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(دریافت مقاله 31/22/22 :پذیرش نهایی)31/20/22 :

چکیده
يكي از دغدغههاي فكري مديران سازمانهاي موفق ،رشد نيروي انساني آنها است .سازمان براي بسترسازي تفكر توسعهمحوري افراد خود بايد
توجه داشته باشد كه چقدر در رشد نيروي انساني خود گام برداشته است كه اهميت اين مطلب بايد براي مديران سازمان جا بيافتد .زيرا اين مسئله
هنوز دغدغه فكري آنها نشده و بسياري از سازمانها ،افراد نامناسب را بدون آمادگي و مهارتهاي الزم را در كارها گماردهاند .از طرفي ممكن
است افراد توانمند باشند اما چند شغله بودن مديران و پرداختن به مشاغل فرعي ،جزيي و روزمره باعث شده تا آنها نتوانند به امر توسعه و آموزش
نيروي انساني خود بپردازند چون بر اساس انقالب تكنولوژيكي اطالعاتي ،زبان رفتاري مديريت در جهان تغيير يافته است .مثالً امروز ديگر كار به
معناي انجام فعاليت در سازمانها نيست بلكه به معناي انجام فعاليتها براي بهتر كردن كار است .آن ديگر به معناي شرح وظايف نيست بلكه به معناي
فرصتي ديگر است زيرا مهم ترين تغييراتي كه در مفاهيم مديريتي رخ داده ،تغيير در رابطه مدير و زير مجموعه او است .امروزه تفكر سنتي رئيس و
مرئوس ديگر منسوخ شده و بحث همكاري مطرح است كه در چنين فضايي متعادل اگر به توسعه منابع انساني و همافزايي انديشه شود ،يادگيري معنا
مييابد.
كلمات كليدي :دانش ،دانش هوشمند ،تكنولوژي اطالعات ،تسهيم دانش ،مديريت دانش ،مديريت استراتژيک دانش

تخيص هر فرد است و امروزه سرمايههاي يك سازمان تهها

 .1مقدمه

دانش مفهومي فراتر از داده و اطالعات است .داده به

سرمايه مالي و ف زيكي ن ت بلكه سرمايه دانشي مهه تهر از

اعداد و پاسخهايي گفته ميشود كه بهه تهههايي داراي مفههو

اين دو سرمايه مورد توجهه اسهت .در واقه دانهش دارايهي

كههاربردي بههراي سههازمان ن ههتهد (طههاهري يري  7711؛

واقعي سازماني است كه بر اساس اصهول بهازار آزاد فعال هت

فقهههيفرهمهههد  7731؛ فقهههيفرهمهههد 7731؛ Carleton

ميكهد و بر يكپارچگي در بخشها و اصول خود تأك د دارد.

 2004؛ .)2003 Edosomwamاطالعات به صورت پ ا و

امروزه تحهول پ هدايش خالق تهها و نوآوريهها در

تف ر قابل انتقال است و به مجموعه مرتبط از دادههها گفتهه

سازمانها رخ داده و ديگهر ايهن تفكهر اسهتبدادي كهه مهدير

ميشود كه به صورت يك پ ها مبههاي تيهم گ هريهها در

بهترين فكر را دارد مه وخ شده و تفكر شاي تهسايري جاي

سازمان است .دانش به مجموعه اطالعات سازماندهي شهده

آن را گرفته است .در كهار تفكر شاي تهسايري آن چهه كهه

راهكار عملي مرتبط با آن نتايج بكارگ ري آن در تيم مات

در حال تكوين است شاي هتهگزيهي تهاسه

توانمههديهاي

مختلف و آموزش مرتبط با آن گفته ميشهود كهه گهاهي بهه

افراد با ن ازهاي سازمان بحث شاي تهپروري اسهت .بهه ههر

اشههتباه مههديريت دانههش و مههديريت اطالعههات يكههي تلقههي

حال مديران سهازمانها كهه االبهاا از محهدوديتهايي نگهران

ميشوند زيرا مديريت اطالعات به طور مشخص بر دادههاي

ه تهد اگر از دانايي زايهده برخهوردار شهوند و سهازمانهاي

پردازش شده تمركز دارد .دانش زير بهاي مههارت تجربهه و

خود را دانشي ب ازند فرصت خواههد يافت تها بها شههاخت
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نقطههاي ح اس و كل دي بهر ايهن محهدوديتها البهه و از

و كاركهان مديريت كرد .عامهل ان هاني در فرآيههد مهديريت

آنها براي خود امكانات و مهاب ب ازند .زيرا كهه مزيتههاي

دانش و سازمانهاي دانشمحور به همراه توانايي افراد بهراي

رقههابتي بههه شههكل توانههايي سههازمانها در مههديريت دانههش و

كهار در شهرايط جديهد و بههرهگ هري از دانهش و اطالعهات

اطالعات جلوهگر شده و سرمايههاي ف زيكي و مهالي جهاي

موجود و انتقال آن عامل تع ن كههده در پ ادهسازي راهبهرد

خود را به سرمايههاي فكهري و ههههي دادهانهد تها در حلقهه

مديريت دانش در سازمان است .البته ظرف ت يادگ ري افهراد

يادگ ري خهال و تول هد دانهش افهراد در سهطول مختلهف

در بهرهگ ري از دانش موجود بهراي بهبهود م هتمر عملكهرد

سازمان نقش متفاوت اما مرتبط به ه بازي را كههد.

شغلي ن ز در تبديل شدن به سهازمان يهاد گ رنهده از نقشهي

چون مديريت دانش با ابزارههاي فههي و ارزشههاي

اساسي برخوردار است .بدين دل ل امروزه تهالش روزافهزون

ان اني چهدگانه سهر و كهار دارد ميتوانهد نشهان دههد كهه

سازمانهاي پ شرو در دن اي رقابت و ك

و كار اين اسهت

چگونه سازمانهاي هوشمهد ميتوانهد فرآيهدهاي خهود را از

كه يك استراتژي مشخص جهت مهديريت دانهش و جه ب

طريق استفاده از ره افت دانشمدار مجهدداا طراحهي نمايههد.

تجربههاي سرمايه ان اني داشته باشهد پرسهلي كه بهه عههوان

عوامل هوشهمهد ارزشههاي ان هاني و ابزارههاي فههي قهادر

مهاب دانشي و اطالعاتي سازمان تحت نظارت مديران دانشي

ه تهد مبهايي براي كارآيي بلهدمدت سهازماني دسهتگاهههايي

در اين سازمانهاي مشغول به فعال ت ه تهد .دانشي كهه بهه

كه ميخواههد مديريت دانش را نهاديهه سازند فراه كههد.

طور فزايهدهاي با طراحي محيول يا خهدمت نهو عرههه
درک مشههتري ابههداعات و خالق ههتهههاي شخيههي موجه
تحرک شده است.

 .2اهداف دانش

دانش با مفههو خالق هت آفريهههدگي و پويههدگي و
سازمان دانشي با مهظور ايدهسازي و بكارگ ري ايدههاي نهو

 .3مباني نظري

مههديريت دانههش را رويكههردي سههاخت يافتههه مههيدانههد كههه

 :7-7دانش

رويههههههايي را بههراي شهاسههايي ارزيههابي سههازماندهههي

دانش از طريق اثرگ اري در محيهويت و خهدمات

هخ رهسازي و بكارگ ري دانش بهه مهظهور تهدم ن ن ازهها و

ايجاد ارزش براي سازمانها ميشود

اهداف سازمان درخود جاي ميدهد تا بها ترك ه

فرآيهدها و افراد موج

اطالعهات

در حالي كه مديريت دانش اطالعات دادهها و دارايهيههاي

داخلي و خارجي از طريهق سهكوي تكهولهوآي آنهها را بهه

فكري را به ارزشهاي ديرپا و ماندگار تبديل ميكهد .به دل ل

دانش فعال و تبديل نمايد .البته در دن ايي كه همه چ ز بهراي

ن از سازمانها به نوآوري دسهتاوردها و توجهه بهه مهديريت

سازمان نامشخص و مبه است فقط دانهش اسهت كهه يهك

دانش همراه با مديريت نوآوري چش گ ر بوده ولي در زم ههه

مزيت رقابتي مح وب ميشود و سازمانهاي موفهق در ايهن

صرفه جوييههاي مهالي و سهرمايهگه اري بها ري هكهها و

راستا به صورت م تمر دانش جديد خلهق كهرده و آن را بهه

مخاطراتي همراه بوده است .به ههر حهال در اقتيهاد نهوين

صورت گ ترده در سازمان مهتشهر مهيكهههد تها بهه سهرعت

دانش مهب اصلي توسعه اقتيهادي و صههعتي اسهت و سهاير

واقعي آن را در محيويت و خهدمات جديهد نشهان

عوامل سهتي تول د مانهد زم ن ن روي كهار و سهرمايه كهه از

تج

نظر مق اس و دامهه با محدوديت روبرو بوده و افزايش نهايي

دههد.
دانش را ميتوان به ش وههايي مانهد ايجاد شهبكهههاي

آنها به بازده نزولي سرمايهگ اري مهجر مهيشهود در مرتبهه

دانش جابجايي افراد در اين شبكهها و بكار گماردن مديران

بعدي اهم ت قرار دارند .سرمايهگ اري ب شهتر در دانهش يها
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اطالعات به بازدهي بايتري خهت مهيشهود (طهاهري يري

نمايهههد .تعامههلهههاي متقابههل معهههادار در مح ه طهههاي پويهها

 7711؛ فقهههي فرهمههههد  7731؛ فقههههي فرهمههههد 7731؛

نميتوانهد تهها بر اساس تبادل پ ا صهورت پ يرنهد زيهرا دو

2004 Carleton؛ )2003 Edosomwamو نگرش سهتي

عامل اختالل و عد قطع ت دخالت دارند .به مهظور ن هل بهه

به نوآوري از تأك د بهر دارايهيههاي ف زيكهي و ملمهوس بهه

نتايج بهتر ارتباط ب ن عوامل هوشمهد بايد يك شكل تعاوني

دانش بهراي ايجهاد

به خود بگ رد و به وس له مهاب تكهولوآي اطالعات حمايهت

نوآوري در دانش مبدل شده است .در چه ن شرايطي دانش

شههود(فقهههي فرهمهههد  7733؛ الكهها اس  7717؛ فقهههي

به عامل كل دي ارتقاء عملكهرد سهازماني تبهديل شهده و بها

فرهمههههد 7731؛ Balm

.)1997

توجه به اهم ت دانش م ل اردهها دير در فههاوري اطالعهات

سازمان براي حفظ سطول دانش خود به افراد متكي است در

) 7(ITسرمايهگ اري شده كه ناهماههگي به ن مخهار  ITو

حاليكه س ت هاي دانش عملكرد حرفهاي افراد را افهزايش

عملكرد سازماني را ميتوان بهه گه ار از عيهر اطالعهات و

ميدههد تا دانش مورد ن از سازمان را ايجاد و يها آن را روا

ورود به عير دانش ن بت داد .در حق قت توجه روزافهزون

دههد .عوامل هوشمهدي كه نقهش ح هاتي در ايجهاد مزايهاي

به نوآوري دانش به عهوان اهر استراتژيك عملكرد سازماني

جديد و اشتراک فعاينه در نوآوريههاي مه هج بهه عههوان

موهو تازهاي ن ت و سازمانههايي در اقتيهاد مبتههي بهر

كل د توسعه سازماني ايفا ميكههد .ل ا مفهو عامهل هوشهمهد

دانش موفق عمل ميكههد كه بتوانهد در فرصتههاي حاصهل

ان اني بر مبهاي توانايي فردي قرار دارد يعهي توانايي فهردي

از داراييهاي دانهش سهرمايهگ اري كهههد .بهراي ايهن كهار

براي عملكردن بر طبق قواعد عقايد و رويهههاي حرفههاي

سازمانها مجبورند انوا دارايهيههاي دانهش را شهاسهايي و

در شرايط مختلف كهه شهامل آمهوزش تجربهه ارزشهها و

نحوه اجراي مؤثر مديريت دانش را ب اموزند.

مهارتهاي اجتماعي ميباشد.

فرآيهدهاي ج ب همانهدسازي و ت ه

2005؛ DiMattia

بهابر اين سازمانهاي امروزي تهالش مهيكهههد تها بها

گههردآوري دانههش جديههد عوامههل هوشههمهد را بههه

توانايي يز بهراي ايجهاد تمهايز كهاربرد هوشهمهدانه

مشههاركت در تعههدادي از روابههط متهههو دانههش و ايجههاد

داراييهاي دانش براي مقاصد نوآوري بر مبهاي فرآيههدهاي

دورنماهاي متهوعي از يك موقع ت مشابه رههمون ميسهازد

خاص مهارتهاي خهاص و كم هاب خالق هت و اقهدامات

دورنماهايي كه ميتوانهد به گ ترش تعداد راهحلهاي ممكن

مديريتي نظ هر مهديريت زنج هره عرههه و مهديريت روابهط

كمههك نمايهههد تهها ايههن امههر بههه نوبههه خههود ك ف ههت فرآيهههد

مشتري تكه كهاي جديد را ب ازمايهد تا به عهوان پ شهگامان

تيم گ ري را بهبود بخشد(مج دي  7737؛ شف عا  7731؛

مهارتهاي مديريت دانش شهاخته شوند و از اين طريق مزد

فقهههي فرهمهههد 7731؛ Carneiro

2001؛ Davenport

تالش و كوشش خود را بگ رنهد (احمهدي مهربهاني  7731؛

1998؛  .)2005 Demingدانش موجهود ميتوانهد نقطههاي

آلبرتو كارن رو  7713؛ الواني )7711

آاازين براي انجا تالشهاي خالقانهه باشهد و در نت جهه بها

 :1-7دانش هوشمهد

زم هههاي جديهد دانهش ارتبهاط برقهرار نمايهد .اگهر عوامهل

ك

در يههك مح ه ط مههديريتي از نظههر مفهههومي عوامههل

هوشمهد بتوانهد براي حل يك مشكل به پايگاههاي اطالعاتي

هوشمهد به عهوان موجوديتهايي تعريف ميشوند كهه قهادر

متعهددي دسترسهي داشهته باشهد ميتوانهد درک عم ههقتري

ه تهد با درک معهاي يهك وههع ت معه ن موقع تشههاس

دربههاره موقع ههت بههه دسههت آورد تهها قههادر باشههد بههه طههور

باشهد تا بر طبق پارهاي از دستورالعملهها و راهكارهها عمهل

مهاس تري به فرآيهد تيم گ ري كمهك نمايهد .هه چهه ن
عوامل هوشمهد مهحير به فرد براي برخورد با مشهكالت از

-Information Technology
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فرصتهها سهود ميجويههد و در حق قهت ايهن عوامهل بهه

 7711؛ فقهي فرهمهد 7731؛ فقهي فرهمهد 7737؛ Jeff P

گونهاي ميتوانهد مه ا شهوند كهه دادههها و اطالعهات را بهه

 .)7333 Papowsتعههداد زيههاد كامپ وترهههاي شخيههي و

صورت دانش معهاداري درآورند.

