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دانش بنیان رکدن نظام اداری از رطیق

هب کارگیری اصول دمرییت یکپارهچ سازی

اطالعات ،با ابتناء رب ارزش اهی اسالمی.
(بند  16نظام ازلامات اداری)

مقدهم رسدبیر

گستره علوم روز به روز وسیعتر و پردامنه تر میگردد .سالهای آخر قرن بیستم ،دنیای علوم
آبستن نوزادانی بود که در پرتو آن ،قرن بیست و یکم با فرزندان تازه آشنا شد .از جمله تحوالت
چشمگیر در قلمرو علوم مدیریت ،بروز و ظهور پدیدههایی همچون یادگیری سازمانی و مدیریت
دانش بود.
در سالهای اخیر ،مدیریت دانش بهعنوان یکی از جالبترین و چالش برانگیزترین موضوعات
مدیریت کسب و کار بوده و دایره کاربرد آن با سایر مباحث عرصه مدیریت ،گستردهتر میشود.
طرح مدل نوناکا و تاکوچی در سال  1995موجب تحولی نوین در مدیریت دانش گردید .هر چند،
مطالعات و بررسیهای تفضیلی و تکمیلی بعدی غنای بیشتری به موضوع داد ،لیکن این روند
همچنان ادامه دارد.
دانش میتواند مزیت رقابتی پایدار برای سازمانها ایجاد کند؛ زیرا منابع دانش از منظر درک
اجتماعی پیچیدهاند و تقلید آنها بسیار مشکل است .دانش میتواند بهعنوان یک کل ،قابلیت
تغییر سازمان را فراهم نماید .سازمانها باید تالش کنند تا تجربیات یادگیری خود را جهت خلق یا
توسعه دانشی که مدیریت رقابتی بالفعل با بالقوه ایجاد
کند ،بهکار گیرند .طبقهبندی ،الگوسازی و طرحریزی
نظاممند دانش سازمانی فقط میتواند به دسترسی
راحتتر و سریعتر کل سازمان به دانش کمک کند.
لیکن سازمان میتواند با استفاده از یک نقشه دانشی
که اولویتبندی شده و بر تجربیات یادگیری تمرکز
دارد ،نتیجه مطلوبتری از فعالیتهای خود کسب
کند .طبق نظر کاراور و دانپورت ،فرض اصلی این است
که دانش بهعنوان یک منبع بنیادی مزیتهای منحصر
بهفردی برای فعالیتهای اقتصادی ایجاد کند.
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فرهنگ تبادل دانش،
یکی از مؤلفههای اساسی مدل نوناکا
پیادهسازی مدیریت دانش
و

تاکو چی

با ارتقاء سطح فرهنگی افراد و سازمان در حوزههای مرتبط
با مدیریت دانش میتوان به نتایج ارزشمندی در خصوص
پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان دست یافت.
فرهنگ تبادل دانش مهمترین عامل در موفقیت
مدیریت دانش در سازمان میباشد .فرهنگ دانشی عامل
کلیدی تاثیرگذار بر رفتار افراد میباشد .با ارتقاء سطح
فرهنگی افراد و سازمان در حوزههای مرتبط با مدیریت
دانش میتوان به نتایج ارزشمندی در خصوص پیادهسازی
مدیریت دانش در شرکت دست یافت .بدینمنظور
میبایست با ابعاد مختلف موجود در این مقوله آشنایی
کافی حاصل گردد .بههمینمنظور در ادامه اشارهای داریم
بر مشکالت ایجاد فرهنگ دانشی و حوزههای بهبود
فرهنگ سازمانی.
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این مدل برخالف بسیاری از مدلها ،تمرکز خود را
بر دو نوع دانش آشکار و پنهان مبذول داشته و به نحوه
تبدیل آنها به یکدیگر و نیز چگونگی ایجاد آن در کلیه
سطوح سازمانی (فردی ،گروهی و سازمانی) توجه دارد.
دراین مدل پویا ،نحوه استفاده و تبديل این دو نوع از دانش
و چگونگی مديريت دانش در این رابطه بهصورت حرکت
مارپيچي (حلزوني) مطابق شكل و بهصورت فرآيندي
مستمر فرض شده است.
محققین مديريت ژاپني ،نوناكا و تاکوچی (Nonaka /
 )1995 Takeuchiتاثيرات زيادي بر مباحث مديريت
دانش داشتهاند .مفهوم دانش پنهان و دانش آشكار توسط
نوناكا براي طرحريزي نظريه يادگيري سازماني طبقهبندي
شده است .در اين تقسيمبندي ،با توجه به همگرايي بين
شكلهاي پنهان و آشكار دانش ایشان ،مدلی را پایهگذاری
نمودهاند که بنام خودشان معروف شده است.

