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بنیان رکدن نظام اداری از رطیق  دانش 

یکپارهچ سازی  کارگیری اصول دمرییت  هب 

اطالعات، با ابتناء رب ارزش اهی اسالمی.

)بند 16 نظام ازلامات اداری(



مقدهم رسدبیر

اما در دو  بقا وجود داشته است،  براي حفظ  ابتداي تالش هاي بشر  از  اثرات آن،  و  به دانش  توجه 
دهه اخير، بشر شاهد تحوالتي در عرصه اقتصاد، اجتماع و سياست بوده است كه دانش را به عنوان 
يك عنصر و سرمايه كليدي در توسعه، موفقيت و رقابت پذيري مطرح كرده است. دانش و اطالعات، 
سازماندهي و بازيابي آن ها و در يك كلمه مديريت دانش از ضروريات كار مديريت است. مديريت 

دانش به معني اداره كردن دانش موجود و نيز خلق و جذب دانش جديد است.
اينكه تنها اكتفا به دانش موجود در عصر توسعه روزافزون دانش، هرگز راهگشا نيست،  نكته مهم 
بنابراين مديران براي عقب نماندن از حركت رو به جلوي سازمان هاي رقيب، مجبور به تشخيص مداوم 
عناصر و اجزاي دانشي و تشويق به دانش آفريني و نوآوري در سازمان هاي خود هستند. دانش در 
فرآيند طرح ها و خدمات نوين نيز منبعي بسيار حياتي به شمار مي رود و در صورتي كه به نحو مؤثري 
مديريت شود، مي تواند در كاهش هزينه، كاهش زمان انجام كارها، بهبود كيفيت، ارائه خدمات نوين، 
تصميم سازي براي تصميم گيري اثر بخش و افزايش رضايت مشتريان، كارفرمايان و ساير ذينفعان تأثير 

بسزايي داشته باشد.
و  دانش خدمات  زمينه  در  را چه  دانش هاي جديدي  مطلوب،  كيفيت  با  و خدمات  اجراي طرح ها 
افراد،  به ندرت پيش مي آيد  اغلب  اما  دارد.  راهبرد سازمان درپي  محصوالت و چه در زمينه دانش 
تجارب و اندوخته هاي خود را در قالب روشي نظام مند در اختيار سايرين قرار دهند. بنابراين با اين 
راهبري مديريت دانش خواهند داشت.  و  پروژه  اجرا  را در  ارشد سازمان نقش مهمي  ديد مديران 
مديريت دانش در سازمان هايی كه به ناچار دانش محصوالت و خدمات خود را جهت جلب رضايت 
مشتری به روز می كنند از ضرورت و اهميت بااليي برخوردار است. با توجه به اقدامات ارزشمند و 
متعدد صورت گرفته در گذشته، شركت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز موضوع مديريت دانش و 
ضرورت توجه به صيانت از سرمايه هاي فكري را به عنوان بخشي از اولويت هاي كاري خود در دستور 
كار قرار داده است. توجه و اهتمام تمامي مديران و كارشناسان و در راس آن دستور و حمايت مديران 

از اين مقوله مهم، ما را در اجراي وظيفه و نقش خود مصمم تر مي نمايد. 
نشريه پيش رو در راستای استقرار نظام مديريت دانش در شركت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز 
و به منظور آشناسازی مديران و كارشناسان توانمند سازمان با اين مقوله مديريتی و اطالع رسانی از 
اقدامات صورت پذيرفته و فعاليت های برنامه ريزی شده با همكاری مديريت دانش سازمانی و شركت 
است.  منتشر شده  و  دانش طراحی  مديريت  نظام  استقرار  مشاور  به عنوان  نداک  مهندسی  مشاوره 
بديهی است استقرار مديريت دانش جز با همراهی و مساعدت شما عزيزان به عنوان سرمايه های اصلی 

سازمان ميسر نخواهد شد. 
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دمرییت دانش

يك حسابدار سوئدي به نام كارل اريك سيوبي كه بعدها 
به عنوان يكي از بنيانگذاران علم مديريت دانش معرفي شد، 
درسال 1979 با يك سئوال بزرگ مواجه شد. دفاتر حسابداري 
)ارزش دفتري( يكي از شعبه هاي معروف سازمانی كه او در 
آنجا كار مي كرد فقط يك كرون ارزش نشان مي داد در حالي 
كه ارزش واقعي سازمان به مراتب بيش از اين ها بود. وی 
متوجه شد كه ترازنامه مالي شركت او فقط ارزش دارايي 
فيزيكي آن را كه شامل چند ميز تحرير و ماشين تحرير بود 
را نمايش مي دهد وليكن  ارزش واقعی شايستگي كاركنان 
سازمان و چيزي كه جمع كارمندان سازمان به عنوان يك 
نمي دهد. نشان  را  مي دادند  تشكيل  را  مغز جمعي  و  فكر 

دارايي  عنوان  تحت  را  يافته  اين  ديگران  و  سيوبي 
كنار  در  آنرا  و  نمود  معرفي  غيرملموس  دارايي  و  فكري 
سرعت  به  آن  از  پس  دادند.  قرار  ملموس  دارايي هاي 
نمود.  رشد  مورد  اين  در   ... و  سمينارها  نوشته ها،  تعداد 
دانشمندان  دستوركار  در  جدي  بطور  موضوع  اين  و 
گرفت. قرار  بزرگ  سازمان هاي  مديران  و  مديريت  علم 

عالوه بر آن تعداد زيادی از تئوريسين های مديريت دانش 
تكامل بحث مديريت را به عهده داشتند و توزيع نموده اند كه 
در ميان آنان برجستگانی همچون پيتر دراكه، پاول استرلوس 

و پيتر سنگه از آمريكا را می توان نام برد. دراكه و استرلوس من 
بيشتر در زمينه اهميت ارتقا اطالعات و دانش ساده به عنوان 
منابع سازمانی  و آقای سنگه با تمركز بر روی سازمان های 
ياد گيرنده ابعاد فرهنگی مديريت دانش را بوجود آورده اند.