شبكههاي ارتباطي به سازمانها اين اجازه را داده كهه دانهش

توسعه تجزيه و تحل ل هماههگي و فعل و انفعايت

جديد را به دست آورده و يا حفظ نموده و آن را در راستاي

در به ن عوامهل هوشهمهد متعهدد امكهان درک بهتهر فرآيههد

ن ل به موقع تهاي رقابتي برتر مورد استفاده قهرار دهههد .بها

مديريت دانش را م هر ميسهازد و تعامهلههاي معههادار در

استفاده از يك شبكه كامپ وتري حتي مديراني كهه در نقهاط

مح طهاي پويا صرفاا بر مبهاي مبادله پ ا نميتوانهد صهورت

مختلف جغراف هايي قهرار دارنهد امها داراي اههداف مشهترک

پههه يرد كهههه ايهههن ناشهههي از اخهههتالل و عهههد قطع هههت

ه تهد ميتوانهد همن تبادل افكار از تهالشههاي مبتكرانهه

ميباشههد(احمدي مهربههاني  7731؛ آلبرتههو كههارن رو  7713؛

يكديگر سهود بهرده و يها آنهها را بها هه درآم زنهد و ايهن

الههواني  .)7711در ايههن راسههتا ميتههوان از معمههاري عامههل

فرآيهدي است كه سدهاي مكاني و زماني را شك هته اسهت.

چهدگانه براي تقويت نقش هر عامل در فرآيهد تيهم گ ري

الگوهاي كار مديريتي با روا تكهولوآيهاي ارتباطي جديهد

استفاده كرد .اين معماري به ساختار هر سازمان ب هتگي دارد

تحت تأث ر قرار گرفتهد و قهدرت دانهش امهروزي اساسهاا بهه

و هدف عمده هر عامل بايد تالش بهراي حيهول بهه سهط

عهوان يك دارايي سازماني مح وب ميگردد .تكهولوآيهاي

بهتري از دانش از طريق افزايش فعال تهاي يهادگ ري باشهد

اطالعاتي و ارتباطي هاتاا مكان

در حهههالي كهههه ابتكهههار و خالق هههت بهههالقوه ن هههز اعمهههال

انتقال اطالعات ه تهد و اين امر باعث ميگردد كهه راهههاي

ميگههردد(شههه دي  7717؛ فقهههي فرهمهههد 7731؛ Sadri

بدست آوردن دانش ممكن گردد .تكهولوآي اطالعهات تهأث ر

مههؤثري از عوامههل

ب ار زيادي در توسعه صهعتي داشته كه بهه عههوان ماهال در

هوشههمهد را گههرد هه آورده و مجموعههه مهاسههبي از دانههش

حوزه ح ابداري هزيهه اسهتفاده از كهامپ وتر دانهش بهتهري

اطالعههات مهههارتههها و ارائههه راهحههلههها را در خيههوص

درخيوص عوامل مؤثر بهر ميهرف مهواد اول هه بهه دسهت

مشكالت و م هائل ا هر قابهل پ شب ههي دارا باشههد و البتهه

ميدهد و دستورالعملهاي جديد براي مديريت تول هد ارائهه

ك ف ت نتايج آنها به اين امر ب تگي دارد كه بهه چهه انهدازه

ميكهد.

 .)1999يعهههي ت ههها ميتوانهههد ترك ه

هايي قدرتمهد و توانمهد در

زيرساختهاي موجود  ITاز معماري مديريت دانهش

دانش افراد ميتواند در ب ن عوامل هوشمهد جاري شود.

حمايت مهيكههد و در حق قهت زيرسهاختههاي  ITباعهث

 :7-7تكهولوآي اطالعات
در سالهاي گ شته پ شهرفتههاي مهمهي در  ITرخ

ميشوند كه جم آوري تعريف هخ ره نمايهسازي و ارتباط

داده كه قابل تهاي جديهدي بهراي فرآيههد مهديريت دانهش

دادن دادهها و اش اي رقومي يا ديج تالي براي پردازش آنهها

داشتهاند .به عههوان ماهال واسهطههاي پ شهرفته كهامپ وتري

امكانپ ير گردد تا اطالعاتي با انعطاف كافي حاصل گهردد و

ظرف ههت ب شههتر هخ ههره پ شههرفت در ره افتظهههاي مههدسههي

از اين اطالعات بتوان در راستاي بهبود فعال تها و حمايهت

دانههش س ههت هاي تقويههت تيههم گ ري و س ههت هاي

از تيم مات مديريت استفاده كرد.

حمايت از تيم گ ريهايي كه به وس له كهامپ وتر حمايهت

به هرحال بايد توجه داشهت كهه مهديريت دانهش بهه

ميگردند كمكهاي سودمهدي نمودهاند و ظهور س ت هاي

ارتباط ب ن افراد و چگونگي بكهارگ ري  ITواب هته اسهت و

حمايهههت عملكهههرد يكهههي از مه تهههرين ايهههن رهاوردهههها

هههدف از آن معرفههي راهكارهههايي شههامل رهبههري فرهه ه

ميباشد(اكبري و طهماسبي آشهت اني  ....؛ حها فتحعليهها

سازماني فرآيهدها دانش آشكار و پههان كانونههاي دانهش
011

دوره  ،2شماره  ،5بهار و تابستان 6931

مدیریت زنجیره ارزش

انهههدازهگ ري دانهههش افهههراد و مههههارتهههها اههههر هههها و

روشهههاي جديههدي را بههراي خههود ايجههاد نمايهههد افتخههار

تقويتكههدگان بازار دانهش و زيرسهاختههاي تكهولوآيهك

ميكههد.

اسههت كههه سههازمان را در ن ههل بههه سههوي اهههدافش يههاري

 )1افلت :افراد نميتوانهد درک كههد كه يهك دانهش خهاص

رساند(مج دي  7737؛ شف عا  7731؛ فقهي فرهمهد 7731؛

چقدر ميتواند براي ديگران مف د باشد .يك فرد ممكن است

1998؛ Deming

دانشي داشته باشد كه از آن در يك موقع ت خاص بهره ببرد

Carneiro

2001؛ Davenport

.)2005
 : 4- 7ت ه

اافل از اين كه افراد ديگر در ساير زمانها و مكانها ممكهن
است در ساير موارد مشابه ن ز كارآ باشد و يا محركهي بهراي

دانش
دانش يكي از

خالق ت و ابتكار گردد در حالي كهه ب ه اري از ابتكهارات و

مطابق با تعريف مديريت دانش ت ه

حوزههاي كل دي در فرآيهد مديريت دانش است .از ايهن رو

پ شرفتها از برقراري ارتبهاط به ن دانهشههاي مختلهف در

يكي از چالشهاي اساسي مهديريت دانهش واداشهتن افهراد

زم ههها و سازمانهاي متفاوت به وجود آمدهاند.

براي به اشتراک گ اشتن آن چه كه ميدانهد است .چرا افهراد

 )7فقدان اعتماد :هر فرد فكر ميكههد اگهر بخشهي از دانهش

بايد دانشي را كه بهه سهختي بهه دسهت آوردهانهد در اخت هار

خود را در اخت ار ديگران قرار دهد ممكن است كهه ديگهران

ديگران قرار دههد در حالي كهه ايهن دانهش يكهي از عوامهل

از آن سوء استفاده كرده و يا آن را به اس خود ارايه دههد.

كل دي مزيت فردي آنها در سازمان تلقي مهيشهود( .فقههي

 )4فقدان زمان :در هر سازمان فشار زيادي براي بههرهوري و

فرهمهد  7733؛ الكا اس  7717؛ فقهي فرهمهد 7731؛

اتما كار در زمانهاي معه ن وجهود دارد و چگونهه ممكهن

2005 Balm؛ DiMattia

 )1997در برخي از سازمانها

است زماني براي اهافه كردن آموزهها به پايگاه دانش باشد.

به اشتراکگ اري دانش امري طب عي است اما در برخي ديگر

 )5فردگرايي و تك روي.

ههوز اين نگرش قديمي كه دانش قدرت است حك فرمهايي

 )6روشهاي هع ف و ناكارآمد تحيه ل و ك ه

ميكهد .ب اري از سازمانهاي روشن فكر استراتژيهايي را

تكهولوآي ناكافي و نامهاس .

با هدف تغ ر اين نگرشههاي مه هوخ شهده آاهاز كهرده و

 )1رقابت دروني و تيم گ ري از باي به پاي ن در سازمان.

دانهش

عوامل انگ زشي متهوعي را بكار گرفتهاند تها نشهان دهههد در

تجربه نشان داده كهه افهراد مطله و كهاردان دوسهت

زم هه ت ه دانش در سازمان خود ميم و جهدي ه هتهد.

دارند تا تجرب ات و تخيص خود را به ديگران انتقال دهههد

در تشك الت تجاري امروزي كهه بهه كهار گروههي و دانهش

اما اال

موانعي در مح ط كاري وجود دارد كه اين سرشهت

جمعي واب ته است تهها تعداد اندكي وجود دارند كه دانش

طب عي آنها را دل رد ميكههد .درک ايهن موانه و شههاخت

خود را براي حفظ بقهاي خهود در سهازمان نگهه داشهتهانهد.

انگ زشها و محرکهاي فردي اول ن قد بهه سهوي اجهراي

دانش قدرت است اما علل عمهده فقهدان ت هه دانهش در

تغ رات در صحهه كاري است .ل ا بايد توجه داشت كه براي

سازمان چه ن است(7احمدي مهرباني  7731؛ آلبرتو كارن رو

موقع هتههاي متفهاوت رويكردهههاي مختلفهي ن هر مهاسه

 7713؛ الواني :)7711

خواههد بود (شه دي  7717؛ فقهي فرهمهد 7731؛ Sadri

 )7عد اجبار :افراد در يك سازمان االباَ به ايهن كهه مجبهور

 )1999كه ميتوان با فرهه سازي رفتارهاي فردي را تغ ر

ن تهد از ديگران مشورت و راههمايي گرفتهه و مهيخواهههد

داد به گونهاي كه ت ه دانش په ش از احتكهار آن بهه يهك
ههجار در سازمان تبديل گردد.

 -6روابط عمومی شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری -پایگاه مقاالت
مدیریت
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مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطالعات (مقاله مروری)

پاراداي مديريت كهه بها طهي كهردن چههدين مرحلهه

 :5-7مديريت دانش
مطالعههه سه ر تكههاملي مههديريت از گ شههته تهها كهههون

مشخص تكامل يافتهه محهور اصهلي آن تغ هر در سهاختار

نشاندههده روند تغ ر نو تفكهر بشهر اسهت .روزي پهول و

سازماني بوده كه يكهي از عوامهل اصهلي په ش برنهده تغ هر

ثروت حرف اول و آخر را ميزد اما امهروز فكهر و انديشهه.

است .زيرا ساختار كالبد همه فرآيهدهههههها و تيهم ههاي

روزي فقط خروجي اهم ت داشت اما امهروز مههاب ان هاني

سازماني را شكل ميدهد و مطالعات گ شته در مهورد آن بهه

داخل مجموعه و مشتري .مشاهده و بررسي اين روند حاوي

شكلگ ري نوعي چارچوب در سل له مرات

درسهاي ب ار ارزندهاي براي مها اسهت ( فقههي فرهمههد

شمول ت 7و مركزيت 4مهتج ميشود.