مشکالت ایجاد فرهنگ دانشی
برخی مشکالتی که در زمینه ایجاد فرهنگ دانشی وجود
دارند به شرح ذیل میباشد:
کمبود زمان کارکنان و اولویت ندادن به مقوله مدیریتدانش.
 وجود تفاوت هایی بین کالم و رفتار مدیران سازمان. وجود تفکر «نگهداشتن دانش قدرت است» در سازمانبهجای «تبادل دانش قدرت است».
 بیعالقه بودن به تسهیم دانش. عدم دخالت معیارهای تسهیم دانش در سیستمهایپاداشدهی شرکت.
 عدم وجود روالهای یکسان و استاندارد جهت انتقالدانش.
 تشبیه سازمان به ماشین در تبادل دانش. -تاکید بیشاز حد بر ابزارهای مجازی.
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در این تفکر فرض بر آن است که فقط افراد هستند که دانش
را ايجاد مينمايند .بنابراين ،فرآيند توليد دانش سازماني،
ميبايست بهعنوان يك فرآيند مستمر وجود داشته باشد كه
در آن بهطور سازماندهی شدهای دانش ايجاد شده توسط
افراد تقويت و هدایت گردد.
بر اساس مدل نوناكا وتاكوچي مراحل زير براي انتقال (تبديل)
اين دونوع از دانش ميبايست در سطوح مختلف سازمان انجام
شوند:

77

 اجتماعي نمودن (پنهان به پنهان) (:)Socializationزماني كه افراد مستقيماً دانش ضمني خود را با ديگران به
اشتراك ميگذارند .مث ً
ال از طريق ارتباط رودررو.
 خارجي نمودن (بيرونيسازي -نهان به آشكار)(:)Externalization
كدگذاري و رمزبندي تجربه و بينش به شكلي كه قابل
استفاده توسط ديگران باشد .مث ً
ال از طريق گفتگو ،پرسش و
پاسخ دانش ضمني خود را به شكل ملموس درآوريم.
 پيوند و اتصال برقرار نمودن (تركيب -آشكار بهآشكار)(:)Combination
تركيب بخشهاي مختلف دانش و ارائه آن به شكلي تازه .مث ً
ال
اطالعات مختلف در يك زمينه خاص را از بخشها و دپارتمان
مختلف شرکت گرفته و جمعآوري ميكنيم و در يك گزارش
واحد میگنجانيم.
درونيسازي (آشكار به نهان) (:)Internalizationزماني كه افراد دانش صريح خود را نهادينه كرده و به اشتراك
ميگذارند و پس از آن براي وسعت بخشيدن به دانش ضمني
خود و تجديدنظر از آن استفاده ميكنند.
فرآیند فعالیتهای کاری این مدل طي مراحل چهارگانه فوق
بهصورت مستمر و به شكل حركت حلزوني ادامه یافته و
بدين وسيله هر مرحله كامل كننده مرحله قبل از خود بوده
و ضمن نهادينه شدن دانش در شرکت باعث توليد و خلق
دانشهاي جديد نيز میگردد.

الزم به ذكر است كه هريك از انواع دانش در سازمان ميبايست
مديريت شده ،نحوه تعامل و استفاده و تبديل هر يك به
ديگري مورد شناسايي و استفاده قرار گيرد .اين دو دانش
هر يك ميتواند منشاء ايجاد ديگري باشد و نيز در سطوح
فردي /گروهي ،سازماني تسري و گسترش يابد .در شكل باال
نحوه و اجزاء شكلگيري مراحل چهارگانه فوق نمايش داده
شده است.
نكته حائز اهميت ديگر آن است كه هنگامي كه افراد در
اين فرايندها شركت مينمايند آموزش سازماني نيز اتفاق
ميافتد .زيرا دانش افراد با ديگران به اشتراك گذارده ميشود،
توضيح داده ميشود و براي ديگران قابل دسترس ميگردد.
همچنين خلق و توليد دانش جديد نيز از طريق اين فرآيندها
میسر میگردد.