آقای اورت راجرز در دانشگاه استانفورد با نفوذ دربحث نوآوری 
و نيز آقای توماس آلن در دانشگاه MIT در خصوص انتقال 
انجام رسانيد كه, تحقيقات  به  اطالعات و فناوری، 1970 
در جهت  را  بزرگی  را طی سال های 1971 كمك  زيادی 
دانش چگونه  دانش چيست؟  مديريت  اينكه  فهم  و  درک 
توليد می شود؟ چگونه استفاده می شود؟ و به چه طريقی در 
سازمان ها نفوذ می كند؟ و... را ارائه می دهد. )اورت راجرز(

دارايی  به عنوان  دانش  اهميت   1980 سال  اواسط  در 
 1980 سال  در  گرديد.  مشهور  سازمان ها  بين  در  رقابت 
با  كه  آمدند  بوجود  دانش  مديريت  سيستم های  توسعه 
و  مصنوعی  هوش  زمينه  در  شده  انجام  كارهای  استفاده 
سيستم های هوشمند باعث شدند تا مفاهيم تازه ای به عنوان 
برپايه دانش  اكتسابی مهندسی دانش، سيستم های  دانش 
شود. عرضه  جهان  به  كامپيوتر  پايه  بر  هستی شناسی  و 

در سال 1991 و برای اولين بار مطالبی درباره مديريت دانش 
در مراكز انتشاراتی مشهور به چاپ رسيد. شايد بتوان گفت 
كه وسيع ترين كار تحقيقاتی در زمينه مديريت دانش تا امروز 
در سال 1995 توسط آقايان كوجيه و نانوكا، هيروتاكاتا كی 
شی در سازمان خلق دانش بنام چگونه شركت های ژاپنی 
نوآوری و پويايی را به وجود می آورند؟ صورت پذيرفته است.

تاریخچه
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چيست؟ دانش  مديريت 

پااليش،  كسب،  »شناسايی،  است:  عبارت  دانش  مديريت 
سازماندهی، ذخيره سازی و انتقال اطالعات و دانش مناسب 
كاركنان سطوح  و عملكرد  ادراک  تغيير  و  بهبود  به منظور 
مختلف سازمان در زمان مناسب« )دانشگاه تگزاس 1998(.

مديريت دانش  موضوعی وسيع و در حال رشد در سازمان ها 
می باشد و تعريف جامع و مانع از آن كار بسيار مشكلی است 
كه  متفاوتی  كاربردهای  و  رويكردها  گرفتن  درنظر  با  كه 
به نظر  نيز  اين كار دشوارتر  از مديريت دانش وجود دارد 

می رسد.
اقدامات و فعاليت های مربوط به مديريت دانش،  مجموعه 
سازمان را كمك می كند تا از آن طريق كسب، نگهداری، 
انتقال و استفاده از دانش برای حل مسئله، يادگيری پويا، 
برنامه ريزی استراتژيك و تصميم گيری متمركز فراهم گردد. 

مديريت دانش راهبردي است كه دارايي ذهني 
و فكري سازمان را مديريت و هدايت مي كند

ذهني  و  فكري  دارايي  خروج  از  دانش  مديريت  همچنين 
و  مي نمايد  حفاظت  متخصصان  ترک  هنگام  به  ازسازمان 
شايستگي ها و مهارت هايي را كه در ميان عده و گروه خاصي 
از افراد در سازمان وجود دارد در ميان همة اعضاي سازمان 
توسعه مي دهد. اكثر سازمان ها نمي دانند كه چه مي دانند و 
داراي چه ظرفيت هاي فكري هستند چرا كه دانش در ذهن 
افراد قرار دارد، مديريت دانش تالش نظام مند سازمان در 
جهت شناسايي، كسب، ذخيره سازي و به اشتراک گذاشتن 
دانش و توسعه ظرفيت ها و شايستگي هاي افراد و گروه هاي 

كاري مختلف در سازمان مي باشد.
پس مديريت دانش راهبردي است كه دارايي ذهني و فكري 
سازمان را طوري مديريت و هدايت مي كند )هم اطالعات و 
دانش ثبت شده و هم توانايي ها و ظرفيت هاي ذهني اعضاء 
سازمان( تا سازمان به بهر ه وري باال و ارزش هاي جديد از 
اعضاء  بين همة  اين دارايي ها در  توزيع  طريق گسترش و 

بطور متناسب دست يابد.

مديريت دانش از طريق ايجاد
يك حافظه سازماني جامع و قابل
دسترس به تحقق اهداف سازمان

كمك  مي كند.
مختلف  سطوح  مديران  از  را  سازمان  كل  دانش  مديريت 

گرفته تا كاركنان در ارتباط با موارد زير بحث مي كند:
به  شايسته  خدمات  و  توليد  طريقي  چه  به  و  چگونه   -1

مشتريان ارايه دهند؟
2- چگونه و به چه طريقي تغذيه اطالعاتي و دانشي شوند؟

ديگر  و  دانش  مهارت ها،  طريقي  چه  به  و  چگونه   -3
روندادهاي

ذهني موردنياز را از منابع مختلف تأمين و به آنها انتقال 
يابد؟

ايجاد يك حافظه سازماني جامع  مديريت دانش از طريق 
و قابل

دسترس به تحقق اهداف مذكور كمك مي كند. چرا كه هر 
سازماني كه بداند به چه طريقي مي تواند دانش سازماني و 
از منابع  را  به كسب و كار كاركنان خود  اطالعات مربوط 
مختلف فراهم بياورد مؤثرتر به اهداف توسعه اي خود دست 

مي يابد.
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دانش  مديريت  پياده سازی  در  مهم  مسائل  از  يكی 
دانش  مفهوم  از  مناسب  درک  كسب  سازمان  هر  در 
بايستی  خصوص  اين  در  كه  مهمی  نكته  می باشد. 
درنظر گرفته شود تفاوت اصلی می باشد كه بين مفهوم 
دانش )knowledge( و علم )Science( وجود دارد. 
علم يكی از انواع دانش می باشد كه نيازمند تحليل و 
اثبات به روش های خاص می باشد ولی مفهوم دانش يا 

دانايی به مراتب ساده تر است.
دانش مجموعه ای از شناخت ها و مهارت های الزم برای 

دانش یا علم؟

حل يك مسئله است. لذا اگر با اطالعاتی كه در دست 
بتوان مشكلی را حل كرد، می توان گفت دانش  است 
به  امكان تبديل  بايد  وجود دارد. ضمن آن كه دانش 
دستورالعمل اجرايی و عملی شدن را داشته باشد و در 

راستای اهداف سازمان و بومی شده سازمان باشد.

معموالً در حوزه هاي مختلف علمي هر واژه به گونه اي خاص 
معني مي شود و هر واژه با توجه به شرايطي كه از آن استفاده 
مي شود معني خاصي مي گيرد. اين موضوع براي واژه دانش 
نيز صادق است. كلمه دانش در فلسفه، روانشناسي و جامعه 
شناسي نيز معاني خاص خود را دارد كه تلفيقي كاربردي از 
آنها در مديريت دانش صورت گرفته است. دانش اطالعاتي 
است كه سازماندهي و تجزيه و تحليل شده تا قابل درک 
و كاربردي براي حل مسائل و تصميم گيري باشد )تورين(.