7

كهار

ويهژه1

 7731؛ گانههههت  7713؛  2006 Angela؛ .)1991 Kao

مهها در زمههان و عيههري زنههدگي مههيكه كههه رونههد

اين كه بدان كجا ه ت و چقهدر فاصهله داريه  .ان هان از

تغ رات و تهو ابزار مورد استفاده در جريان زندگي هر روز

اول ن روزهاي خلقت خود با مفهو مديريت همراه بوده امها

ب شتر ميشود .سرعت تغ رات و دگرگوني بهه حهدي اسهت

اول ن مقويت كل دي كهه باعهث تعويهق رشهد و شهكوفايي

كه ه چ يك از افراد بشر حتي در يكقرن گ شته په شب ههي

وكارههاي گ شهته ميشهدند ارتباطهات و حملونقهل

چه ه ن تغ راتههي را نميكههرد .تحههويت اخ ههر در زم هههههاي

ك

بودهاند .به مرور زمان و با ت ه ل و بهبود اين دو شهركتها

س اسي حكومتي صهعت و اجتما مبه ن روشهن و واهه

م ر رشهد خهود را بها شهتاب در په ش گرفتههد و ههر روز

اين تغ رات است .تغ ر حكومتي اتحهاد جمهاه ر شهوروي
ههتي در كشههورهاي بلههوک شههر

پ چ ههدهتر شههدند(مج ههدي  7737؛ شههف عا  7731؛ فقهههي

فروپاشههي نظهها مارك

فرهمههههد 7731؛ 2001 Carneiro؛ 1998 Davenport؛

اسههتقالل كشههورهاي كوچههك و بههزر

 .)2005 Demingدر چه ن شرايطي كوچكترين ارتقهاء و

كشههورهاي آس ه اي جهههوب شههرقي در عرصههههاي مختلههف

بهبههودي در شههگردهاي مههديريتي باعههث بههروز تغ ههرات

صهعتي كاهش ارزش پولي دير در مقابل ين تشك ل جامعه

قابلتوجهاي در كم ت و ك ف ت تول دات شد و ظهور اقتياد

متحد اروپا و برقراري ارتباط هر چه نزديكتر ايهن كشهورها

مق اس يعهي كاهش هزيههه متوسهط تول هد در ازاي افهزايش

با يكديگر و حتي استفاده از يك پول واحد و چهدين براه ن

حج كل تول د و انقالب صهعتي با توجه ويهژه بهه كهارآيي

ديگر در اين مورد كه هر يك ميتواند اعجهاب گ شهتگان را

فرآيهدهاي تول د و كاهش هزيههها باعث گرديد تا به صورت

در بر داشته باشد از جمله اين تغ هرات اسهت .تحهويت و

جديتر و برمبهاي تفكر س تمات ك پرداخته شود .در همه ن

دگرگونيها تهها در سط كالن پديدار نگشته بلكه در سهط

راستا اكاهر وظهايف سهازماني تق ه شهده و توسهط افهراد

خُرد مانهد تكهولوآي مديريت و علهو كهاربردي ن هز بهوده

متخيص انجا شدند و در رويكرد س تمات ك تالش شهد

است .ل ا هر چهد سازمانها و روشهاي سازماندهي جديهد

تا با تدوين رويهها و فرآيهدهاي ب ار مشخص بهراي امهور

با توجه به مح ط پ چ ده و متغ هر در ايهن دوره متهههههاس

بههه قدرترس ه دن

هماههگي كارها انجا گ رد كه در رويكهرد مهديريت علمهي

ه تهد اما باي تي دقت كرد كه آن ساختار هماهه

بكارگ ري روشهاي علمي در تحل ل كارهها و تع ه ن نحهوه

اجزاي سازمان باشد سازمانهايي كه امروزه مبتهي بر ت هها

انجا و تكم ل وظايف و در رويكهرد مهديريت اجرايهي بهر

و گروهها ه تهد كه اعضهاي آنهها ممكهن اسهت از مههاطق

البه نگاه مديران ارشهد در كهل سهازمان تأك هد شهده اسهت

جغراف ايي مختلف باشههد تها از طريهق س هت ارتباطهات و

(احمدي و توكلي  7713؛ رهائ ان  7713؛ فقهي فرهمههد

بها سهاير

1

- Hierarchy
2
- Functional
3
- Inclusion
4
- Centrality

.)7731
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اطالعات با ه ارتباط برقرار كهرده و بها هه كهار كهههد .در

 )1فهون استاندارد شدهاي براي انجا وظايف در نظر گرفتهه

چه ن سازمانهايي ته ههايي طراحهي و ايجهاد شهدهاند تها

شد.

(احمدي و توكلي  7713؛ رهائ ان  7713؛ فقهي فرهمههد

 )7ابزارهاي خاصي بهراي جمه آوري بكهارگ ري انتقهال و

:)7731

تحل ل اطالعات ابدا شد.

 -جريان اطالعات را سرعت بخشهد

 )4براي ت ه ل هماههگي و ارتباطهات داخلهي س هت هاي

 -زمان چرخه محيول يا خدمت را كوتاهتر سازند

ح ابرسي هزيهه حقو و كهترل عمل ات ايجاد شدند.

 -سازمان را به مشتريان نزديكتر كههد

 )1رويكههرد مههديريت علمههي :در ايههن رويكههرد بكههارگ ري

 -كارآيي و اثربخشي را افزايش دههد.

روشهاي علمي در تحل هل كارهها و تع ه ن نحهوه انجها و
تكم ل وظايف به صورت كارآمد مطرل و چههار اصهل زيهر

مطالعههه سهه ر تكههاملي مههديريت از گ شههته تههاكهون
نشاندههده روند تغ ر نو تفكهر بشهر اسهت .روزي پهول و

براي آن اعال شد كه مديريت بايد:

ثروت حرف اول و آخر را ميزد اما امهروز فكهر و انديشهه.

 )7براي هر بخش از كار افراد بها رويكهردي دق هق و علمهي

ان ان از اول ن روزهاي خلقت خود با مفهو مديريت همهراه

بتواند اصول راههمهاي كلهي و صهريحي را جهايگزين آنهها

بوده اما براي اول ن بار اين چ هيها بودند كه در حدود 7711

نمايد.

سال قبل از م الد م ه

 )1افراد را به صورت علمي انتخاب و آمهوزش داده و آمهاده

بهه صهورت سهازمان يافتهه چههار

وظ فه مديريتي برنامهريزي سازماندهي رهبري و كهتهرل را

كار نمايد.

تجربه كردند .بعد از آنان ن ز ايران ان مديريت را با تجرب ات

 )7به گونهاي با كاركهان همكاري و هم اري نمايد كه بتهوان

و نگرشهاي خود آزمودند .در حدود سالهاي  751تها 411

از هماههگي مشاال بها طرلهها و اصهول اطم ههان حاصهل

قبل از م الد يونان ان مديريت را به عهوان يهك هههر متمهايز

نمود.

تشخ ص داده و رويكردهاي علمهي زيهر را بهراي آن ابهدا

 )4تضم ن نمايد كه كار و م هئول ت كاركههان و مهديران بهه

نمودند كه در آااز قرن ب ت مديريت به عهوان يك رشته و

طور م اوي تق

مقوله رسمي و ساختيافته مطرل شد و در هم ن راستا اكار

 )7رويكرد مديريت اجرايي :ايهن رويكهرد بهه نگهاه مهديران

وظايف سازماني تق

شده و توسط افراد متخيص انجها

شده است.

ارشد در كل سازمان تأك د دارد و مدعي اسهت مهديريت بهه

شدند (احمهدي و تهوكلي  7713؛ رههائ ان  7713؛ فقههي

عهوان يك حرفه قابل آموزش است.

فرهمهد :)7731

 )4رويكردهههاي نههوين مههديريت :ايههن رويكردههها چههه ن

 )7رويكرد س تمات ك :در اين رويكهرد تهالش شهد تها بها

طبقهبهدي شدهاند:

تدوين رويههها و فرآيههدهاي ب ه ار مشهخص بهراي امهور

 )7مديريت كمّي :اين رويكرد بر كاربرد تحل لهاي كمّي بهر

هماههگي كارها تيم ن گردد .بهراي بهرآوردن ايهن

ههدف7

تيم مات و م ايل مديريتي تأك د دارد كهه مهديران را قهادر

(شه دي  7717؛ فقهي فرهمهد 7731؛ :)1999 Sadri

ميسازد تا بر پايه مدلهاي رياهي يك م ئله تيهم گ ري

 )7وظايف و م ئول تها به صورت دق هق و كامهل تعريهف

نمايهد.

شدند.

 )1رفتار سازماني :اين رويكرد با مطالعه و تع ن فعال تهاي
مههديريتي باعههث ارتقههاي اثربخشههي كاركهههان از طريههق درک
طب عت پ چ ده فرآيهدهاي فردي گروهي و سازماني ميشود.
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ناصر فقهی فرهمند

مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطالعات (مقاله مروری)

 )7نظريه س ت ها

تجارت و رقابت حضور م تمر و پايدار داشهته باشههد بايهد

 )4نگرش احتمالي :اين نگهرش بهر مبههاي ايهدههاي نظريهه

حول محور عل و دانش فعال ت كههد .عليرا اين كه دانش

س ت ها اصول جهاني مديريت را رد كرده و عوامل متههو

به عهوان مهبعي براي بقاي سازمانها هروري اسهت و شهرط

داخلي و خارجي سازمان را بهر عملكهرد سهازمان تأث رگه ار

موفق ت سازمانها دست ابي به يهك دانهش و فهه عم هق در

ميدانهههد بههه عبههارتي يههك روش به هههه بههراي مههديريت و

تمامي سطول است اما باز ه ب اري از سازمانظها ههوز بهه

سازماندهي وجود ندارد چون شرايط تغ ر ميكهد و مديران

مديريت دانش به طور جدي توجه نكردهانهد .بهه گفتهه پ تهر

ميتوانهد با نظر بر اين احتمايت وهع ت را مشخص كهرده

دراكر راز موفق ت سهازمانهها در قهرن  17همهان مهديريت

و استراتژي رقهابتي سهاختار سهازماني يها فرآيههد مهديريتي

دانش است.

مهاس

به عالوه مديريت ن ازمهد به دست آوردن صالح تها

را در مواجهه با پ شآمدها برگزيههد.
در اين راستا مدير موفهق ك هي اسهت كهه واحهدش

اسههت تهها س ههت هاي انههدازهگ ري را ايجههاد و خيوصه ات

عملكرد بهاي بهه دسهت آورد و بها گ شهت زمهان آن را بهه

مشكالت موجود را در قلمرو م ائل نامح وس بشهاسد .بهر

صورت واحدي توانا حفظ كهد .اين مدير پ وسته قادر است

طبق خيوص ات جاري اقتياد دانش در حال بروز بايد بهه

ساير كاركهان را در انجا بموق و مؤثر كارها ياري نمايد اما

ح اب آورده شود به عهوان ماهال بعضهي از سهازمانهها و

بايد توجه داشت كهه شهغل ههر مهدير امهروزه بها تغ هرات

شركتهاي خدمات حرفهاي از قبل در حال تجربه تهأث رات

پ شب هي نشده مح طي پ چ ده شهده اسهت .رقابهت جههاني

اقتياد دانش ه هتهد .مهديريت دانهش م هتق ماا بهه قهدرت

فنآوري جديد تغ ر ساختار جمع ت دگرگوني ارزشهاي

رقابتي دانش يك سازمان مربوط است و در حق قهت دانهش

اجتماعي فقط معدودي از انوا روندهايي ه تهد كهه توف هق

موجود ميتواند با آن چهه يهك سهازمان بايهد بهراي اجهراي

مديران را با چالش روبهرو ميكهد كه همهه ايهن چهالشهها

استراتژي خود بداند مقاي ه شود و ن از به كارآيي سهازماني

ماه ت مديريت روزمره مهاب ان هاني را تغ هر ميدههد .بهه

استفاده از توسعه دانش فراگ ر را براي ن هل بهه سهط قابهل

عبارتي مديران مطل امروزي به خوبي آمادهانهد كهه نهه تههها

قبولي از فرآيههد مهديريت دانهش بهر ميانگ زانهد (شهه دي

تحت اين چالشها كار كهههد بلكهه بهراي فشهارهاي حقهو

 7717؛ فقهي فرهمهد 7731؛ .)1999 Sadri

كاركهان امه ت شغلي فرصتهاي برابر فشهار بهراي بهبهود

امروزه دانش مه ترين دارايهي سهازمانهها مح هوب

اخال مهديريتي پاسهخ مهاسهبي را پ هدا نمايههد ( رههائ ان

مههيشههود و ل ه ا مههديريت دانههش بههه مهزلههه چههالش كشههف

 7763؛ سهههع دي ك ههها  7731؛ فقههههي فرهمههههد  7737؛

داناييهاي فردي و تبديل آن به يهك موههو اطالعهاتي بهه

عبدال ال 7763؛ 2002 Kim؛.) 2000 McInerney

نحوي كه بتوان آن را در پايگاههاي اطالعاتي هخ ره كرد بها

در حال حاهر حهوزه رقابهت سهازمانهها را مجبهور

ديگران مبادله نمهود و در فرآيههد كارههاي روزمهره بهه كهار

ميسازد كه با ن از به كارآيي از مديريت دانهش بهراي ارتقهاء

گرفت .پديدهاي كه ب تگي به مختيهات دانهش و مههاب آن

عوامل هوشمهد استفاده كرده و از امكانات و ابزارههاي فههي

شهاسايي و طرل فعال تهاي مربوط بهه دانهش و مههاب آن و

استفاده ب شتري نمايهد .سازمان ميتواند برخي از داراييههاي

تشخ ص عوامل مؤثر در هدايت مديريت دانش دارد .در اين

ا رمح هوس خههود را انههدازهگ ري نمهوده و از ن ههبتهههاي

راستا مهديريت دانهش راهبردهها و فرآيههدهايي ه هتهد كهه

ا رمالي و يا شاخصهايي براي اندازهگ ري كارآيي مهديريت

قادرند تول د و جريان دانهش را بهه مهظهور ايجهاد و بهرآورد

سود جويد .ايهك براي اين كه سهازمانهها بتوانههد در دن هاي

ساختن انتظارات سازمان مشتريان و كاربران در كل سهازمان
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مدیریت زنجیره ارزش

 )7ايجاد نقشهاي دانشي جديد.

به وجود آورند .به عبارتي چه نو دانايي و دانش بهراي كهار
و سازمان ح اتي است اين دانش چگونه بر عملكرد سازمان

لهه ا مههديريت دانههش م ههتلز تع ه ن فرصههتههها و

تأث ر خواهد گ اشت و در مح ط امروزي در كجها و چگونهه

تهديدات فرا روي سازمان اسهت تها پها از تع ه ن شهكاف

پ وند بها عملكهرد اقتيهادي و

دانش سازمان به عهوان فاصله تا دانش مطلوب و مهورد ن هاز

ارزش صهعت زيربهاي سازماني سهاختار اسهتاندارد و قابهل

ههمهي1

بايد مديريت شوند؟ در واق

سازمان خالء دانش سازمان را مشخص كهد .دانش

دانش دوستي مقيد و زبان شهفاف ايجهاد

و آشكاري 7كه در سازمانهها وجهود دارد بايهد شهاسهايي و

كانههال انتقههال دانههش و حمايههت مههديريت ارشههد از عوامههل

سازماندهي شده تا مورد استفاده صح

قرار گرفته و انتقهال

موفق ت مهديريت دانهش ميباشهد .مهديريتي كهه بها فرآيههد

يابهد .پا سازمانها براي اين كه بتوانههد مهديريت دانهش را

گ تردهاي به امر شهاسايي سهازماندههي انتقهال و اسهتفاده

توسعه داده و تقويت كههد بايهد در فعال تههاي عمهده زيهر

از اطالعات و تجرب ات داخلي سازمان ميپهردازد .در

نمايهد مهارتهايي كهه ن ازمههد تفكهر

انعطاف فرهه

صح

مهارت يز را ك

واق مديريت دانش به مه ترين سهرمايه ارزشهمهد سهازماني

ويژه ابزار و رفتار مع هي است:

يعهي سهرمايهههاي فكهري 7مربهوط مهيشهود تها بها تبهديل

 )7قدرت حل نظا مهد م ئله را پ دا كههد.