مشکالت و پیامدهای عدم پیاده سازی مدیریت
دانش در سازمان
ما همكاران خود را به حد كافي آموزش ميدهيم،
اما به آنها اجازه نميدهيم كه دانش خود
را به كار گيرند.
ما چيزهاي زيادي را در پروژهها فرا ميگيريم،
اما

تجربيات بدست آمده را منتقل
نميكنيم.

ما براي هر سئوالي يك خبره داريم،
اما كمتر كسي ميداند كه چگونه ميتوان او
را پيدا كرد.
ما همه چيز را بهصورت پايهاي مستندسازي ميكنيم،
اما
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نميتوانيم به دانش ذخيره شده خود
دست يابيم.

ما افراد با هوش را استخدام میکنیم،
اما پس از چند سال ،او را به نفع رقبا از
دست ميدهيم.
ما همه چيز را در مورد رقبا و همسنخهاي کاریمان
ميدانيم،

اما

كمتر در رابطه با خودمان ميدانيم.

ما همه را به تسهيم دانش تشويق ميكنيم،
اما دانشهاي حساس را براي خودمان نگاه
ميداريم.
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مديريتدانشظاهر ًاهزينهبراست
اما فقدان سيستم مديريت دانش
پرهزینهتر.
دانش يك نوع دارايي است كه حفظ و گسترش آن نيازمند سرمايهگذاري براي مديريت مؤثر آن است ،كه در اين ميان بايد
از ديگر داراییهای سازمان نظير منابع فيزيكي ،كار و سرمايه مالي هزينه كرد .زمینههای خاص زيادي در خصوص مديريت
دانش وجود دارد كه نيازمند سرمايهگذاري مالي و نيروي انساني هستند .اين زمینهها شامل كسب دانش از طريق ايجاد كردن
اسناد و انتقال آنها به سیستمهای ماشيني ،تدوين دانش موجود و تهيه بستههای آموزشي و ايجاد نظم منطقي بين آنها،
ايجاد رويكردهاي مربوط به طبقهبندي دانش در سازمان و طبقهبندي براي توليد ،به اشتراكگذاري و استفاده از دانش و . ...
نحوه مشاركت و كمك افراد به افزايش دانش سازماني ،ايجاد زیرساختهای مربوط به تكنولوژي اطالعات و
كاربردهاي آن بهمنظور توزيع دانش و یا آموزش كاركنان مديريت دانش هزينه بر است اما واقعيت اين است كه
عدم وجود مديريت دانش به مراتب هزينه بيشتري را ميبرد؛ يعني هزينه خسارتي كه به علت فقدان مديريت دانش
وارد میشود خيلي بيشتر از هزینه استقرار سيستم مديريت دانش است و همینطور چشمپوشي از دانش و اطالعات
كاركنان كليدي و تصميمگيري بر پايه دانش ناقص و نادرست به مراتب هزینه جبران ناپذيري بر سازمان تحميل
میکند .درست همانطوريكه سازمان براي تعيين ارزش كيفيت سعي میکند هزینه كيفيت پايين خدمات و محصوالت
را تعيين نمايد .براي تعيين ارزش دانش و ارزيابي آن سازمان میتواند هزينه فقدان دانش را نیز اندازهگيري كند.