در هر حال آنچه مسلم است می توان با آشنايی با تعاريف 
مختلف، ابعاد و مصاديق اين امر را بيشتر شناخت و آن را 
بهتر به كار برد. دامنه تعاريف ارائه شده در خصوص دانش 
از كاربردي تا مفهومي و فلسفي و از نظر هدف از محدود تا 
گسترده را شامل می گردد. برخی از تعاريف مربوط به دانش 

معنی و مفهوم دانش
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به شرح ذيل می باشند:
حل  براي  شده  سازماندهي  كاربردي  اطالعات  دانش،   

مسائل است )ولف(.
انديشه ها،  و  مفاهيم  باورها،  و  حقايق  شامل  دانش   
علم  يا  شناسي(  )روش  متدولوژي  انتظارات،  و  قضاوت ها 

اصول و فوت و فن انجام فنون است )ويگ(.
كه  مراحلي  و  تجربيات  نگرش ها،  مجموعه  تمام  دانش   
بنابراين  گرفته شده اند می باشد.  نظر  در  و صحيح  درست 
راهنمايي افكار، رفتارها و ارتباطات است )روم. ون دراسپك 

و اسپ كيروت(.
 دانش سازماني، اجتماعي از سرمايه هاي متمركز انساني، 
ساختاری،  سرمايه هاي  فكري،  استعدادهاي  سرمايه هاي 

سرمايه هاي بازاري است )برو يكنگ(.
در  گرديد  ذكر  آن  برای  كه  مختلفي  مفاهيم  و  دانش 
براي كسب وكار  ارزشمند  ثروت  يا  ارز  در حكم  سازمان ها 
به حساب می آيد و از آن می توان به عنوان يك نوع دارايي 
از دارايی های فيزيكی سازمان  يادكرد. حتي بيشتر  فكري 
امكان  كه  شرطي  به  سرمايه،  و  كار  نيروي  زمين،  مثل 
توزيع و قابليت دسترسي براي همه افراد با توجه به سطح 
را  ما  مزبور همه  باشد. شروط  فراهم شده  نيازهاي آن ها  و 
به ضرورت مديريت دانش و انتقال آن به سطح مختلف افراد 

در شر رهنمون می سازد.
از  دانش صحبت  مديريت  بحث  در  وقتي  اينجاست  سؤال 
دانش می كنيم آيا می توان مرزي بين ديدگاه های مختلف 

در مورد دانش ازنظر ذهني، ظاهري و محتوا قائل شد؟
واقعيت نشان می دهد كه همه اين مفاهيم به نحوه استفاده 
موقعيت های  در  و  دارد  بستگي  دانش  از  بهره برداری  و 
به صورت  آن  مورد  چند  يا  يك  به  است  ممكن  مختلف 
بگوييم  است  بهتر  شايد  به عبارت ديگر  باشد  نياز  متعامل 
قائل  آن ها  بين  شفاف  مرزي  به گونه ای مشخص  نمی توان 
شد كه بدون تأثير و تأثر متمايز و متفاوت از يكديگر باشند. 
وقتی كه دانش سازماني مطرح می شود منظور همه داده ها، 

موقعيت های  با شدت و ضعف در  و خرد  دانش  اطالعات، 
مختلف می باشد.

ازاين رو دانش در يك سازمان عبارت است از:
»هرگاه واقعيت يا موقعيت دانستن چيزي به همراه آگاهي 
ذهني  ارتباط  و  اكتشاف  مطالعه،  تجربه،  طريق  از  فهم  و 
به دست آمده باشد، می تواند در مغز يك فرد يا در فرآيندهاي 
سازماني، توليدات، امكانات، سيستم ها و اسناد، ثبت شود. 
همان طور كه از اين تعريف برمی آيد اطالعات خام در كميت 
حجيم نمی تواند خودبه خود به تنهايی مسائل كسب وكار را 
افزايش مشاركت و  يا موجب  حل كند، ارزش آفرينی كند 
عملكرد شود، بلكه نيازمند جذب و دروني نمودن اطالعات 
از طريق برقراري ارتباط ذهني و فهميدن آن ها در زمينه و 

الگوهاي مشخص می باشد.«
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انتقال دانش
تعيين  عامل  يك  اطالعات،  و  دانش  انتقال پذيری  قابليت 
كننده در ظرفيت سازمان برای نائل شدن به مزيت رقابتی 
پايدار است. موضوع قابليت انتقال، هم در حوزه های درون 
سازمانی )بين واحدهای وظيفه ای و سطوح مديريت( و هم 
اتحاديه های  تاًمين،  )زنجيرًه  سازمانی  بيرون  حوزه های  در 
عامل  دارد.  كاربرد  مشترک(  سرمايه گذاری  و  استراتژيك 
بين  تمايز  حياتی در جريان دانش در درون سازمان درک 
دانش ضمنی و دانش صريح است. تكنيك هايی وجود دارد 
كه به وسيله آن سازمان می تواند دانش را انتقال دهد. برطبق 
نظر نانسی ديكسون )2000( پنج نوع اصلی از انتقال/ تسهيم 
دانش در سازمان وجود دارد كه شامل انتقال سريالی، انتقال 
نزديك، انتقال دور، انتقال استراتژيك و انتقال خبره است. 
هر كدام از اين ها بسته به اهداف، متدها و روشی كه به كار 

گرفته می شوند، فرق دارند.
زيرا  است،  دانش  مديريت  از  مهم  جنبه  يك  دانش  انتقال 
دانش هنگامی كه در يك سازمانی كسب شد بايستی دربين 

افراد و گروه های ديگر سازمان به اشتراک گذاشته شود.

انتقال سریالی: 
نوعی از انتقال دانش است كه دانش ضمنی و صريحی كه 
در يك حوزه يا زمينه بدست آمده برای استفاده بعدی به 
حوزه يا زمينه ديگری انتقال داده می شود. در كل، اين حالت 

می تواند برای تيم های كاری مناسب باشد. 
در  را  اوليه  وظايف  به  مربوط  دانش  تيم ها  اين كه  يعنی 
محيط های مختلفی در زمان های بعدی به كار می برند. اين 
امر مستلزم دانش ضمنی و هم دانش صريح است و معموالً 
اعضای  به وسيله همه  مستلزم نشست های منظم، مشاركت 
تاًكيد بر نشست های كوتاه مدت است. اجماع براين  تيم و 
در حوزه های  در يك حوزه  يادگرفته شده  دانش  كه  است 

ديگر كاربرد دارد.