سرمايههاي ان اني به داراييهاي فكري سازمان يافتهه بهراي

 )1توانايي ك

سازمان ايجاد ارزش كهد .البته اين مهديريت م هتلز وجهود

راهكارهاي نوين را داشته باشهد.

رهبري آگاه و تأث رگ ار در سازمان است تا بها عهاصهر جلهو

 )7تجههارب قبلههي و فعلههي را بههه كههار گرفتههه و خههود را بهها

برنده مديريت دانهش از قب هل فرههه

سهازماني متكهي بهر

تجربه از موفق تهاي ديگران و بكهارگ ري

الگوبرداري از سازمانهاي موفق مقاي ه نمايهد.

خالق ت و نوآوري براي توسعه مديريت دانش در سهازمان

 )4توانايي انتقهال مهؤثر و سهري دانهش را در تمها سهطول

تغ رات مهجر به تعامهل و يها بازسهازي دانهايي را بهه طهور

سازمان داشته باشهد.

نظا مهد تشويق و حمايت كههد .بدين دل هل سهازمان ن ازمههد

دانش در فرآيهد مديريت دانش از طريق ههنهايي كه

متخيياني است كه فرآيههد تشهخ ص ن ازههاي اطالعهاتي

آن را به كار ميگ رند به وجود ميآيد و دانش كاركهان شامل

گردآوري طبقهبهدي و دسترسي سري به دانش سهازماني را

شاي تگيها مهارتها استعداد افكار خالق هت تعههدات

براي كاركهان انجا دههد و به عبارت ديگر دانش سازماني را

انگ زهها و نوآوريهاي آنها است .دانشهي كهه بهه دنبهال آن

جم آوري و مديريت كههد و در اين راستا امروزه سازمانها

است پي ببرد به ايهن كهه پرسههل سهازمان چقدركارشهان را

سعي در ترب ت افراد متخييي دارند كه خ لهي از ن ازههاي

خوب انجا ميدههد چگونه با مشتري ارتباط برقرار ميكههد

آنها را به صهورت تخييهي بهرآورد كههد .در ايهن رابطهه

و چه روشهايي را براي انجا كار با بايترين ك ف ت به كهار

تحق ق سال  7331در  477سازمان اروپايي و امريكايي مهه

ميبرند .البته يكي از مشكالت عمده در ارتباط با اجراي اين

زير را در مديريت اثربخش دانش شهاسايي كردند ( رهائ ان

فرآيهد حج عظ اطالعات متههو و پراكههده و ا هر قابهل

 7763؛ سهههع دي ك ههها  7731؛ فقههههي فرهمههههد  7737؛

دسترس است .هر چههد تقريبهاا همهه سهازمانههاي پ شهرو

عبدال ال 7763؛ 2002 Kim؛:) 2000 McInerney

تكهولههوآي اطالعههات را بههراي نظ ه هخ ههره و رمزگ ه اري

 )7نقشهگ اري مهاف حرفهاي داخلي.

اطالعات و يا دانش مورد نظر به كار ميبرند و با اسهتفاده از

 )1ايجاد شبكههايي از كاركهان دانشي.
- Intellectual Capital

- Implicit knowledge
- Explicit knowledge
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مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطالعات (مقاله مروری)

بانكهاي اطالعاتي به عهوان ابزاري براي دسترسي سري بهه

 .4تبیین و تحلیل

اطالعات به توسعه دانش و مديريت دانش ميپردازند ولي با

خاطر نشان ميسازد ابزارهاي متهوعي وجود دارند كه

ايههن حههال امكههان رمزگه اري دانههش مكتههو و پ چ ههده كههه

ميتوان از آنها براي ايجاد ارتباطات آموزشي يها يهادگ ري

اسهاد

مدلهاي توص في و ه چه ن كهترل مديريت دانهش اسهتفاده

صاحبانش آن را به مرور زمان ك

كردهاند در قال

كرد .ابزارهاي يادگ ري جديد در حال ظههور ابعهاد فههي بهر

و يا صفحات رايانهاي وجود ندارد.
تق

به طوركلي فرآيهد مديريت دانش راه پ چ دهاي بهراي

قابل ههتهههاي فكههري ان ههان و مكان ههمي بههراي ايجههاد

داراييهاي هوشي سازمان است كه اشهاره بهه افهرادي

س ت هاي پايدار مديريت دانش ارائه ميكههد تها بخشهي از

دارد كه تجربهاي مف د در فراه كردن دانش دارنهد و طاله

دانش بتواند در يك برنامه نر افهزاري تج ه پ هدا نمهوده و

افرادي حرفهاي و با تجربه است كه دانش را فراه ميكهههد

براي عوامل هوشمهدي كه در ق متههاي مختلهف سهازمان

تا در دسترس ك اني قرار دههد كه مخازن اطالعات سهازمان

قرار دارند قابل دسترس باشد .ايجاد چه ن س تمي م هتلز

را توسعه ميدههد .اين پرسهل متخيص با تجربه بها دانهش

آن است كه دانش دسترسپ ير قابل درک و ه چهه ن قابهل

خود در تع ن ن ازهاي دانشي سازمان ارتباط متخييان بها

هخ ره توسط افراد هوشمهد باشد .به هر حال محورهايي كهه

مبتديان تدوين تع ن و ارزيابي ابزارهاي تكهولوآي دانهش

در موفق ت مديريت دانش در سازمانها نقش ح هاتي دارنهد

و انتشار دانش در سازمان نقش مهمي

عبارتهد از ( رههائ ان  7763؛ سهع دي ك ها  7731؛ فقههي

دارند .بهابراين لزو توجه مديران به اين افراد و درک اهم ت

فرهمهههههههد  7737؛ عبدال ههههههال 7763؛ 2002 Kim؛

نقش آنها در سازمان به خيوص در فرآيههد ايجهاد س هت

:) 2000 McInerney

مديريت دانش ميتواند عاملي موثر در موفق ت اين فرآيهد و

 )7رهب هري :پههروآههههاي مههديريت دانههش بايههد از حمايههت

بهبود در كهل س هت سهازماني شهود .چهالشههاي س هت

مديريت ارشد سود ببرند زيرا انجها آن در سهازمان م هتلز

مديريت دانش در هر سازماني عبارتهد از:

وجود رهبري آگاه و تأث رگ ار است .در چه ن سهازمانههايي

 )7درک و پ شب هي نو اطالعاتي كه هر پرسهل ن از دارد.

به دانهش بهه عههوان يهك مهبه بها ارزش توجهه ميشهود و

 )1طراحههي س هئوايت م هؤثر بههراي كاركهههان بههراي بههه روز

فعال تهايي كه براي بهه حهداكار رسهاندن ارزش ايهن مهبه

نگهداشتن پروفايل كاركهان.

انجا ميشود شديداا مورد توجه است.

هخ ره بازيابي تق

و ساختار سازماني بايد پشهت بان س هت

 )7توسعه روندهايي روت ن براي گزارش پروآهها.

 )1فرهه  :فرهه

 )4نقشهبرداري از مخازن اطالعات براي دسترسي آسهان بهه

مديريت دانش در سازمان باشد تا در آن خالق ت و نهوآوري

اسهاد.

يك ارزش مح وب و توسط اعضهاي سهازمان بهه اشهتراک

 )5روندها و اطالعات به روز در ارتباط با مأموريت سازمان.

گ اشته شود .ارزشههايي كهه اصهول و مقهررات نانوشهته و

 )6ارزيابي س ت مديريت دانهش بهراي تع ه ن نقهاط قابهل

روشهاي اجرايي مهاب فرههگي دانش را تشك ل ميدههد تها
سازمان به عهوان مهب دانهش بتوانهد توسهط

بهبود.

محتواي فرهه

 )1ايجاد نقاط در دسترس و حلقههاي پ وندي مدارک دانش.

افراد دسهتورالعملهها روش كهار و دسهتگاهههاي رايانههاي
سازمان تقويت و يهادگ ري و رشهد فهردي و سهازماني يهك
ارزش تلقي شود .تمامي كاركهان سازمان در تمامي سطول و
در هر موقع تي بر اين باورند كه بايد دانش و اطالعات خهود
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را جهت رشد و موفق هت سهازمان بها يكهديگر بهه اشهتراک

آزمايشها ك

گ ارند تا به آنان اجازه سعي و خطا تجربه و يهادگ ري داده

پههان ه تهد دانشي كه متعلق بهه كاركههان سهازمان اسهت و

سازماني تفكهر ديگهر اتهالف وقهت

براي سازمان توانمهدي اصهلي ايجهاد كهرده و بهدين وسه له

تلقي نميشود بلكه تشويق هه ميگهردد .فضهاي حهاك بهر

سازمان را از رقبايش متمايز ميسازد و اين توانمههديهها بها

سازمان به گونهاي است كه تما افراد با شهور و شهو تمها

يادگ ري توسعه مييابد.

در پي يادگ ري و انتقال آموختههايشان به ديگران ه تهد.

 )6نوآوري :دانش به تههايي باعث افزايش نوآوري نميشهود

 )7فرآيهههدها :جمه آوري و سههازماندهههي دانههش سههازمان و

بلكه فقط بر بهبود م تمر تأث ر دارد و بهه دل هل آن كهه ايهن

بهرهبرداري و حفاظت از سرمايههاي دانشي در سازمان براي

دانش معمويا ق متي از فرآيهدهاي يادگ ري بلهدمدت است

عملكرد بهتر ن از به دانش دارنهد زيهرا ايهن فرآيههدها بايهد

به عهوان يك عهير محافظت كهههده در ارتبهاط بها نهوآوري

داراي اين توانايي باشهد كه به طور اثربخش و كارآمد دانش

عمل كرده و ه چهه ن بهه عههوان بخشهي از س هت ايمههي

شود .در چه ن فرهه

مورد ن از جهت تحقق فرآيهدهاي ك ه

و كهار سهازماني را

ميشود همگهي ماهالههايي از دانهشههاي

سازمان از تقل د و كپيسازي س ت ها جلوگ ري ميكهد.

پردازش كههد .البته اين امر ن ازمهد هماههگي ب ن جريان كهار

 )1كانون :كانونهاي دانش در سازمانها مكهان جمه آوري

در سازمان با فرآيهدهاي سازمان كه عهالوه بهر دانهش داخهل

سازماندهي و انتشار دانش ه تهد كه ممكن اسهت بهه طهور

سازمان مهاب دانشي خار از سازمان ن ز بايد در نظر گرفتهه

ف زيكي يها مجهازي باشههد و ههدف از ايجهاد آنهها ته هه

شود.

نگهداري و به ههگها سهازي دانهش اسهت .كهانونههايي كهه

 )4كهترل :سازمانها بايد بتوانههد مههاب اطالعهاتي داخلهي و

شريانهاي دانش ه تهد و كل ه جريانههاي دانشهي از آنهها

خارجي سازمان خود را به طور س تمات ك مديريت كرده و

عبور ميكهد و عالوه بر يكپارچگي و ان جا محتواي دانهش

كل ه اطالعات سازماني مرتبط را تحهت اخت هار خهود داشهته

سازمان از ب اري دوبارهكاريها خيوصاا در ك ه

دانهش

باشهد .بهراي ايهن مهظهور داشهتن پايگهاه اطالعهاتي سهازمان

جلوگ ري ميكهد .اين كهانونهها در برگ رنهده ايهن موههو

راهگشا است تا اطالعات با ارزش سازمان بهه طهور مهاسه

ه تهد كه دانش مورد ن از در كجا و چگونه يافت ميشهود و

نگهداري و در مقاط زمهاني مههظ بهه روز شهده و ك ف هت

دستهبهدي دانشهاي مختلف به مهظور ت هه ل در دسترسهي

اطالعات از نظر صحت و اعتبهار تحهت كهتهرل قهرار گ هرد.

كارآمدتر آنها از وظايف اين كانونها است.

اطالعاتي كه بايد سازماندهي شده تا دسترسهي بهه آنهها بها

 )3بازار :ب اري از اقدامات دانشي سازمانهها بهراي كهاهش

سهولت امكانپ ير باشد.

دوبارهكاريها و بهبود فرآيهدها است .اين مه بها شه وههايي

)5كشف :يكي از مشكالت در زم هه مديريت دانش مديريت

مانهد بهبود در خدمات و محيويت و يا ارائه خدمات مبتهي

بر دانش پههان سازمان اسهت يعههي دانشهي كهه در هههن و

بر دانش و استفاده از دانش مشهتري بهراي ارائهه محيهول و

قابل تهاي افراد نهفته است .دانشي كه به طور مكهرر مهورد

خدمات بهتر ن ز ميتواند حاصل شود .سازمانهها در جههت

استفاده تعهداد محهدودي از متخييهان قهرار مهيگ هرد كهه

تقويت بازار بايد تالش كههد تا دانهش خهود را در خروجهي

ميتوان از روشهايي نظ ر ته ه بانك اطالعاتي متخييهان

سازمان متجلي سازند براي ماال روش اجراي يهك فرآيههد

جل ات بحث و گفت گو و تبادل نظر به طهور حضهوري و

كه در حوزه سهازمان بهتهرين عملكهرد را دارد ميتوانهد بهه

مجازي جل ات سم هار و كارگاههاي آموزشي استفاده كهرد.

