دهنده در زمينه آموزش هاي تخصصي کارکنان در سازمانها ، براي ايجاد انگيزه در آنان براي يادگيري عميق تر ، 

 کارگيري آموخته ها در محيط کار و انتقال مطالب به همکاران فعال شود .ب

 حوزه ساختار سازمانی :

انجمن هاي علمي يا حرفه اي براي تهيه و به اشتراک گذاري دانش شغلي تشکيل شود . به منظور اثربخشي بهتر بايد منابع الزم را براي 

 حضور داده شود . انجمن فراهم آورد و به افراد واجد شرايط فرصت ،

کنجکاو و دانش طلب به دليل دارا بودن توانايي خلق ، تسهيم و استفاده از دانش  ،گروهي براي شناسايي، حفظ و نگهداري افراد تيزهوشکار

 اجرا کرد .
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 حوزه فرهنگ سازمانی :

 حمايت مديريت ارشد سازمان از مديريت دانش جلب شود .

 و مزاياي حاصل از پياده سازي مديريت دانش افزايش يابد . آگاهي و اطالع کارکنان از تغييرات

 فعاليت هاي فرهنگ سازي در زمينه خلق و تبادل دانش ، طراحي و اجرا شود . 

 حوزه فناوري اطالعات :

کليه کارکنان در ژي نوين اطالعاتي و مباحث مرتبط با مديريت دانش براي ، جلسات عمومي و مباحث در زمينه استفاده از تکنولونشست ها

 سازمانها و شرکت ها برگزار شود .

هايي پايگاه الکترونيکي دانش در سازمانها ايجاد شود و افراد بتوانند دانش ضمني خود را بدون نياز به مواجهه چهره به چهره ، به کمک ابزار

 ئويي به اشتراک گذارند و ويد از جمله پست الکترونيک ، گروههاي گفتگو ، اتاق هاي گفتگو ، کنفرانسهاي صوتي

 

 نتيجه گيري :  -10

اي دوام داشته باشد. آينده متعلق به زودي و در آينده اي نه چندان دور، هيچ سازماني نخواهيم يافت که بدون آموختن و يادگيري بتواند لحظه

بهره گيرند. زيرا دنيا در حال تغيير و دگرگوني هاي يادگيري به بهترين وجه به سازمانهايي خواهد بودکه بتوانند بياموزند و از تمامي شيوه

 پرشتابي است و هيچ نيرويي قادر نيست مانع اين تغيير و تحول شود و سازماني شانس ماندگاري دارد که بتواند خود را پيوسته با تغييرهاي

سازگاري با محيط خود، به دنبال بهترين  محيطي پيرامون خود وفق دهد. تغييرهاي محيطي، سازمانها را وادار ساخته تا پيوسته به منظور

هاي آن است که سازمانهاي آينده در برابر تغيير و تحول هو تنها راه چار راهکارها و رويه ها باشند و بدين ترتيب به مزيت رقابتي دست يابند

  .خود را تبديل به سازمان يادگيرنده کنند
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