انتقال نزدیک: 
انتقال دانش متفاوت  اشكال  با ديگر  اساساً  انتقال  نوع  اين 
انتقال صرفاً شامل دانش صريح است و  اين  است، چرا كه 
اطالعات خاصی كه يك تيم برای انجام يك وظيفه الزم دارد 
به تيم ديگری كه همان وظيفه را انجام می دهد انتقال داده 
می شود. اين نوع از انتقال عموماً برای وظايف روتين، تكراری 
از اطالعات  نوع  اين  اغلب  بيشتری دارد.  و مشابه مناسبت 
الكترونيكی توزيع شده و به صورت صريح  ابزارهای  توسط 
بوده و تا حدی خالصه و دقيق است. برای مثال چنانچه يك 
تيم در اداره مركزی يك متد مربوط به نوعی از نصب ابزار را 
تكميل كرده باشد، اين متدها و گام ها را می توان به صورت 
الكترونيكی ضبط كرد )پست الكترونيكی، PDF( و سپس 

به ديگر اداره ها و تيم ها در سرتاسر سازمان ارسال كرد. 

انتقال دور: 
بر تسهيم دانش بين تيم ها در يك سازمان اشاره دارد و اغلب 
ناشی از همكاری بين تيم ها با استفاده از روش های رودررو 
يا ديگر روش ها است. زيرا در اينجا اطالعات از نوع ضمنی 
بوده و به آسانی نمی توان آن ها را ضبط كرده و انتقال داد. 
انتقال دور برای اطالعاتی مناسب است كه ذاتاً غير تكراری 
است. برای مثال اگر از اعضای يك تيم خواسته شود كه بر 
روی يك پروژه منحصر به فرد كار كنند، آن ها ممكن است 
از تيم ديگری كه قباًل بر روی پروژه های مشابه پروژه خود 
كار كرده اند كمك بگيرند، كه در اين صورت باعث تسهيم و 
مبادله اطالعات و باعث ارائه راه حل های پايداری برای حل 

مسائل می شود.
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انتقال استراتژی:
عبارت است از انتقال دانشی كه بر كل سازمان اثرگذار است. 
دراين نوع انتقال، هم دانش ضمنی وجود دارد و هم دانش 
تكراری  غير  كه  است  مناسب  راه حل هايی  برای  و  صريح 
بوده و درسطح باالی سازمان قرار دارند: مانند دانش مورد 
انتقال  نوع  اين  آن،  اكتساب  و  سازمان  مديران  برای  نياز 
ارشد  مديران  برای  كليدی  دانش  شناسايی  مستلزم  غالباً 
است و سپس جمع آوری و تفسير اين نوع دانش به وسيله 

متخصصان دانش. 

انتقال خبره: 
و  خبرگان  از  صريح  دانش  آوردن  بدست  از  است  عبارت 
حجم  كه  می افتد  اتفاق  زمانی  حالت  اين  متخصصان. 
توانايی دانشی اعضای تيم در  از  پيچيدگی وظايف، خارج 
سازمان باشد. در اين حالت به لحاظ اينكه شكل اطالعات 
صريح است می توان آن را از طريق ابزارهای الكترونيكی و 
شبكه ها منتقل كرد و يا می توان اطالعات را در تابلو اعالنات 
قرار داد و از افراد متخصصی كه پاسخ آن را می دانند در 

خواست كمك كرد.
جامعه  طريق  از  اطالعات  انتقال  و  تسهيم  ديگر  روش 
واژه     اين  از  تعريفی  در  است.   )Cop( اطالعات  فن آوری 
و  موضوعات  به  كه  افراد  از  »گروهی  كه  گفت  می توان 
خود  تخصص  و  دانش  و  هستند  عالقه مند  مسائلی خاص 
اين حوزه های خاص عمق  در  مداوم  تعامالت  از طريق  را 

می بخشند«.

حکایت

مهندسی بود كه در تعمير دستگاه های مكانيكی استعداد 
و تبحر داشت. او پس از30 سال خدمت صادقانه با ياد 
طرف  از  بعد،  سال  دو  شد.  بازنشسته  خاطری خوش  و 
از  يكي  الينحل  به ظاهر  اشكال  رفع  درباره  شركت 
با او تماس گرفتند.  دستگاه های چندين ميليون دالری 
آنها هر كاری كه از دستشان برمی آمد انجام داده بودند 
بنابراين،  كند.  رفع  را  اشكال  بود  نتوانسته  هيچ كسی  و 
بسياري  رفع  در  كه  بودند  شده  متوسل  او  به  نوميدانه 
را  امر  اين  مهندس  است.  بوده  موفق  مشكالت  اين  از 
وارسي دستگاه  به  تمام  روز  او يك  رغبت می پذيرد.  به 
با يك تكه گچ عالمت ضربدر  پايان كار،  می پردازد و در 
روی يك قطعه مخصوص دستگاه می كشد و با سربلندی 

مي گويد: اشكال اينجاست!
كار  به  ديگر  بار  دستگاه  و  می شود  تعمير  قطعه  آن 
را 50000 دالر معرفي  مي افتد. مهندس دستمزد خود 
ارائه گزارش و صورتحساب  مي كند. حسابداری تقاضای 
را  گزارش  اين  مختصر  بطور  او  و  مي كند  مصرفی  مواد 
می دهد: بابت يك قطعه گچ:1 دالر و بابت دانستن اينكه 

ضربدر را كجا بزنم 49999 دالر..

به  باتجربه  نيروهای  از  دانش  انتقال  توانايی  اين شركت 
استفاده  برای  بايد  بنابراين  و  ندارد  را  جديد  نيروهای 
دوباره از دانش توليدشده در طول سال ها در شركت كه 
دوباره  است  كرده  پرداخت  آن  برای  زيادی  هزينه های 

هزينه كند.
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 رضورت ایپده سازی دمرییت دانش

رد

 رشکت تولید و بهره ربداری سد و 

نیروگاه زد

- حجم باالی دانش ها و تجارب توليد شده در شركت 
كه اگر شناسايی و مديريت نگردند از بين می روند.

واحد  يك  يا  و  معاونت  يك  در  كه  مسائلی  تنوع   -
ايجاد و برطرف می گردد.

ارزشمندی كه  و مستندات  اطالعات  باالی  - حجم 
در  شركت ايجاد می گردد و بايستی طبقه بندی و در 
سيستمی مجتمع گردآوری شوند تا قابليت استفاده 

برای سايرين را پيدا كنند.
- ايجاد آيين نامه ها و قوانين مناسب به منظور حمايت 

از بهترين متخصصان و دانشكاران شركت.
به اشتراک گذاری         جهت  مناسب  بستری  ايجاد   -

دانش ها، ميان كاركنان و متخصصين شركت.
- عدم اطالع كاركنان از مسائل و مشكالتی كه در       

واحدهای ديگر اتفاق افتاده و می افتد.