سازماندانشمحور

پژوهشهای سازمانی شواهد کافی و قانع کنندهای ارائه
میکنند که عنصر بنیادین تحوالت و پیشرفت سازمانها،
نگرش آنها به یادگیری مستمر کارکنان در تمامی سطوح
و بهرهگیری از تجربیات و آموختهها در عمل است .گرچه
این یافتهها تحت نظریههای متفاوتی نامگذاری شده است،
اما مشهورترین و مقبولترین آنها نظریه سازمان دانش
محور است.
سازمان دانش محور ،یادگیری را نه یک تفنن بلکه یک
ضرورت و نه حتی یک شرط موفقیت بلکه یک نیاز بقاء
میداند .در چنین سازمانی ،یادگیری دغدغه همگانی و
همیشگی است و شعار آن تواضع در یادگیری و سخاوت
در آموزش است .سازمان دانش محور ،سازمانی است که
در آن یادگیری نیاز همیشگی کلیه کارکنان تلقی میشود
و در آن ضمن تأکید بر یادگیری چگونه آموختن و جذب
و توزیع دانش نو ،به خلق و تولید اطالعات و دانش جدید
و مورد نیاز پرداخته میشود و تمامی این دانشها در
رفتارها و عملکردها متجلی میگردند ،تا از این راه ضمن
نهادینهسازی آموزش و
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یادگیری در کلیه سطوح سازمانی ،زمینه الزم برای
اصالح مستمر ساختارها و فرآیندها و در نتیجه افزایش
کارایی و اثر بخشی سازمان فراهم گردد.
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آن چه در مورد این سازمانها ارائه شده ،بیشتر جنبه
فلسفی و نگرشهای کلی داشته و کمتر به جنبههای عملی
وکاربردی اشاره گردیده است .سازمان دانش محور الگوی
منحصر به فردی ندارد و نوعی نگرش یا فلسفه درباره
چیزی است که سازمان بدانگونه است و نگرش نقشی
است که اعضای سازمان ایفا میکنند .این سازمان با محیط
و فرآیندهای درونیاش هماهنگ شده است .در سازمانهای
دانش محور این باور مشترک وجود دارد که انسانها اساساً
خوب هستند ،از سوی دیگر ماهیت انسانها ثابت نیست و
میتواند متغیر باشد .بر اساس این باور ،افراد میتوانند و
تمایل دارند که یاد بگیرند.
یادگیری سازمانی فعالیت بلند مدتی است که شرایط
سودمند رقابتی تبدیل میسازد و پیش نیاز آن به دو چندان
کردن تعهد و تالش مدیریت است.
شرکتهایی که مکررا ً روی ایجاد سازمانهای دانش محور
تأکید کردهاند عبارت اند از :موتوروال ،وال مارت ،شل،
هوندا ،بریتیش پترولیوم ،اکسی روکس ،دیویکس ،جی ایی،
سونی ،نورتل ،هارلی دیویدسونف کرنینگ ،کداک وچاپارل.
این سازمانها نه تنها حداکثر موقعیتهای رقابتی را در
زمانهای مناسب دارند ،بلکه آنها بهطور کام ً
ال دقیق در
این شرایط متغیر پرورش یافتهاند.
بر خالف سرمایههای مادی ،ارزش سرمایهای دانش با
استفادهای که از آن میشود افزایش مییابد.
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حكايت
نقش فناوری اطالعات
در مدیریت دانش
امروزه فناوری اطالعات برای کنترل گردآوری دانش و توسعه
آن بهکار میرود .فناوری اطالعات ،نشر و تمرکز دانش را
امکانپذیر ساخته و مدیران سطوح باالتر را قادر میسازد
تا اطالعات را با سرعت و دقت بیشتر بهدست آورده و آن را
در تصمیمگیریهای بهتر بهکار گیرند .زیرساختهای فناوری
اطالعات باعث میشود جمعآوری ،ذخیره ،نمایهسازی و
ارتباط دادن بین دادهها برای پردازش آنها امکانپذیر گردد
تا اطالعاتی با انعطاف کافی حاصل گردد.
درسالهای اخیر ،پیشرفتهای مهمی در فناوری اطالعات رخ
داده است که قابلیتهای جدیدی برای فرایند مدیریت دانش
داشتهاند .با این ابزارهای جدید ،بخشی از دانش میتواند به
صورت یک برنامه نرمافزاری تجسم پیدا نموده و برای عوامل
هوشمندی که در قسمتهای مختلف سازمان قرار دارند،
دسترسپذیرگردند.
سیستمهای رایانهای اساساً در فعالیتهای انسانی مشارکت
میکنند و بهصورت خودکار فرایندهای متنوعی را تحت
کنترل دارند .اطالعات مندرج در این سیستمها همچنین
برای اندازهگیری و نظارت برای کسب اطمینان از حصول به
کیفیت بهتر سودمند میباشد.

کمانگیر پیر و عاقلی در مرغزاری در حال آموزش تیراندازی
به دو جنگجوی جوان بود .در آن سوی مرغزار نشانه
کوچکی که از درختی آویزان شده بود به چشم میخورد.
جنگجوی اولی تیری را از ترکش بیرون میکشد .آن را
در کمانش میگذارد و نشانه میرود .کماندار پیر از او
میخواهد آنچه را میبیند شرح دهد.
میگوید« :آسمان را میبینم ،ابرها را میبینم ،درختها،
شاخههای درختها و هدف را».
کمانگیر پیر میگوید « :کمانت را بگذار زمین تو آماده
نیستی».
جنگجوی دومی پا پیش میگذارد .کمانگیر پیر میگوید:
«آنچه را می بینی شرح بده»
جنگجو میگوید« :فقط هدف را میبینم».
پیرمرد فرمان میدهد« :پس تیرت را بینداز .تیر بر
نشان مینشیند».
پیر مرد میگوید« :عالی بود .موقعی که تنها هدف
را میبینید نشانه گیریتان درست خواهد بود و تیرتان
مطابق میلتان به پرواز در خواهد آمد».
تمرکز افکار بر روی هدف بهسادگی حاصل نمیشود.
اما مهارتی است که کسب آن امکانپذیر است و ارزش آن
در زندگی همچون تیراندازی بسیار زیاد است.