ديگران فروخته شود.

براي ماال تجرب اتي كهه طهي انجها پهروآههها يها در انجها
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 )3اندازهگ ري :يكي ديگر از پارامترهاي پ ش برنده مديريت

دانش پههان موج

دانش انهدازهگ هري تهأث ر خهدمات و فعال هتهها در زم ههه

ميشود .از اين رو سازمانها نبايد انتظار داشته باشهد كه ايهن

مديريت دانش است كهه بهراي توسهعه آن در سهازمان بايهد

نو سرمايهگ اري به ايجاد مزيت رقهابتي بهراي آنهان مهجهر

تغ راتي مهجر به تعامل و يا دوبهارهسهازي دانهايي بهه طهور

گردد.

نظا مهد شهاسايي اندازهگ ري تشويق و حمايت شوند.

 )77تغ ر فرهه  :فرهه ها ميتوانهد تغ ر يابهد .بهه عههوان

 )71توسعه :سازمانها براي اين كه بتوانهد مديريت دانهش را

ماال باورهها ارزشهها و نگهرشههاي مشهترک نظريهات و

توسعه داده و تقويت كههد بايد در فعال تهايي نظ رتوانهايي

برنامههاي مشترک و جمعهي كهه گروههي را از گهروه ديگهر

تجربه از موفق هتههاي ديگهران و بكهارگ ري آنهها

متمايز ميكهد كه آيه نهها و رسهومات ميههوعات و سهاير

تجربههه از تجههارب قبلههي و فعلههي الگههوبرداري از

موارد مح ط كاري را ن ز در بر دارد .روشي كهه مها كارههاي

ك
ك هه

از دست رفتن سهري مزيهت يهاد شهده

سازمانهاي موفق و مقاي ه آنها با روشهاي خود توانهايي

پ راموان خود را انجا ميده و ب شهتر فعال هتههاي انجها

انتقال مؤثر و سري دانش در تما سهطول سهازمان مههارت

شده بر مبهاي يك مدل چهد ييهاي ساده كه نشهان مهيدههد

يز را به دست آورند.

چگونه رفتار و فعال تهاي قابل مشهاهده افهراد تحهت تهأث ر

 )77مهارت :مديران سازمان بايد مؤظف باشههد تها اصهول و

نگرشهاي قابل گزارش و ارزشهايي است كه ب شتر مبتههي

تكه كهاي مديريت دانش را آموختهه و آنهها در سهازمان و

بر باورهاي ديريههه آنهها مهيباشهد .بههابر ايهن بهراي تغ هر

ت هاي تحت سرپرستي خود بكار گ رند زيرا مديريت دانش

رفتارهاي افراد نخ ت اساسيترين ييههاي به ادين آنها را

بدون همكاري تمامي پرسهل سازمان عق خواهد ماند .بهابر

بايد مورد توجه قرار داد كه اين امهر مهيتوانهد توسهط يهك

اين بايد آموزش عمومي در سهازمان انجها شهود و تمهامي

برنامه در كل سازمان و يا در يك گروه كوچك و يا حتي بهه

كاركهان سازمان براي موفق هت آن تهالش كهههد نقهشهها و

طور فردي صورت پ يرد .برخي از اقهداماتي كهه مهيتوانهد

م ئول تهاي مرتبط با مديريت دانهش بايهد شهاسهايي و بهه

براي برنامهريزي و ايجهاد تغ هر مهورد اسهتفاده قهرار گ هرد

صورت مهاس

عبارتهههد از :مم ههزي فرهه ه

بكار گرفته شوند.

برخههورد بهها رفتههار نامهاس ه

 )71زيرسهههاخت :پ شهههرفتههههاي شهههگرف  ITباعهههث

مشاركت استفاده از الگوهاي سر مشق ديگران تشك ل ته

سرمايهگ اري قابل توجه سازمانها شهده امها در ايهن زم ههه

تقدير تغ ر افراد.

مشكل آن است كه سازمانهها يهك جانبهه و بهدون در نظهر

ههگامههي كه مديران سازمانهها م ل هونهها تومهان بهر روي

گرفتن تمامي ابعاد و زم هههاي مربوط در آن سرمايهگه اري

زيرسههاختهههاي مهههههديريت دانههش در سههازمان خههود

ميكههد كه اين كار باعث شده تها فقهط آن بخهش از پايگهاه

سرمايهگ اري كهرده و بازگشهتي را در طهول مهاهههاي آتهي

دانش كه به راحتي قابل ت فرموله شدن دارد و به سهولت در

نميب ههد دچار واهمه ميشوند كه در اين صورت بايهد كهل

دسترس افراد قرار داده ميشود محور توجه قهرار گ هرد .در

سازمان مورد بازنگري قرار گ رد زيرا فرهه

ت هه دانهش

مقابل آن دانش پههان با نقش ا ر قابل انكار در تع ن م هزان

مح طي است كه در آن افراد تمايل دارند اطالعهات خهود را

توان رقابتي سازمان به دل ل فقدان قابل هت فرمولهه شهدن در

صرف نظر از اندازه سازمان اشاعه دههد.

حاش ه قرار ميگ رد .نتايج نشان داده كه اگر دانش پهههان در

 )74ارتقاء اعتماد :در صورتي كه در ب ن افراد سازمان اعتماد

ايجاد مزيت رقابتي سازمان نقش اصلي را ايفها كههد آن گهاه

وجود نداشته باشد دانش احتكار خواهد شد .اطالعهاتي كهه

سرمايهگ اري در  ITو استفاده از آن بدون توجه كهردن بهه

در اخت ار تعداد محدودي از افراد باشد خطرناک اسهت زيهرا
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آنها به افراد قدرتمهدي در سازمان تبديل خواهههد شهد كهه

وظايف ت ه

ميتوانهد بر تيم مات مديريت ارشد تهأث ر بگ ارنهد .بهراي

 7731؛ گانت  7713؛  2006 Angela؛ .)1991 Kao

جلوگ ري از ايجاد چه ن وهع تي مهديران بايهد مح طهي را

 )76تغ ر :اگر موقع تي به وجود آيد كه افراد هر واحد مهان

ارتقاء دههد كه در آن كاركهان بتوانهد بهه همكهاران خهود در

جريههان داده در سههازمان باشهههد مههديران داراي ايههن قههدرت

باره آن چه كه كشف و تحل ل نمودهاند اعتماد كههد .در ايهن

ه تهد كه اين افراد را جايگزين كرده و پرسهلي را در واحهد

ارزيهابي

م تقر نمايهد تا اطم هان حاصل شود افراد مهاهري كهه داراي

مح ط شركت در تمريههات ت مهي پره هز از انباشهت زيهاد

انگ زه براي ت ه

خهود

اطالعات ميتواند جهت ايجاد واحدي ايمن و قابهل اعتمهاد

قرار گ رند .در واق تغ ر به اشتراک گ ارندگان دانش رول

كه در آن اطالعات مخفي نشده و براي اهداف شخيي بكار

تازهاي در واحد مديريت دانهش خواههد دم هد و ايهدهههاي

گرفته نخواهد شد اجرا شهوند .امها در صهورتي كهه وجهود

جديدي را به گروه خواهد آورد .انجا تغ رات ههروري در

را تهديهد كههد ف لتهر كهردن

پرسهل موهوعي ح اس و دق ق اسهت و بهراي ايهن كهه از

اطالعات بر مبهاي لغات كل دي اجراي ج تجوهاي متمركهز

اعمال برخي تبع ضها به ههگا جابجايي افراد از كار فعلهي

در وب و پايگاه داده ساماندهي مجدد رويكهرد جمه آوري

آنها جلوگ ري به عمل آيد مهديران بايهد مهواردي از قب هل

اطالعات در درون سازمان داشهتن مع هاري مشهخص بهراي

م زان رهايت مهارت و خدمات افراد از وظهايف جهاري را

قضاوت در خيوص اين كه چهه چ هزي بهه واحهد مهرتبط

در نظر بگ رند.

است ميتواند به ارتقهاء و بهبهود فرآيههد ت هه اطالعهات

 )71همكاري و رقابت :ان ان به طهور هه زمهان هه داراي

كمك نمايد.

خيوص ت همكاري اجتماعي است و ه يك رگهه رقهابتي

 )75ابزارهاي مهاس  :به مهظور ايهن كهه فعال هتههاي افهراد

دارد .همه دوست دارند بهتر از ه ردههاي خود عمل كرده

باعث ايجاد فرههگي در سهازمان شهود كهه ت هه دانهش را

و در برخي موارد بهترين باشهد .با اين حال در دن اي پ چ ده

بهراي

امروز همه به كمك ه ديگر براي دست ابي به اهداف ن ازمههد

به اشتراک گ اري دادهها را ارايهه نمايهد .بها گهوش دادن بهه

ه تهد .هر چهد كه فقدان رقابت در يك سازمان در ب ن افراد

ن ازهاي كاركهان دانش مديران بايد قهادر باشههد تها ارزيهابي

يا ت ها به از خود رهايتمهدي مهجر خواهد شد اما رقابهت

دق قي از آن چه كه مورد ن از است داشته باشههد تها ارزيهابي

بدين معهي كه هر كا دانش خهوب ديگهران را در اخت هار

دق قي از آن چه كه مورد ن از است داشته باشههد تها بتوانههد

دارد بايد بهه گونههاي مهاسه

و در مح طهي سهال صهورت

واحد خود را به واحدي كارآ و مؤثر كه اطالعات را تههها بها

پ يرد .براي اين امر موارد زير هروري است:

چهد كل ك ساده و يك موس انتقال ميدهد تبهديل نمايههد.

 -مقاي ه فرآيهدهاي دروني و وظهايف بها سهاير سهازمانهها

ل ا براي اطم هان از اين كه افهرادي كهه در يهك سهازمان بهه

براي الگهههوبرداري.

راستا استراتژيهايي مانههد انتخهاب افهراد مهاسه

اطالعات ب ش از حد فرههه

ارتقاء دهد سازمان بايد به اين افراد ابزارهاي مهاسه

ت ه دانش ميپردازند از ابزارهاي مهاس

استفاده ميكهههد

اطالعات ه تهد در جهاي مهاسه

 -معرفي افراد موفق در رقابتها با عههاويهي مانههد قهرمهان

مديران بايد مواردي چون بررسي وجود و كارآ عمهل كهردن
ابزارهاي فعلي ت ه دانش ك

دانش را مد نظر قرار دههد ( فقههي فرهمههد

دانش سال جايزه ت مبتكر.
 -رقابت براي تحقق اهداف از پ ش تع ن شده نهه بهر ههد

بهترين ابزارههاي ممكهن

ت ها و افراد ديگر.

براي كمك به كاركهان و تيم گ ران كل دي آموزش افهراد
براي استفاده از كاربردها به مهظهور اجهراي ههر چهه مهؤثرتر
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 -اجههازه بههه بازنههدگان رقابههتهههاي بههراي سههه ش هدن در

تيم گ ري اشتراک م اعي تجارب و واكهشهاي خالقانه

موفق تها تا آنها اح اس كهههد كهه عضهوي از ته برنهده

توسط افهراد م هتعد و اصهولي مانههد درک س هت تهظه

ه تهد.

اسههتراتژي و توسههعه شههبكه دانههش اسههتراتژيك ايجههاد
و همكهاري ايجهاد

راهكارهاي مديريت دانش استقرار فرآيههد دانهش پهاي ن بهه

 )73تعهد :اين مؤلفه بهر مبههاي فرههه

تغ هر

باي تأك د بر موفق ت مشتري به جاي رهايتمهدي مشهتري

رقابت و همكاري ايجاد نمايهد و اگر فشار زماني باعث شود

و ساختارهاي ت ه

دانش ب تگي دارد (اكبري و طهماسبي

كه ت ه دانش به صورت هع في در سازمان صورت پ يرد

آشت اني  ....؛ حا فتحعليها  7711؛ فقهي فرهمهد 7731؛

وجهود

فقهي فرهمهد 7737؛  .)7333 Jeff P Papowsل ا ههدف

دانهش بايهد در سهازمان قابهل

اقدامات دانشمدار شهاسهايي گهوهر دانهش از به ن دريهاي

مشاهده باشد تا اين امر بتواند از طريهق آن چهه كهه رهبهران

پههاور اطالعهات اسهت .ايهترنهت بهه خهاطر كهاربرد آسهان

سازمانها ميگويهد و انجا ميدههد نشان داده شود .تعهد را

دسترسي سري و ك هزيههاي كه دارد ابزار سودمهدي بهراي

ميتوان در فرآيهدهاي سازماني س ت هاي پهاداشدههي بهه

اقدامات دانشمهدار بهه شهمار مهيرود .تهأث ر اقدامههههههات

وس له كل پرسهل سازمان نشان داد پرسهلي كه بر به اشتراک

دانشمدار بر نوآوري تا حهدود زيهادي بهه خالق هت تخ هل

گ اردن دانش خود با ديگران متعهد ه تهد حتي اگر اين كار

ان اني و داراييهاي دانش موجود ب تگههي دارد .بهر اسهاس

بخشي از وظايف روزانه آنها نباشد.

مطالعه بر روي مههارتههاي مهديريت دانهش سهازمانههاي

ميشود .سازمانها بايهد تعههدي ن هبت بهه فرههه

بايد تعهدي در خيهوص تخيه ص زمهان مهاسه
داشته باشد .تعهد بهه ت هه

استفاده كههده از ايهترنهت اقهدامات دانهشمهدار عبارتههد از:

 .5يافتهها

محيويت تع ن نو و گونه دانش ايجاد پايگاههاي دانش

 :7-5مديريت استراتژيك دانش

تبديل دانهش بهه محيهويت و خهدمات جديهد فرآيههدها

ايجاد توسعه تبديل و كاربرد افكار جديهد در قاله
كايها و خدمات قابل فروش موجه

ك

موفق هت سهازمانهها

و كاربرد مجدد اطالعهات بهه عههوان دانهش آمهوزش

فرآيهههدهاي دانههش از طريههق انتشههار يهها برقههراري ارتباطههات

اعتبههار اقتيههاد و پ شههرفت و ترقههي يههك جامعههه مههيشههود.