مراتب دانش
درمورد دانش تعاريف مختلفي وجود دارد. درتعريف تورين، 
دانش، اطالعاتي ساختار يافته و تحليلي است كه براي حل 
درک  مي گيرد.  قرار  استفاده  مورد  تصميم گيري  و  مساله 
تفاوت بين "داده"، "اطالعات" و "دانش" و چگونگي رسيدن 
از ملزومات رهبري و مديريت دانش و  به ديگري  از يكي 

استفاده مؤثر از آن ها در سازمان است.
عوامل  اين  ديدن  جدا  جاي  به  مي بايست  ديگر  سوي  از 
آن ها را به صورت پيوسته مورد توجه قرار داد، ضمن آن كه 
تفاوت هاي هريك و نقشي كه در فرآيند مديريت دانش ايفا 

مي نمايند را نيز مي بايست مدنظر قرار داد.
در نگرش سلسله مراتبی دانش، داده- اطالعات- دانش با 
هم تفاوت داشته ولی در عين حال هر يك نقش خاصی را 

در يك زنجيره به هم پيوسته ايفا می نمايند.
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در واقع الزمه مديريت اثربخش اين سه عامل، يكپارچه سازي 
آن ها است. اين امر با تركيب  اين عوامل به صورت حلقه هاي 
مي باشند  يكديگر  ملزوم  و  الزم  كه  فرآيند  زنجيره/  يك 

امكان پذير است.
شده  انجام  دانش  برای  متفاوتی  تقسيم بندی های  تاكنون 
است. مشهورترين دسته بندی كه از دانش ارائه شده است 
به دو بخش تقسيم می كند، دانش ضمنی و دانش  را  آن 

صريح.

دانش ضمني:
)Tacit Knowledge(

مستندسازي اين نوع دانش بسيار مشكل است.
دانشي است كه به وسيلة فرآيندهاي فردي داخلي بدست 
مي آيد و در وجود خود شخص ذخيره مي شود. بعضي اوقات 
بازتاب، استعداد  با عناويني مانند تجربه،  را  چنين دانشي 

فردي يا درونگرايي تعريف مي كنند. 
يا دانشي كه در درون و در اختيار افراد قرار دارد، دانشي 
و  ملموس  مستندات  بر  مبتني  و  نيافته  ساختار  كه  است 
رسمي  لذا  داشته،  دروني  و  شخصي  حالت  نيست.  عيني 

كردن و انتقال آن به ديگران مشكل است. 

دانش صریح:
)Explicit Knowledge( 

  دانشي  است كه دريك وسيلة مكانيكی يا تكنولوژيكی، 
می شود.  ذخيره  اطالعاتی  پايگاه های  يا  اسناد  قبيل  از 
روش هاي  و  فرآيندها  از  است  مجموعه اي  دانش  اين 

و                                                                        مكتوب  شيوه های  دستورالعمل ها،  آئين نامه ها،  كاری، 
پايگاه های اطالعاتی سازمان يافته، طراحی های انجام شده، 
دستی  يادداشت های  خاص،  موضوعي  دانش  نقشه های 
اسناد  و  كتاب ها  گزارشات،  مختلف،  اشخاص  تنظيم شده 
تهيه شده و در دسترس هستند كه هر خواننده مجاز، در 
صورت دسترسی، با مطالعه آن ها می تواند با مجموعه اين 

موارد آشنايی پيدا نمايد. 
زبان  به  كه  است  دانشی  شده،  كدگذاری  يا  صريح  دانش 
رسمی و سيستماتيك بيان شده و قابل انتقال بين افراد در 

سطوح مختلف سازمانی است.
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نقش کارکنان در پیشبرد اهداف مدیریت دانش
ميان سه بعد اصلی برنامه های مديريت دانش، يعنی انسان، فرآيند 
و تكنولوژی، انسان دارای جايگاه ويژه ای است. در واقع مهم ترين 
ورودی و ســرمايه ســازمان و عامل به كارگيری ساير داده های 
سازمانی، عامل انسانی اســت. در عصر اقتصاد دانايی سازمان ها 
بيش از پيش نســبت به مديريت و توانمندسازی سرمايه فكری 
و دانش خود، بويــژه دانش ضمنی كه خاســتگاه آن ذهن افراد 

می باشد آگاه شده اند.
در عصر دانش، اغلب سازمان ها درک كرده اند كه موفقيت آنها نه 
به دليل دارايی های فيزيكيشان، بلكه به خاطر مهارت كاركنانشان 
می باشد. سازمان ها متوجه شده اند كه دانش آنها در مورد نحوه 
اجرای امور به عنــوان يك دارايی مهم قلمداد می شــود كه بايد 
همانند ساير دارايی های با ارزش سازمان، حفظ و مديريت شود. در 
دنيای پر رقابت امروز، حفظ كاركنان زبده و با مهارت يك چالش 
اساسی را پيش روی سازمان ها نهاده است. بنابراين متوليان منابع 
انسانی نسبت به افزايش سطح وفاداری كاركنان و اجرای برنامه ای 

در اين زمينه مبادرت ورزيدند.
كاركنان دانش محور دارای ويژگی هايی می باشند. از اين ويژگی ها 

می توان به موارد زير اشاره نمود:
 كاركنان در ايجاد جايگاه ارزشی و اصلی شركت نقش دارند. 
آن ها بــه خالقيتی كه باعث حركت ســازمان می شــود كمك                 
می كنند و با ايجاد، تفسير و به كار بســتن يادگيری در سازمان 

حافظه سازمان تلقی می شوند.
 عالقمند به كسب و آزمودن تجربه های خود هستند.

 از طريق ايجاد تيم و يا محرک های فردی در اولين موقعيت ها، 
دستاوردهايی را عرضه می كنند.

توان خلق دانــش و كاربرد آن و پيونــد زدن آن با مزيت های 
رقابتی دائم برای سازمان را دارا می باشند.

 با توجه به ويژگی هايی كه برای كاركنان دانش مدار شمرده شد، 
اين كاركنان از عوامل كليدی ايجاد مزيــت رقابتی پايدار برای 
سازمان می باشند و ايجاد رضايت و حفظ آنها برای هر سازمانی از 

مهمترين مواردی است كه بايد مد نظر مديران قرار گيرد.
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مدل پایه های 
ساختمان مدیریت 

دانش
  اين مدل توسط »پروبست«، روب و رمهاردت )2002 ( به 
نام مدل »پايه های )سنگ بنا( ساختمان مديريت دانش« 
نام گذاری شده است. طراحان مدل ياد شده، مديريت دانش 
را به صورت سيكل ديناميكی می بينند كه در چرخش دائم 

است.
مراحل اين مدل، شامل هشت جزء، متشكل از دوسيكل، 

دروني و بيرونی است.
سيكل درونی: به وسيله بلوک های كشف )شناسايي(، كسب، 
توسعه، تسهيم، كاربرد )بهره برداری( و نگهداری از دانش، 

ساخته می شود.
سيكل بيرونی: شامل بلوک هاي اهداف دانش و ارزيابی آن 

است كه سيكل مديريت دانش را مشخص می نمايد.
كامل كننده اين دو سيكل »بازخور« است.