انجمنهای
خبرگی
(Copها)

Knowledge Management

یک گروه دانشی ،گروهی از افراد میباشــد که عالیق ،مهارتها و یا حرفه خویش را با یکدیگر به اشــتراک میگذارند .این گروه میتواند
بهصورت طبیعی بوجود آید؛ چراکه اعضای این گروه بهطور معمول به یک دامنه یا حوزه از فعالیتهای سازمان عالقهمند میباشند .یک
گروه دانشی ،همچنین می تواند به طور تخصصی با هدف کسب دانش مربوط به یکی از حوزههای کاری سازمان تشکیل شود .در Copها
فرآیند به اشتراکگذاری اطالعات و تجربیات در گروهی جاری است که اعضای آن با استفاده از یکدیگر ،مطالب جدید را میآموزند و این
فرصت را مییابند که سطح مهارت خویش را افزایش دهند .گروههای دانشی میتوانند بهصورت آنالین مانند گروههای خبری ،ویا بهصورت
حضوری ،مانند سالنهای غذاخوری و یا در محیط کار یک کارخانه یا هرجای دیگر در یک محیط فیزیکی تشکیل شوند.
با توجه به مطالب فوق 3 ،مشخصه برای گروههای دانشی وجود دارد .این  3مشخصه عبارت است از:
 -1دامنه
یک گروه دانشی ،معموالً بهصورت گروهی دوستانه یا یک شبکه اجتماعی بین افراد نمیباشد؛ بلکه این گروه به صورت دامنه عالیق مشترک
حرفهای بین افراد تعریف میشود .عضویت در یک گروه دانشی نشاندهنده تعهد اعضاء به دامنه عالیق گروه است و وجه تمایزCopها با یکدیگر
دامنه فعالیت آنها میباشد .دامنه فعالیت یک گروه دانشی ،به صورت تخصص آن گروه در نظر گرفته میشود.
 -2گروه
در پی عالقه اعضای یک گروه دانشی به دامنه فعالیت گروه ،اعضاء درگیر فعالیتها و بحثهایی میشوند که به یکدیگر کمک مینماید و باعث
تبادل دانش میان آنها میشود .داشتن کار یا مقام مشابه تا زمانی که اعضاء شروع به بحث و یادگیری از یکدیگر ننمایند ،موجب بوجود آمدن یک
گروه دانشی نمیشود .این امر در حالی است که نیاز به برگزاری جلسات تبادل نظر بهصورت روزانه میان افراد گروه نیز نمی باشد.
 -3اجراء
اعضای یک گروه دانشی ،مجریان حرفههای گوناگون میباشند .آنها مجموعهای از منابع دانشی مربوط به مهارتها ،تجارب ،ابزارها ،راههای بروز
مسائل تکراری و موارد مشابه را با یکدیگر به اشتراک میگذارند .وجود چنین شرایطی نیازمند زمان و تعامل بین اعضاء میباشد.
یک مکالمه خوب با فردی غریبه در هواپیما ممکن است دیدگاههای مشترک زیادی ایجاد نماید ،اما داللت بر بوجود آمدن یک گروه دانشی ندارد.
الزمه بوجود آمدن یک گروه دانشی ،ایجاد دیدگاه مشترک در رابطه با مسائل اجرایی میباشد.
 COPترکیبی از  3فاکتور فوق میباشد و با گسترش این  3عامل به صورت موازی میتوان چنین گروههایی را گسترش داد.
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مطالعهموردیشرکتهای
برتردرمدیریتدانش