شخيي سهجش و مديريت ارزش داراييهاي دانش افهراد

شهاسايي دانش به عهوان يك عامل كل دي اقهدامات مربهوط

ايجاد دانش يا ت هاي سرمايه فكري تأسه ا مراكهز دانهش

به مديريت دانش و ماه ت هههي داراييهاي دانش سازمانها

مرد مدار و استفاده از فهون گروهي براي مبادله دانهش به ن

و الزامات بلهد مدت سازمانها ايجاب مهيكههد كهه رويكهرد

افراد .مديريت دانش در يك سازمان متشهكل از راهبردهها و

متفههاوتي بههه مههديريت دانههش ايجههاد گههردد .تفكههرات رايههج

فرآيهدهايي است كهه قادرنهد ن ازههاي دانهش كهل سهازمان

امروزي مديريت استراتژيك دانش را بهه عههوان يهك ابهزار

مشتريان و كاركهان را برآورد سازند .فرآيهد گ تردهاي كه امر

رقابتي مؤثر براي حمايت از عملكرد سازماني قلمداد ميكهد.

شهاسايي سازماندهي انتقال و استفاده صح

با وجود ابزارهاي مختلف مديريت دانش مديران سازمانهها

از اطالعات و

تجرب ات داخلي سازماني را مورد توجه قرار ميدههد .علهت

براي دگرگوني سري رويكردها جهت كاربرد دانش در ح طه

بيتوجهي ب اري از سازمانها ن هبت بهه مهديريت دانهش

نوآوري با يكديگر به رقابت ميكههد .ل ا تمركز بهر مهديريت

درک متفاوتي است كه از اين مقوله در سازمانها وجود دارد

استراتژيك هروري شده زيرا ظههور نهوآوري دانهش هرگهز

كه براي اجراي مديريت دانهش بهه يهك بهازه زمهاني ن هبتاا

متوقف نشده و آن بها محه طههاي رقهابتي و شهرايط جديهد

طويني فراه سازي ب ترهاي فكري و فرههگهي مههارتي و

بازارها تغ ر مييابهد كهه اسهتقرار آن بهه دادهههاي ان هاني
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مدیریت زنجیره ارزش

آموزشههي كههانونهههاي دانشههي و فههراه آوردن ب ههترهاي

تغ ر و اثرات آن بر سازمان ب ج خواهد كهرد .له ا مهديران

تكهولوآيك ن از است .به هر حال براي برخورداري ههر چهه

بايد بر اساس يك راهبرد مشخص فعال تهاي مختلف خود

ب شتر از مزاياي نوآوري دانش بايد بهه اسهتقبال چهالشههاي

را در قال

برنامههاي كوتاهمدت م انمدت و بلهدمهدت بهه

به ادين زير رفت:

گونهاي تدوين نمايهد كه بتوانهد از تغ رات به نحهو ح هاب

 )7گ ترش اقدامات دانشمدار در ييههاي مختلف صههعتي

شدهاي اسهتفاده و حيهول بهه اههداف سهازماني را ت هه ل

سازماني و ان اني تا اين اقدامات افراد را قادر سهازند كهه از

نمايهد .از جملهه تغ هرات مهه كهه سهازمانهها از آن تهأث ر

سرمايه دانش براي مشاركت در فعال تهاي اساسي نهوآوري

ميپ يرند تغ ر گرايشها تهو طلبي و تغ هر خواسهتههاي

دانش استفاده كههد.

مشتريان سازمان است .همان طور كه مشهود است در عيهر

 )1ايجاد داراييهاي دانش جديد دسترسي آسان و جابجايي

كهوني مشتري به عهوان دادگاه بي فرجا ابتداي بي پايهان و

و تحرک آزاد آن براي افراد درگ ر در فعال هتههاي نهوآوري

علت اصلي تشك ل سازمانها شهاخته ميشود .پا مهديريت

دانش.

سازمان بايد به گونهاي برنامهريزي نمايهد كهه ههمن حفهظ

 )7تقويت نقهش تمها عوامهل هيهفه سهازمان بهراي ايجهاد

مشتريان خود سودمهدي خود را ن ز افزايشدهد كه اين امهر

فرهه

م تلز يك مطالعه وس و گ هترده از طهرز نگهرش افهراد

دانشمدار و شكوفاسازي اكوس ت مبتهي بر ت هه

دانش.

خواستهها و ن ازهاي بالقوه و بالفعل آنان ميباشد به گونههاي

به اين دل ل ايفاي نقش مديريت در اين عيهر بها توجهه بهه

كه بتواند يك شماي مشخص از ن ازها و خواسهتههاي افهراد

يك چه ن تحويتي ب ار پ چ ده و دشوار است كهه بهها بهر

جامعه را در آيهده ارائه دهد تا اقدامات اجرايهي در راسهتاي

محوريههت موهههو و هههرورت هههدايت سههازمان و پويههايي

تحقق اهداف سازماني تدوين گردد.

هم شگي آن موهو مديريت تحول يا تغ هر در چهارچوب

 )1مديريت تكهولوآي :بهه مهوازات افهزايش سهط آگهاهي

وظايف اصلي مديريت سازمان در  76محور زيهر بهه بحهث

ان انها در جهان امروز و كاربرد وسه و گ هترده عله در

گه ارده ميشههود (اكبههري و طهماسههبي آشههت اني  ....؛ حهها

زندگي افراد تغ هر شهگرفي در زم ههه ابهزار دسهتگاههها و

فتحعليهها  7711؛ فقههي فرهمهههد 7731؛ فقههي فرهمهههد

تجه زات به وجود آمده است .اين تغ ر به حدي اسهت كهه

7737؛ :)1999 Jeff P Papows

سازمانها بها بر اهدافي كه تع ن ميكههد از به كارگ ري ايهن

 )7مديريت برنامهريزي :با توجه به اين كه تغ هرات اعه از

دستاوردهاي علمي ناگزير ه تهد .پر واه است كه جه ب

آن كه از داخل سازمان باشد يها از خهار سهازمان و تحمهل

و به كارگ ري و استفاده به هه از آنها ن ز م تلز اعمال يهك

آنها براي پويايي يك اصل انكارناپ ير ميباشد ل ا مديريت

روش مديريت متهاس

با آن تكهولوآي است تا مديريت بهه

سازمان ن ازمهد به ابزارهايي به مهظور هدايت سازمان اسهت.

مهظور استفاده صح

و كارآ از يك تكهولوآي جديد عوامل

و

مختلفي را در نظر داشته باشهد كهه از آن جملهه ميتهوان بهه

اول ن ابزار براي مواجهه با اين پديده برنامهريزي صهح

دق ق است به گونهاي كه بتواند اطالعات يز را با بهرهوري

عوامل اصلي هيل اشاره كهرد كهه تغ هرات تكهولهوآيكي در

در اخت ار مديريت قرار دههد .يهك

سازمان با در نظر داشتن آنهها در انتخهاب نهو تكهولهوآي

مطلوب در مواق مهاس

مدير موفق به ه چ وجه بهه تغ هرات بهه عههوان يهك واقعهه

ب ار حائز اهم ت است:

گ را بيطرف و بي اثر نگاه نخواهد كرد بلكه ن روهاي خود

 -م ههزان تطههابق تكهولههوآي بهها سههاير امكانههات و تجه ههزات

را در جهت درک صح

موجود

روابهط مختلهف حاصهل از پديهده
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 -سط آگاهي و مههارت ن هروي ان هاني اسهتفاده كهههده از

و ايجاد كهش و واكهشهاي مهورد نظهر از مشهكل بهايتري

تكهولوآي جديد

برخوردار است زيرا تغ ر نگرش فرد يك تغ ر دروني است

 -م زان هزيهههاي تحم لي بر سازمان

و تبديل آن به وجه ب روني و آشكار ب ه ار قابهل مالحظهه و

 -نتايج حاصل از به كارگ ري تكهولوآي در سازمان

مه ميباشد .تبلور و تجلي نگرشهاي تغ ر يافته در فرد به

 -عمر مف د تكهولوآي مورد نظر

شكل يك رفتار فردي نه تهها ن ازمههد زمهان و صهرف دقهت

 )7مههديريت فرهههه  :بههديهي اسههت زيربهههاي ن روهههاي

است بلكه زم هه اين تبلور ن ز به نوعي بايهد در محه طههاي

تكهولوآيكي رقهابتي و س اسهي در محه ط بهرون سهازماني

سازماني مه ا گردد.

ههر جامعهه

 )5سازماندهي :يعهي مجموعهاي از عهاصهر بهه هه پ وسهته

عاملهاي فرههگي و اجتماعي اسهت و فرههه

ب تر گ تردهاي براي تحول و تكوين نظا هاي گونهاگون آن

جهت تحقق يكهدف خاص يا گروهي از ان انهها و افهراد

جامعه به ح اب ميآيد .تحولهاي فرههگي روندهاي نهوين

متخيههص در حههول وظ فههه و م ههئول تي مشههترک .البتههه

اجتماعي را به همراه ميآورد كه اين به نوبه خهود انتظها هها

سازمانهايي كه بر اساس يك س است خهاص سهازماندههي

وچش داشتهاي متفاوتي را در مهرد جامعهه و سهازمانهها

ميشوند و در مقابل تغ رات مقاومت از خود نشانميدههد

ايجاد مينمايد .از طرفي از ديهدگاه مهديريت بُعهد فرههگهي

حيول به اهداف سازماني را مشكل ميسازند .بر عكها در

مح ط بر ويژگيهها و ارزشههاي مشهترک افهراد جامعهه بهه

سازمانهايي كه سهازماندههي بتوانهد تعامهل ب شهتر افهراد را

شههكلي كههه آنههها را از ديگههر جوامه متمههايز كهههد مربههوط

امكههانپهه ير سههازد و همههه افههراد را بهها تعريههف محههدوده

ميشود .ارزشهايي كه به عهوان باورههاي اساسهي نهاظر بهر

عمل اتيشان در تيم سازي دخالت دهد و آنهان را م هئول

هدفها و شرايطي اسهت كهه از ديهدگاه فهردي و اجتمهاعي

تحقق اهداف آرماني سازمان نمايهد در ايهن صهورت ايجهاد

ب ار مه به شمار ميآيههد بهه طهوري كهه مقولهه مهديريت

پارهاي تغ رات اساسي در شكلهاي سهتي سازمان ا ر قابل

تحول به شهكل ح اسهي بهه هه سهازي ارزشههاي نهوين

اجتهاب است .نكته اساسي شهاخت و آگاهي از اين مح ط و

كاركردي با ارزشهاي به ادي و فرههگي جامعهه كهه محه ط

فرهه

حاك بر سازمانها است به گونههاي كهه يهك شه وه

برون سازماني را تشك ل ميدهد سر و كار دارد.

مهاس

جهت اسهتفاده مطلهوب از مههاب سهازمان در جههت

 )4مديريت ن روي ان اني :به طور كلي سطول تغ ر در يهك

مهاف همه گروههاي هيهف فراه شود .با توجه به اين عوامل

سازمان عبارتهد از تغ ر دانش افهراد و ايجهاد آگهاهي تغ هر

است كه مديران ميتوانهد يكي از روشهاي سازماندهي بهر

طرز تلقي و نگرش افهراد تغ هر رفتهار فهرد و تغ هر رفتهار

اساس محيول يا خهدمت بهر اسهاس موقع هت جغراف هايي

جمعي يا سازماني كه از دانش تا رفتار جمعي ادامه مييابهد.

واحهدها

البته ك

واحدهاي تحت پوشش بر اساس مشتري يا تق

دانش براي كاركهان يك سازمان بها آمهوزشههاي

بر اساس نو عمل ات يا تخيصها را بهر گزيهههد و ح طهه

يز در يك زمان كوتاه از امهور ب ه ار سهاده و امكانپه ير

نظارتي خود را به شكل مهطقي و كارآ نظا مهد نمايهد .البتهه

است ولي ايجاد باور و نگهرش در آنهها كهاري بهه مراته

در شكل پ شرفتهتر و در برخي فعال هتهها سهازماندههي را

مشكلتر ميباشد زيرا طرز تلقي و باور ان انهها معمهويا بها

ميتههوان بهها برخههورداري از مزايههاي روشهههاي مه كور بههه

عواطههف مابههت يهها مهفههي در ه ه آم ختههه و هههر چههه ايههن

صورت ماتري ي و تلف قي انجا داد تا هر مهدير بهر ح ه

درآم ختگههي ب شههتر باشههد تغ ههر در آن سههختتر صههورت

نو پروآه و هدف خاصي كه براي او مشخص شده افرادي

ميگ رد .به هم ن ن بت ايجاد يك رفتار تغ ر يافته در فهرد

را از واحدهاي تخييي در اخت ار بگ رد و پا از به انجها
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از يك طرف سازمان خود را موافهق احت اجهات زمهان و بهر

رسههاندن فعال ههت خههود آنههها را بههه واحههدهاي اصههلي و
تخييي اول ه باز گرداند.

اساس آخرين نظريهها و فهون موجود نظ و ترت

 )6هدايت و رهبري :با توجهه بهه نقهش ن هروي ان هاني در

از طرف ديگهر افهراد سهازمان تحهت رهبهري خهويش را بها

سازمان و تهو خواستهها ن ازها و انگ زههاي آنان در اجراي

روشهاي مختلف و با سرعت براي قبول اين تغ رات آمهاده

وظايف به نقش خط هر مهديريت در رهبهري صهح

افهراد

دههد و

سازد.