مزایای مدیریت دانش
 برای منابع انسانی

امكان استفاده از دانش ديگران براي انجام كارهاي 
خود 

به  افراد  توانايی های تخصصی  و  قابليت ها  نمايش 
ديگران 

و  نياز  مورد  دانش  به  دسترسی  سرعت  افزايش 
كاهش زمان انجام كارها 

به اشتراک  پاداش و مزايای مربوط  از  بهره مندي 
دانش

امكان دسترسی هر فرد به بسته دانشی مدون خود 
كه در طول سال های خدمت كسب كرده است.

افزايش توانايی كاركنان

مزایای مدیریت دانش
 برای سازمان

كاهش دوباره كاری ها در سازمان

افزايش نوآوري در سازمان

بهبود روش ها و فرآيندهای كاری

به وجود آوردن فرصت های جديد

افزايش كارايی

صرفه جِوِيی در زمان و هزينه انجام پروژه ها

جلوگيري از انجام كارها به صورت سليقه ای

هدف هاي دانشي ارزيابي

كسب نگهداري

توسعه

شناسايي

تسهيم

استفاده

بازخورد
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تخصصی دمرییت دانش
          نشرهی 

معرفی کتاب

 مديريت دانش/ نويسندگان: تامس اچ. 
داونپورت و الرنس بروساک؛ مترجم: حسين 

رحمان سرشت- تهران؛ شركت طراحی 
مهندسی وتأمين قطعات ايران خودرو 

)ساپكو(، واحد آموزش، 1379

 مديريت دانش در سازمان های اداری، 
توليدی و خدماتی/ مؤلفين: فتاح 

شريف زاده، حسن بوداليی- تهران؛ جهاد 
دانشگاهی، داشنگاه عالمه طباطبايی، 

1387

 مديريت دانش از ايده تا عمل/ 
نويسندگان: دكتر پيمان اخوان- مهندس 
روح ا... باقری-تهران; انتشارات آتی نگر 

1389

* * *

* * *

مديريت و انتقال دانش 
نيازمند حمايت و پشتيباني 

مديريت ارشد است:  
تحقيقات و تجربيات نشان می دهند كه اگر مديريت ارشد 
مديريت  پروژه  مختلف  جنبه های  از  كامل  بطور  سازمان 
دانش حمايت نكند نتايج مورد انتظار تحقق پيدا نمی كند. 
انتقال دانش در  و  به اشتراک گذاري  ايجاد فرهنگي كه  در 
به عنوان  بايد  آن مشروع و مطلوب است مديريت سازمان 
مدل ايجاد نقش كند. برخي مواقع مديران علي رغم آنچه 
كه بيان و اظهار می كنند منابع كافي براي مديريت دانش 

را در عمل، اختصاص نمی دهند.
سازمان  تشكيالت  در  تا  كنند  كمك  بايد  مديران 
»كارشناسان عالي دانش« يا مدير دانش ايجاد شود چرا كه 
ـّن اين نكته است كه مؤسساتي كه  مطالعات تطبيقي مبي
كارشناسان عالي دانش و يا عناوين مشابه با اين اصطالح در 
تشكيالت سازمان دارند احساس مسئوليت مديريت دانش 
درآنها باالست و از فرهنگ انتقال و اشتراک گذاري دانش 
باور  تا  كند  كمك  بايد  مديريت  هستند.  برخوردار  خوبي 
ايجاد  دانش  مديريت  در  زدايي  تمركز  بر  مبتني  عمومي 
شود و مديريت دانش بخشي از مسئوليت فردی در سازمان 

باشد.
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مطالعه موردی شرکت های خارجی
در مدیریت دانش

   شركت البراتوار »بوكام« برآورد كرده است كه حدودا 7% از درآمدهای خود را صرف مديريت و توسعه 
سرمايه های ذهنی كاركنان خود نموده است. شركت »I.B.B« مديران و كاركنان را نه تنها براساس نتايج اقدامات 
و تصميماتشان مورد ارزشيابی قرار داده است بلكه براساس اطالعات و دانشی كه در فرآيند تصميم گيری و 
انجام كار از ديگران كسب كرده اند ارزشيابی می كنند. شركت »باكمن الب« واحد سيستم های اطالعاتی خود 
را به سمت و سوی انتظارات مديريت دانش هدايت كرده است و گروهی را تحت عنوان »گروه هدايت دانش« 
با وظيفه شناسايی دانش افراد و منتقل كردن آن به ديگران ايجاد نموده است، ساالنه طی كنفرانسی بهترين 
توزيع كنندگان و به اشتراک گذارندگان اطالعات و دانش را شناسايی می كند. براساس مطالعات ديكسون 
انتقال دانش در شركت های Ford ،Lockheed ،british petroleum به پنج روش روبرو انجام می گيرد: 
1- انتقال متوالی و مستمر، كه در مورد تيمی كه يك وظيفه را در يك زمينه معين انجام می دهد و سپس 

همان وظيفه را در زمينه ديگر و جديد تكرار می كند.
2-انتقال نزديك، اشاره به انتقال دانش از يك تيم به تيم های ديگر كه كارهای مشابهی را در يك زمين 

مشابه اما در مكان های مختلف انجام می دهند.
3-انتقال دور، شامل انتقال دانش در مورد وظايف غير روزمره و غير روتين از يك تيم منبع به ديگر سيستم ها 

كه وظايف مشابهی را در جای ديگر سازمان انجام می دهند.
4-انتقال استراتژيك، مستلزم انتقال دانش پيچيده بين سيستم های جداگانه با توجه به زمان و مكان است.

5-انتقال تخصص، شامل انتقال دانش درباره وظيفه ای كه به ندرت ممكن است انجام گيرد.
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مديريت دانش نيازمند انگيزه های ديگري به غير 
از انگيزه های مالي و ارتقاء می باشد.  

در پيشينه و ادبيات مديريت دانش تأكيد شده است كه انگيزه ها 
و مشوق ها در موفقيت پروژه مديريت دانش سرنوشت ساز و مهم 
هستند. كاركنان در سازمان نيازمند انگيزه هاي مناسبي هستند 
تا نسبت به اهدا و انتقال دانش و اندوخته هاي خود به فرد يا گروه 
برانگيخته شــوند و نيز از دانش قابل دســترس استفاده الزم را 
ببرند. بطور سنتي انگيزه هايي مثل پاداش، ارتقاء و ... مشوق هايي 
هستند كه براي به اشتراک گذاري دانش به كار گرفته مي شوند. 
اما هميشه اين مشوق ها نتوانسته موجب استمرار و از آن مهمتر 

موجب به اشتراک گذاري دانش در سازمان شود. 
وقتي كه از كاركنان سؤال مي شود كه چه چيزهايي آنها را وادار 
به اشــتراک گذاري بيشــتر دانش مي كند فقط عدد معدودي 
پاداش هاي نقدي را ذكر مي كننــد )البته نقش قوي انگيزه ها و 
مشوق هاي مالي را نمي توان ناديده گرفت بويژه در شروع كار(، در 
عوض آنها درباره فرهنگ، ساختار و مديريت صحبت مي كنند. به 
اشتراک گذاري دانش بايد با رويه ها و كارهاي روتين روزانه يكي 
شود و بخشي از كار باشد نه يك فعاليت فوق برنامه. مي بايست 
يك مدخل ساختار يافت هاي باشد كه هر كسي كه اندوخت هاي 
دارد بتواند آن را به انجام برســاند، كه يك تغييرات ســاختاري 
)سازماني( مي تواند تحقق اين هدف را دوچندان تسريع نمايد 

)ان.جي.پيترسون، 2002( .   

    به اشــتراكگذاري دانش نيازمند پاداش اســت و اين پاداش 
برحسب ميزان مشــاركت افراد پرداخت مي شود مخصوصاً در 
ابتداي كار. اما با گذشت زمان سيستم محرک- پاسخ در فرآيند 
به اشــتراک گذاري دانش جواب نمي دهد زيرا افــراد نيازمند 
انگيزه هايي فراتر از انگيزه هاي مالي هســتند. بنابراين بايد به 
كاركنان كمك كرد تا به اشتراک گذاري و انتقال دانش را از عاليق 
شخص خودشان بدانند. امروزه در سازمان ها نياز است كه تلويحاً 

درک كنيم كه »به اشتراک گذاري دانش قدرت است«.
بنابراين ســازمان بايد از طريق ايجاد باورهاي زير در ميان افراد 

انتقال و به اشتراک گذاري دانش را ترويج دهد: 
1. دانش ناپايدار و از بين رفتني اســت، دانش بطور موقت زنده 
است كه اگر مورد استفاده قرار نگيرد به سرعت ارزش خود را از 

دست مي دهد.
2. از طريق به اشتراک گذاشتن، دانش بيشتر بدست مي آوريم تا 
آن را از دست بدهيم، و اين عمل يك فرآيند هم افزايي است وقتي 
كه ايده يا روش انجام كار با ديگران به اشتراک گذاشته مي شود 
عمل تبديل عقيده و تفكر به كلمات و نوشــته ها به فرد كمك 

مي كند تا عقايد خود را مجدداً شكل دهد و آن را بهبود بخشد.
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در قلمرو مديريت دانش، كاركنان و مديرانی كه می توانند تا حد قابل 
توجهی در توليد سرمايه فكری سازمان مشاركت كنند را كاركنان 
دانشی می نامند. در عمل، جداسازی كاركنان موضوعی مهم است كه 
در آن حتی كاركنانی كه كارهای ديگری انجام می دهند، دانش خود 
را انتقال می دهند. عالوه بر اين، اينكه آيا كاركنان و شاغلين، ارزشی 
را به دانش سازمان خود اضافه می كنند يا نه، بستگی به اين دارد كه 
دانش آنها ثبت شده و برای كاربرد و استفاده بعدی از آنها اخذ گردد.

در سازمان های موسوم به سازمان دانشی- سازمانی كه به صورت نظام مند رويكردی را برای گرفتن و اخذ اطالعات اتخاذ می كند- 
كاركنان و مديران به كاركنان دانشی تبديل می شوند صرف نظر از كار واقعی با عناوين آنها. 

در مورد مديريت روابط كاركنان دانشی، كاركنان شايســتگی های خاصی را در تركيب با مهارت ها، دانش و استعداد  ها به سازمان 
می آورند كه با پرداخت ها، منافع، شناخت و حس سهيم بودن در چيزی بزرگتر از خود يعنی ارزش بيشتر، موقعيت كاری و يادگرفتن 
از ديگران و در بسياری از سازمان های دانشی فرصت های آموزش رسمی در تعامل است. در چارچوب محدوديت های ايجاد شده در 

رابطه با استخدام افراد و اقدامات اتحاديه ها و مديريت، سازمان ها  آزادند روابط خود را با ديگر كاركنان دانشی مديريت كنند.
سازمان های موفق كاركنان دانشی خود را در زمان های مناســب و چالش بر انگيز به گونه ای مديريت می كنند كه اگر آن كاركنان 
مشتری باشند، اينگونه بايد عمل شــود. در اين اقدام آنها از مديريت روابط كاركنان  استفاده می كنند كه فرآيندی است كه در آن 
تصور می شود كاركنان دانشی كه ارزش قابل توجهی از طريق مشاركت، ارزشی بيشتر از آنچه سازمان در مورد آنها سرمايه گذاری 
می كند ايجاد می كنند، مجذوب سازمان شده و در سازمان باقی می مانند و مهارت ها ودانش خود را در اين تبادل برای ايجاد تعادل 

به مشاركت می گذارند.
يكی از دارايی های نا ملموس عمده سازمان ها و يكی از دارايی هايی كه می تواند از طريق مديريت كاركنان دانشی توسعه يابد، وفاداری 
كاركنان دانشی است. اگر چه كمی كردن دقيق وفاداری مشكل است ولی رفتار كاركنان دانشی كه همخوانی با وفاداری آنان است 
را می توان كمی كرد. اين رفتار با در نظر گرفتن عواملی اســت كه به صورت مثبت و منفی رفتارهای همراه با وفاداری را مدل سازی 
می كنند، نظر ادامه ارتباط كاركنان با سازمان حتی وقتی كه سازمان های رقيب پاداش بيشتری را برای كار مشابه پرداخت می كنند.

نتيجه وفاداری كاركنان دانشی به سازمان، وقتی ظاهر می شود كه مديريت می خواهد تصميم بگيرد آيا منابع بيشتری را در اختيار 
كاركنان دانشی خود يا گروه كاركنان دانشی خود قرار بدهد يا خير. در اقتصاد دانش رايانه  ای كه فردی با دانش و مهارت مورد نياز 

بتواند به صورت مجازی از هر جايی با رايانه و ارتباط اينترنتی كار كند، وفاداری امری مهم است.