سازمان در جهت اهداف سازماني پي بردهميشود .رهبري و

 )1مديريت اخالقي :رفتاري كهه نهه تههها طبهق قهانون بلكهه

مديريت دو عههوان م هتقل از هه و در عه ن حهال مكمهل

با هوابط اخالقي معمول در كل اجتما باشهد .ايهن

يكديگرند و ش وه صح

متهاس

مديريت به عوامل اصلي و كل هدي

كه انتخابهاي فردي باي هتي پ هرو كهدا ههوابط اخالقهي

سازمان نظمي ن بي و م تمر ميدهد و ك ف ت و سودمهدي

باشهد موهو مورد بحاي است .در طول سالها ف ل هوفاني

محيويت يا خدمات را تضم ن ميكهد .بهر عكها پديهده

چون استوارتم ل جانيک توماس جفرسون چههار طريهق

رهبري با تغ رات سازماني سهر و كهار دارد و سهازمان را بها

فكر كردن در باره اخال را مشخص كردهاند كه عبارتهد از:

شرايط متغ هر روز تطب هق ميدههد .بهه عههوان ماهال نقهش

 )7نگرش سودمهدي :رفتاري كه ب شترين خ ر را به حهداكار

رهبري در زمهان جهه

مرد برساند.

بهراي مهديران ارتشهي ب ه ار حهائز

اهم ت است و وظ فه رهبري در جهت گه اري و هماههه

 )1نگرش فردي :رفتاري كه بهراي مههاف شخيهي در بلههد

كردن ن روها و ايجاد تغ ر در سازمان از طريق فعال نمهودن

مدت بهترين باشد.

خالق تها است .رهبري كه بها روشههاي متههو بهه افهراد

 )7نگرش مبتهي بر حقو اخالقهي :رفتهاري كهه بهه حقهو

انگ زه ميدهد و ديدگاههايسازماني خود را با چهان مههارتي

اساسي مشترک كل ه ان انها احترا گ ارد.

ب ان ميكهد كه از طرف افراد سازمان مورد تأك د قرار گرفتهه

 )4نگرشي مبتهي بر عدالت :رفتاري كه مهيفانه و بيطرفانهه

افهراد در

در برخورد با تمامي مرد باشد .در رفتار سازماني عدالت در

گردند .از طرفهي برقهراري تعهادل

روشهاي مربوط به م زان بكارگ ري انيهاف در مقهررات و

م ان اهداف سازمان كاركهان و جامعه از جمله وظايف يهك

روشها و ه چه ن توزي مهيفانه يا م زان برخهورد يك هان

را ايجهاد

تحت خطمشي خاص با اقشار مختلف بدون توجه بهه نهژاد

نمايد .ب شتر اوقات اين اهداف در تعارض بها يكهديگر و در

قوم ت جه ت سن و ساير ويژگيهاي شخيهي در مهورد

مقابل يكديگر قرار ميگ رند كه مديريت بايد با ش وه صح

مديران در نظر گرفته ميشوند كه در مح طهاي كاري جديد

و كارآمد بتواند به يك تعادل مهطقي دست يابد .ههگامي كه

از عوامل مه به شمار ميآيهد.

تغ ر بر سازمان حاكم ت مييابد و فل فه تغ ر و تحهول بهه

 )3م ئول ت اجتماعي :عبارت از تعهد سازمان در خيهوص

عهوان يك اصل در سازمان پ يرفته ميشهود نقهش رهبهري

رعايت رفتار اخالقي به عهوان نهادهاي اجتمهاعي بهه معههاي

دشوارتر ميشود .ه چه ن هر اندازه م هزان سهرعت حركهت

وس آن كه ميگويد مديران به عهوان هدايت كههدگان رفتهار

گردونه سازمان با درجهه سهرعت تحهرک چهرخ احت اجهات

سازمان باي تي مطمئن باشهد كه چهارچوب اخالقي آنان در

زمان ب شتر وفق داده و به ه نزديكتهر شهود ثبهات و دوا

كل سازمان تعم يابد .مديران بايد نقش الگو را براي تمامي

گردش سازمان و پ شرفت فعال تهاي آن ن هز بهتهر تضهم ن

اعضاي سازمان داشته باشهد و متعهد شوند كه سازمان ه در

ميشود .در چه ن وهعي مدير يا رهبر سازمان سعي ميكهد

جهت افزايش بهرهوري و ه اههداف مربهوط بهه م هئول ت

و با اهم ت و جدي تلقي ميگردد تا بدين ترت ه
جهت خودكهترلي ترا

مدير در نقش رهبري كارآ است كه هدايت صح
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اجتمههاعي سههازمان گهها بههر مههيدارد .حههافظ خههارجي ايههن

در ايههن مههاه بههه م ههافرت و گ رانههدن تعط ه الت تاب ههتاني

م ئول ت عامه مرد به عالوه سازمانهاي دولتي رسانهها و

ميروند .اگر چه در بريتان ا بهه اصهطالل وقهت طالسهت و

حام اني از طرف مهرد مهي باشههد .سهازمانهاي امهروزي و

افراد وقت شهاس ه تهد ولي چون مدير به اسپان ا وارد شود

مديران آنان با افزايش چهه ن م هئول تي در قبهال تيهم مات

نبايد تأخ ر  11يا  71دق قههاي را جهدي بگ هرد در فرههه

مواجه ه تهد و انتظار ميرود سازمانهاي م هئول كايهها و

اسپان ايي وقتشهاسي ارزش چهدان زيهادي نهدارد .له ا اگهر

خدمات بها ك ف هت خهوب و سهال بهه مشهتريان و ميهرف

مديران ايراني بخواههد در س ت جهاني موفهق باشههد درک

كههدگان عرهه و از لطمه زدن به مح ط زي ت ن هز اجتههاب

ويژگيهاي مشترک يك ملهت در درون و مرزههاي شههاخته

نموده و با ايجاد مح ط سهال و ايمهن بهراي حفهظ سهالمت

شده از اهم ت زيادي برخوردار است.

كاركهان بايد براي رفاه عمو در جامعهه آثهار مابهت داشهته

 )71مديريت زمان :جوام از ديدگاه ارزشي كه بهراي زمهان

باشهد.

قائل ميشوند با ه متفاوتهد ماالا در جوام اربي زمان بهه

 )3مديريت ب نالمللي :يكي از م ائل مهه ب نالمللهي بهراي

عهوان يكي از مهاب ناياب تلقي ميشود آنان بر ايهن باورنهد

مديران شههاخت تفاوتههاي فرههگهي كشهورهاي مختلهف

كه وقت طال است له ا بايهد از آن كمهال اسهتفاده را نمهود.

ميباشد .اين عبارت مشهور كه در رو بايد همانهد روميهها

آگاهي از ديهدگاه جامعهه ن هبت بهه زمهان ان هان را قهادر

عمل كرد اساس و مبهاي اين موههو اسهت كهه چهرا بايهد

ميسازد تا بتواند در آن جامعه به اهم ت مرزهاي زماني پهي

تفاوت ملتها را درک كرد .ملتهها و كشهورها متفاوتههد و

ببرد و آنها را تع ن كهد.

اين يك واقع ت محض است .مديراني كه بتوانهد اين مطله

 )77مديريت ماه ت :در ب اري از كشهورهاي جههان سهو

را درک نمايههد بهه ههگها كهار بها مهرد كشهورهاي ديگههر

اصويا مرد خود را ام ن صاد و قابهل اعتمهاد ميدانههد .از

ميتوانهد ش وه مديريت خود را تغ ر و تعديل نمايههد تها بهه

سوي ديگر در شوروي سابق چه ن پهداشته ميشد كه مهرد

صورتي اثربخش انجا وظ فه كههد .براي ماال آنهها خهوب

اصويا شرور و بد هات ه تهد .به سهولت ميتهوان مشهاهده

ميدانهد كه بريتان اييهها بهه حفهظ حهري شخيهي اهم هت

كرد كه ديدگاه يك فرههه

ن هبت بهه طب عهت و خطهرات

ميدههد بهابر اين سعي ميكههد در باره م ائل شخيي افهراد

مرد چگونه ميتواند بر شه وه مهديريت در آن جامعهه اثهر

پرسشي مطرل ن اخته و وارد حري شخيي آنها نشوند اما

بگ ارد .در جوامعي كه پهداشته ميشود مرد طب عتاا شهرور و

بر عكا اگر در يونان در باره م ائل شخيي افراد پرسشهي

پ ت ه تهد نو حكومت ديكتاتوري است در جوامعي كهه

بشود يك امر عادي به نظر ميآيد و دل لي است بهر ايهن كهه

براي ارزشهاي ان هاني احتهرا قائهل ميشهوند و بهه آنهها

فرد به ديگري اهم ت ميدهد .در دانمارک چون فردي مورد

اعتماد ميكههد نو مديريت يها حكومهت جهبهه مردمهي يها

خطاب قهرار گ هرد بايهد از عههوان تخييهي و حرفههاي او

دموكرات ك دارد .در فرهه هاي مختلط در مديريت رهبري

استفاده كرد ولي در يونان از هكر عهوان تهفر دارند .در آاپهن

جامعه يا سازمان به مشاركت افراد و اعضاي سازمان اهم هت

همه معامالت و داد و ستدهاي بازرگاني و تجاري بها مبادلهه

داده ميشود ولي كهترل شهديدي اعمهال ميشهود تها مهوارد

رسمي كارت شرو ميشهود ولهي مهدير آگهاه ميدانهد كهه

انحراف به سرعت مشخص و اصالل شود.

ايتال اييها به كارت تجاري اهم ت نميدههد .يا اگر چهه مهاه

 )71مديريت فعال ت :در هر جامعهاي ب اري از مهرد اههل

اوت در ب اري از كشورها يك ان اسهت ولهي در ايهن مهاه

كار و به اصطالل مرد عمل ه تهد و همواره بر انجا كارهها

نبايد به كار داد و ستد در فران ه پرداخت زيهرا فران هويها

تأك ههد ميكههههد .در برخههي از جوامهه بههه زمههان و خههوش
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گ ران ههدن توجههه مينمايهههد و همههواره ميكوشهههد از همههه

در گزيهش كاركهان به م هئله تهوان يها عملكهرد فهرد توجهه

لحظهها ل ت ببرند و بهاز ايهن كهه مهرد بعضهي از جوامه

ميشود ولي در جوامعي كه براي گروه ارزش قائل ميشوند

ميكوشهد بر هواي نفا اال

م ئله همكاري با ديگران اهم ت زيادي دارد.

آيهد .مرد آاپهن اههل كهار و

عمل و ب ار كوشا ه تهد و مايلاند نت جه كهار خهود را بهه

 )74مديريت مكان :برخي از فرهه ها ب ار بهاز ه هتهد و

صورت ارتقاي مقها افهزايش حقهو و پهاداش بب هههد امها

كارها را در مح طي باز و در حضور همكاران انجا ميدههد

مكزيكيها به زمان حال و خوشگ ران دن توجهه ميكهههد و

و نكته مقابل آن فرهه هايي ه تهد كه اصرار دارند امور به

ساعتهاي ب ه ار زيهادي صهرف ناههار كهرده و در بعهد از

صورت خيوصي صورت گ رد و در نت جهه بهه همهه چ هز

ظهرها كار چش گ ري انجا نميدههد .ل ا درک جهتگ هري

جهبه سر و رمز و راز ميدههد .سازمانههاي آاپههي مههعكا

ميشود كهه بتهوان مشهخص

كههده طب عت باز جامعه خود ميباشههد و بهراي ماهال در آن

كرد مهرد چهه اهم تهي بهه شه وهي انجها كهار و تفهري و

كشور به ندرت امكان دارد كه مهديران و مقامهات سهازماني

سرگرمي ميدههد چگونه تيم ميگ رند و پاداشها را بهر

دفاتر خيوصي و مجللي داشته باشهد مديران و كارمهدان در

چه اساسي پرداخت ميكههد؟ براي ماال در فرههگههايي كهه

يك اتا كار ميكههد و م زههاي آنهان بهه وسه له ديوارههاي

بر كار فعال ت يا اقدامات معقول تأك د ميشود مرد ب شتر

چوبي از يكديگر جهدا نميشهود .امها در امريكهاي شهمالي

اهل عمل ه هتهد و در فرآيههد تيهم گ ري بهه روشههاي

سازمانها مهعكا كهههده ارزشههاي فرههگهي ه هتهد و در

بخردانه عمل ميكههد.