کارکنان دانشی



2020

K
no

w
le

dg
e 

M
an

ag
em

en
t

مقایسه ميان ویژگی های سازمان سنتي و دانش محور
سازمان های دانش محور از طريق مديريت دانش، به دنبال ايجاد ارزش در سازمان های خود هستند.

چنين  در  دارند.  ويژه ای  جايگاه  فيزيكی  غير  منابع  و  است  شده  كمرنگ  )فيزيكی(  ماده  نسبی  اهميت  سازمان ها  اين  در 
سازمان هايی، دانش به عنوان فاكتور كليدی در امر ارائه خدمات محسوب می گردد. جدول زير برخی از خصوصيات سازمان های 

سنتی و دانش محور را از منظرهای مختلف نشان می دهد.

واژه نامه مديريت دانش
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واژه نامه مديريت دانش

 CKO
يك جايگاه سازماني ارشد براي فردي با 

مسئوليت هاي استراتژيك براي مديريت دانش
 )مدير ارشد دانش(

 CIO
يك جايگاه سازماني ارشد براي فردي با 

مسئوليت هاي استراتژيك براي مديريت اطالعات 
و فن آوري اطالعات

 )مدير ارشد اطالعات(

Knowledge Flows
راه هايي كه دانش در تمامي جهات حركت    

مي كند، داخل و يا خارج سازمان. 
يك اصطالح عام كه در معناي ساده به مفهوم 

تالش گروهي در يك تيم كاري است.

 knowledge Engineering
مهندس دانش

فردي است كه فرايند اكتساب دانش را براي 
تدوين و توسعه سيستم هوشمند شكل مي دهد. 
در اين فرآيند يك حجم وسيع و بزرگ دانش بر 

اساس حقايق و قوانين تنظيم مي گردند.

Web Site
بررسی اين سايت ها می تواند مطالب آموزنده ای برای 
عالقه مندان به مديريت دانش داشته باشد. بررسی 
تمامی عالقه مندان مديريت دانش  به  اين سايت ها 

پيشنهاد می گردد.

يك   /http://www.kmworld.com سایت 
به صورت  مطالبی  كه  می باشد  الكترونيكی  مجله 
می نمايد.  ارائه  دانش  مديريت  حوزه  در  تخصصی 
شما می توانيد از طريق اين سايت با اخبار و مطالب 

روز مديريت دانش آشنا شويد. 

به  متعلق   /http://www.sveiby.com سايت 
بنيانگذار مبحث مديريت  آقای كارل اريك سيوبی 
دانش در دنيا می باشد آقای سيوبی بيشتر مقاالت 
و آثار خود را به صورت رسمی از طريق اين سايت 

ارائه می نمايد. 

  /http://www.modir-danesh.comسايت
مربوط به ماهنامه مديريت دانش سازمانی می باشد. 
برای  منظم  به صورت  ماهنامه  به  مربوط  مطالب 

عالقه مندان در اين سايت ها قرار می گيرد.
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پیاده سازی مدیریت دانش در 
شرکت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه دز

پياده سازی طرح مديريت دانش در شركت توليد و بهره برداری از سد و نيروگاه دز از ارديبهشت 1397 آغاز شده كه مدت 
زمان اجرای اين طرح 12 ماه و در قالب 7 مرحله )فاز( كلی به شرح ذيل درنظر گرفته شده است:

- مرحله )فاز( شناخت
- مرحله )فاز( سنجش بلوغ مديريت دانش

- مرحله )فاز( مدل سازی دانش شركت
- مرحله )فاز( پياده سازی راهبردهای فرهنگ سازمانی

- مرحله )فاز( پياده سازی راهبردهای ساختاری
- مرحله )فاز( طراحی و پياده سازی سيستم جامع نرم افزاری مديريت دانش

- مرحله )فاز( مستندسازی و نگارش دانش در سطح سازمان )پايلوت(

در برنامه  زمانبندی بسياری از مراحل پروژه به صورت موازی برنامه ريزی و در فاز اجرا نيز آغاز شده است كه از آن موارد 
می توان به تشكيل كميته راهبری شركت و برگزاری اولين جلسه آن، تشكيل كميته راهبری مديريت دانش در شركت 
به منظور دستيابی سريع تر به اهداف پيش بينی شده، آغاز فاز فرهنگ سازی و آموزش مديريت دانش با برگزاری اولين دوره 

تعاريف و مفاهيم مديريت دانش برای كاركنان سد 
بلوغ  سنجش  فاز  آغاز  همچنين  و  دز  نيروگاه  و 
تاكنون  مسير  دراين  كه  برد  نام  شركت  اين  در 
پيشرفت های قابل مالحظه ای در روند اجرای طرح 
حاصل گرديده است. اميد است اين طرح با ياری 
پروردگار و از طرفی همكاری و مشاركت كاركنان 
شركت  در موعد برنامه ريزی شده و با دستيابی به 

اهداف از پيش تعيين شده اجرا گردد.
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با يكپارچه سازی سرمايه های دانشی سازمان ها در بخش های مختلف و  اظهار داشت كه مديريت دانش می تواند  می توان 
تأثيرگذاری مستقيم بر مفاهيمی مانند مشتری مداری، يادگيری سازمانی، اعتالی فرهنگ سازمانی، رهبری و تصميم گيری 
هوشمندانه، بازطراحی فرآيندها، توليد دانش جديد و تبديل دانش ضمنی به صريح و توجه دانش افراد و نخبگان، زمينه 

ارتقای صحيح فعاليت ها و رسيدن به اهداف موردنظر را به همراه داشته باشد.
موارد فوق از جمله كاركردهای كليدی مديريت دانش هستند كه سازمان ها برای رسيدن به اهداف خود به شدت نيازمند 
آنها می باشند. بديهی است سازمان ها بدون داشتن راهبرد مشخصی در استفاده از مديريت دانش نمی توانند بهره ای از اين 

كاركردها داشته باشند و می بايست در اين خصوص سياست های راهبردی تدوين گردد.
بر اين اساس، بايد مطالعات گسترده ای در سازمان ها و مراكز علمی مختلف در زمينه مديريت دانش انجام شود و پس از 
استخراج مؤلفه های كليدی موفقيت مديريت دانش در سطح سازمان ها و مراكز علمی، بر اساس آن، راهبردهای دانشی الزم 
ارائه گردد. بديهی است در صورت توجه ويژه به مديريت  دانش و استفاده گسترده از آن در سازمان ها و مراكز علمی به منظور 

رسيدن به اهداف خود، شاهد موفقيت و تحول عظيمی در عرصه های مختلف جامعه خواهيم بود.

کالم آخر
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