آنها براي نشان دادن مقا و اصالت فرد مديران داراي دفاتر

 )77مديريت روابط :ميتوان فرهه ها را بر اساس ايهن كهه

و اتا هاي خيوصي ه تهد و نش تههاي مهه پشهت در

چه ك ي م ئول ت رفاهي مرد را بر عهده دارد طبقهبههدي

اتا ب ته انجا ميشهود (شهه دي  7717؛ فقههي فرهمههد

كرد .ماالا امريكاييها ب ار فردگهرا ه هتهد و بهراي معرفهي

7731؛ .)1999 Sadri

خود از شخي ت فردي و دستاوردهايشان استفاده كرده و بر

 )75مديريت مشاركتي :مشاركت يك مفهو قديمي است كه

اين باورند كه هر ك ي م ئول ت خويش را بر عهده دارد اما

ريشه در اداره امور عمومي و افكار مه هبي دارد .بهه عههوان

در كشههورهايي ماههل مههالزي بههه گههروه توجههه ميشههود و در

ماال مشاركت بر مبهاي مشورت در اسال تحت عهوان شورا

گردهماييها و آهه هاي م هبي به م هئله اتحهاد وفهاداري

مورد توجه قرار گرفته و قرآن كري به طور صري مديران را

به جامعه و كشور تأك د زيهاد ميشهود .در كشهورهايي ماهل

مكلف ميكهد در اموري كه ن از به تحق ق و تفحص دارد بهر

فران ه و بريتان ا به طبقات اجتمهاعي و پ هتهاي سهازماني

مبهاي مشورت به تيم گ ري بپردازند .ل ا يكي از نظا هاي

سهازماني و اداري

مديريتي پويا كه نقش مهمهي در توسهعه مههاب ان هاني و در

قرار ميگ رند و معمويا پ ت يا مقا اداري فرد يا گروه براي

نت جه فرآيهد توسعه دارد نظا مديريت مشاركتي است كه به

يك دوره زماني ن هبتاا طهويني ثابهت ميمانهد .ايهن جوامه

عهوان يك نظا مطلوب و كارآمد ه از لحاظ نظري و ه از

حالت اشراف ت و خود بزر ب هي به خود ميگ رنهد و بهراي

لحاظ عملي آزمونهاي موفهق خهود را گ ران هده اسهت .از

طرلريزي مشاال ش وههاي تيم گ ري تع ه ن الگوههاي

آنجايي كه مهاب ان اني از عوامهل زيربههايي فرآيههد توسهعه

مزايا و پاداش و تع ه ن

پايدار ميباشد و هرگونه توف ق در ايهن فرآيههد مشهروط بهه

رويهها و روشهاي اجرايهي در سهازمان گهرايش فرههگهي

توف ق در توسعه مهاب ان اني اسهت بهدين دل هل اهم هت و

جوام نقش مهمي ايفا ميكهد .براي ماال در جوام فردگهرا

هرورت توجه به نظا ههاي مهديريتي توسهعه دهههده مههاب

جامعه به كار و فعال ت موج

توجه ميشود و افهراد در سل هله مراته

ارتباطي س ت هاي پرداخت حقو

001

ناصر فقهی فرهمند

مدیریت استراتژیک دانش در سازمان با رویکرد تکنولوژی اطالعات (مقاله مروری)

ان اني آشهكار مهيشهود و اشهتباهي كهه مهديران در مرحلهه

البته توجه به نظرات و پ شههادها مشهتريان مهيتوانهد كمهك

مي شوند چه ن است كهه

قابل مالحظههاي بهه بهبهود ك ف هت كايهها و خهدمات و در

استقرار مديريت مشاركتي مرتك

آنها كاركهان را دعوت به مشهاركت مهيكهههد در حهالي كهه

نهايت رهايت مشتريان كهد.

م ئله پ چ دهتر از دعوتي ساده است.

 )76مديريت پويا :7در اين راستا بايهد بهه رههمودههاي هيهل
توجه كرد:
 )7حمايت و تعهد مديريت عالي :مديريت عالي سازمان بايد

 .6بحث

در واق نظا مديريت مشاركتي نظا همكاري فكري

حضور فعال در اين فرآيهد داشته باشهد زيهرا تها زمهاني كهه

و عملي كل ه اعضاي يك سازمان با سطول مختلف مديريتي

مديران عالي از اين كوششهها بهراي بهبهود امهور پشهت باني

آن سههازمان اسههت كههه در آن كل ههه افههراد سههازمان در بههاره

نكههد و مهاب مالي وقت و تهالش را ميهروف ايهن فرآيههد

روشهاي حل م هائل و ارتقهاء بههرهوري سهازمان فعاينهه

ن ازند احتمال اندكي وجود دارد كه فرآيهد مزبور پ شرفت

انديشه كرده و حاصل آن را در قال

طرلها و پ شههادها بهه

در خور مالحظهاي داشته باشد.

سازمان ارائه ميكههد تا بدين طريق سازمان از يك نظها هه

 )1حمايت و تعهد كاركهان :بدون شك اين رويكرد به نت جه

فكري و ه انديشي براي رس دن به اههداف سهازمان بههره

نخواههد رس د مگر اين كه كاركهان از آنهها پشهت باني كهههد.

جويد .نظامي كه براي افكار و خالق هتههاي كل هه اعضهاي

تحق قات نشان ميدهد كه براي پشت باني م تمر و درازمدت

سازمان ارزش شاي ته قائل شده و در تيه گ هري از آنهها

كاركهان بايد مشاركت در سود يا بهره كهار پ ونهد بلهدمهدت

استفاده ميشود تا جريان اين نظها در ابعهاد زيهر پ امهدهاي

استخدامي و امه ت شهغلي كهاهش تفهاوتههاي حقهوقي و

مابت و مطلوبي در بر داشته باشد و نقهش مهمهي در فرآيههد

مهزلت شغلي و تضم ن حقوقي فردي فراه شوند.

توسعه مهاب ان اني ايفاء كهد.

 )7كوشش پويا و بلهدمدت :زماني ايهن كوشهشهها كام هاب

 )7نظا مشاركت فردي :در اين نظها كاركههان سهازمان بهه

ميشوند كه مديريت و كاركهان آنها را به عهوان فرآيهدهاي

صورت فردي نظرات و پ شههادها خود را در هر موردي كهه

بلهدمدت در نظر بگ رند .هر از گاهي مهديران و كاركههان در

به نظرشان ميرسد ارائه ميدههد.

طل

 )1نظا مشاركت گروهي :به مهظور افزايش ك ف هت پ شهههاد

حالي كه ب شتر برنامههاي بهبود اوها كاري را نميتهوان بها

و بههاي بههردن درصههد مشههاركت كاركهههان و ارائههه پ شههههاد و

شتاب به انجا رساند و براي موفق ت ن از به زمان و كوشش

ه چه ن افزايش درصد اجراي پ شههادها گهروهههاي بهبهود

جدي دارند.

ك ف ت تشك ل ميشوند.

 )4انتخاب مشاوران شاي ته :مشاور شاي ته و كاردان از افراد

 )7نظا مشاركت خانواده كاركهان :نظر به نقش مه خهانواده

درون يا ب رون سازمان فردي حرفهاي اسهت كهه در قلمهرو

آنهها و ايجهاد انگ هزه كهاري

عله و تجربهه اسهت .اگهر چهه

كاركهان در تشويق و ترا ه

راه چارهاي سري و فوري براي دشواريهها ه هتهد در

پرورش مهارتهها صهاح

خانواده كاركهان را ميتوان با مح ط كار والدين آشها سهاخت

زم هههاي علمي و تجربي اين گونه افراد ب ار متههو اسهت

و از آنها در مورد بهبود م تمر فعال تها پ شههاد گرفت.

امهها ب هه اري از آنههان در قلمههرو پويههايي شهاسههي گههروه

 )4نظا مشاركت مشتريان :مشهتريان ههر سهازمان بهه دل هل

روانشهاسي اجتماعي و بهال هي يها راههمهايي و مههارتههاي

ارتباط نزديك بها آن بهه مشهاركت و نقهاط قهوت و ههعف

مشاورهاي معلومات گ ترده ك

كردهاند.

فراواني كه در ارائه خدمات سازمان وجود دارد پي ميبرنهد.
-active & dynamic
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 )5فرهه

دوره  ،2شماره  ،5بهار و تابستان 6931

تبديل

به عهوان نمونه در ب اري از كشورهاي توسعه يافته امروزي

پويا :پويايي در سازمان بايد به يك فرهه

شود زيرا در اين صورت همه افراد سازمان به طهور مشهترک

 %61از كل كاركهان آنها دانشگر و دانشور ه تهد و از ههر

اين بهاور را پ هدا مهيكهههد كهه در موقه بهروز مشهكل بها

 5شههغل چهارتههاي آن دانشههوري اسههت و نگرانكههههدهترين

هماههگي و همكاري يكديگر مشاركت كههد .در اين فرهه

شكاف م ان جوام و سازمانها در اين عيهر همه ن بحهث

نوعي اح اس م ئول ت و مالك ت در افراد به وجود ميآيهد

دانايي است .زيرا جوام و سهازمانهاي دانها داراي قابل هت

و در نت جه آنان تعهد ب شتري به سازمان پ دا خواههد كهرد و

از دادههاي پ شرفته و در دسترس ه تهد و

وجود چه ن فرههگي موج

بهرهگ ري مهاس

مي شود تا اعضهاي سهازمان از

آن چه در آنها متجلهي اسهت مغهز ان هانها تكهولهوآي و

خود ابتكار عمل به خر دههد و بتوانهد به سهرعت در برابهر

اطالعات است و آنها بهه جايگهاه ان هانها بهه خهوبي پهي

تغ راتي كه در مح ط سازمان رخ مهيدههد از خهود واكههش

بردهاند و شواهد نشان داده كه جوام و سهازمانهاي نهادان

نشان دههد (طهاهري يري  7711؛ فقههي فرهمههد

سهمي در تول د داناييههاي پ شهرفته علمهي ندارنهد و قهادر

مهاس

 7731؛ فقهههههي فرهمهههههد 7731؛ 1114 Carleton؛

ن تهد از مهاب به خوبي استفاده كههد و اين شكافي است كهه

.)1117 Edosomwam

نگرانكههده است.

 )6برنامه پويا :طبق رويكرد اقتضايي اگر برنامههاي پويها بها

از طرفي دانايي نميتواند جداي از ان ان باشهد زيهرا

توجه به شرايط فرههگي و اجتماعي حاك بر سازمان به طور

دانايي مجموعه اطالعاتي است كه توسط توانهايي تجربهه و

مهاسبي انتخاب شود و به اجرا درآيد نتايج مابت خود را بهه

دانش در ان ان ج ب ميشود تا بتواند به كمك آن م ايل و

سرعت آشكار ميسازد .به طور كلي مديران وقتهي درصهدد

امور خود را حل كهد .بْعد ديگر دانايي باورهها اعتقهادات و

پ ادهسازي اين برنامهها در سازمان خهود برآيههد كهه بتوانههد

ارزشهاي ان انها است و ههگامي كه سهرمايه دانهايي يهك

گزيهههاي مختلفي از قب ل حلقههاي ك ف ت نظا پ شههادها

سازمان باشد آن با اطالعات موجود ترك

شده و قابل تي به

ت هاي خودگردان طرلهاي مالك ت كاركهان و مديريت بهر

سازمان ميبخشد تا شاي تگيهاي سازماني خلق شوند .بهابر

مبهاي هدف را انتخاب كههد.

اين دانايي يك ك ف ت است كه خاص ان ان است.
 :7-1پ شههادات
بههراي حركههت بههه سههمت دانههايي مههديران و پرسهههل

 .7نتیجهگیري

بايههد توجههه داشههت كههه قههرن  17قههرن تحههويت و

سازمان بايد هم شه اح اس كههد كه ههوز نميدانهد و نبايهد

شگفتيهاي فراواني است و اين قرن او دستكاري بشر در

فكر كههد كه همه چ ز را دان تهاند .ل ا آموزشها بايد در اين

اطالعات آنها و  ...است كه تمامي ايهن تحهويت معلهول

جهت حركت كههد تها بهبهود م هتمر ايجهاد شهود چهون در

انقالب تكهولوآيكي مانهد  ITو يا مههدسهي آنت هك و علهو

سازمانهاي دانشگر همواره سعي بر اين است تا دانش افراد

مواد است و آن چه اهم ت دارد تحول گ ر از عير صهعتي

باي باشد فاصله شغلي كاهش يافتهه و همهه چ هز همكارانهه

به عير دانايي اسهت كهه عيهر تول هد سرسها آور دانهش و

باشد بدين دل ل در اين راستا مهديران و خيوصهاا مهديران

اطالعههات يهها انفجههار دانههش اسههت .بههدين دل ههل در عرصههه

توسعه مهاب ان اني بايد داراي ويژگيهاي زير باشهد:

فرههگي اجتماعي و در عير دانايي بدون خلق شهگفتيهاي

 )7پژوهشگري :چرا كه م ايل توسهعه مههاب ان هاني پهههان

نوين نميتوان رشد كرد و ميتوان گفهت در عيهر دانهايي

است و با پژوهش و كاوش ميتوان م ايل را تحل ل كرد.

ناداني عامل پَاگرايي و دانايي عامل توسعه تلقي مهيشهود.
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 )1تفكر توانمهدسازي :از بزرگتر شدن افراد نهراسهد بلكهه از

 )4تفكر سرمايهگ اري :با تفكر سهرمايهگ اري روي ن هروي

كوچك ماندن آنان بايد بترسهد.

ان اني از بودجه سازمان در جههت آمهوزش ن هروي ان هاني

 )7تكهولوآي محور و استراتژي ت :آيههده را خهوب بب هههد

استفاده كههد تحولگرا باشههد و بهه وههع ت موجهود خهود

طوري كه چش انداز سهازماني را بهه اسهتراتژيهاي توسهعه

حتي در بهترين شرايط قان نباشهد.

مهاب ان اني تبديل كههد توسعه فكري هيهفعهان سهازمان يها
مشتريان را در نظر بگ رند.
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Abstract
Strategic Knowledge is a tern used by some to refer to what might be termed know-when and know-why.
Although Management of Strategic Knowledge seems reasonable to conceive of these as aspects of
doing, it is difficult to envision them as being separate from that doing. In other words, we can separate
out strategic knowledge only in the describing, not the doing. Consequently, strategic knowledge and
Information Technology is probably best thought of as a subset of declarative knowledge instead of its
own category.
Most administrative and procurement officials have been less exposed to the benefits, and hence, are less
open to the use of the Value Method on their programs. Many of these managers have not heard of the
process. Others are unaware of its potential benefits and are unfamiliar with the costs of a value study.
Traditionally, the project or process benefiting from the value study pays the cost of conducting it. For
administrative or procurement processes, a proposed study may complete directly with salaries for funds.
Therefore, Intelligent Knowledge administrative and procurement mangers do not perceive that
immediate benefits are obtainable through a value study by Knowledge Sharing. An additional
consideration affecting acceptance is that an administrative or procurement related activity may have an
associated legislated by Knowledge Sharing. The Intelligent Knowledge intent of these agendas may
have good motives behind them. However, in such situations the responsible individuals or organizations
may prefer that the agenda be less open to scrutiny. These definitions allow reviewers of a study to
quickly understand its scope and limits. To ensure the opportunity to achieve the highest value,
Management of Strategic Knowledge staff attempt to keep management or administration directed
mission charges flexible enough to allow innovation. Further, Intelligent Knowledge studies, by
definition, remain totally independent.
Key words: Knowledge, Intelligent Knowledge, Information Technology, Knowledge Sharing,
Knowledge Management, Management of Strategic Knowledge
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