فعالیت اصلی مدیریت دانش در  IBMاز سال  1994در بخش خدمات تجاری آغاز شد .مقدمات کار مستلزم مدیریت داراییها و
سرمایههای فکری خدمات فناوری  IBMدر یک پایگاه دانشی بود .دانشگران دانشهای کلیدی را مرتب میکردند و آن را برای
استفاده مجدد در آینده در شبکه پایگاه دانشی قرار میدادند .به این ترتیب بخش خدمات مشتری شرکت  IBMخدمات گوناگون
را با سرعت بیشتر و کمترین دوبارهکاری به مشتریانش در سراسر جهان ارائه میکرد.
مدیر خدمات جهانی شرکت  IBMتوضیح میدهد که شرکت از فعالیتهای تکراری و دوبارهکاریهای فراوان کارشناسان بخشهای
مختلف خود در رنج بود .در مرحله بعد مطالعاتی روی نیازهای مشتریان و نتایج درخواستشان انجام شد و معلوم گشت که بیشترین
درخواست مشتریان  IBMشخصیسازی خدمات است و  IBMهیچگونه راه حلی از پیش تعریفشده و استانداردی در این خصوص
نداشت.
مطالعات بیشتر نشان داد که  40درصد راه حلهای پیشنهادی به مشتریان جدید میباشد و  60درصد بقیه همان راه حلهای
تکراری قبلی است .مرحله بعد حذف این  60درصد بود که زمان زیادی از وقت خدماتدهی به مشتریان را میگرفت .در این مرحله
باید برای سواالت زیر پاسخهای مناسب ارائه میگردید:
* چه اقداماتی میباید برای تولید بیشتر ارزش برای هر درخواست مشتریان انجام شود؟
* آیا ما برای مشتریانمان بیشترین ارزش را قائل میشدیم؟
* آیا آنها از خدمات ما راضی هستند؟
* چه کارهای بهتری برای جلب رضایت بیشتر مشتری میتوانیم انجام دهیم؟
چون خواستههای هر مشتری جدای از خواستههای مشتریان دیگر است و بالطبع راهحل مخصوص به خود را میخواهد ،سوال
دیگری که مطرح میشود آن است که آیا میتوان سیستمی تهیه کرد که محدوده وسیعی از نیازها و خواستههای مشتریان را پاسخ
دهد؟
به جهت مدیریت این مطلب و همچنین ایجاد ارزش دانشی بیشتر ،استراتژی انسجام بخشیدن به دانشهای موجود مبتنی بر
کدگذاری در  IBMتوسعه داده شد و گروهی از پرتالهای دانشی برای ارتقاء داراییهای فکری (راهحلهای قبلی ارائه شده) با
دریافت دانشهای کلیدی کارشناسان برای استفاده مجدد در دسترس قرار گرفت.

انواع دانش و شیوههای نگارش آنها
ویژگیهای یک دانش خوب
 کاربردی باشد. به روز باشد. در راستای اهداف سازمان باشد. -ایجاد ارزش افزوده نماید.

Knowledge Management

آموزههای فراگیری شده حین کار که دانستن آن توسط
دیگران میتواند ایجاد ارزش افزوده کند.
طبق بررسیهای صورتگرفته در سازمانهای ایرانی به
طور متوسط هر کارشناس در هر ماه دو آموزه قابل ثبت
تولید مینماید که در هیچ کتاب ،مجله و یا مقالهای
نوشته نشده و بومی همان سازمان میباشد.
انواع دانش در سازمان
تجربه

مﻬارت
ﻛارﻱ

دانش تﻄبیقﻲ
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تجربه:
تجربه در اثر مواجه با یک مشکل و حل مشکل ایجاد
میگردد.
آیتمهای یک تجربه کامل
 عنوان تجربهشرح مشکل ایجاد شده نحوه حل مشکل (توضیح تجربه) نتایج اجرای تجربه زمان ایجاد تجربه -موارد کاربرد تجربه (در آینده)

تجربه

مهارت کاری
به انجام فرایندهایی اطالق میگردد که شما آنرا نسبت به
سایر همکاران و یا افراد با تجربه کمتر بهتر انجام میدهید.
آیتمهای یک مهارت کاری کامل
 عنوان مهارت زمان استفاده و کاربرد فرایند اجرا کاربران -مزایای روش اجرا

مﻬارت
ﻛارﻱ

تجربه

مﻬارت
ﻛارﻱ

دانش تﻄبیقﻲ

دانش تﻄبیقﻲ

دانش تطبیقی
حاصل تجربه حضور یا بازدید شما از شرکتهای مشابه و
یا جستجو در منابع خارج سازمانی نظیر اینترنت میباشد.
آیتمهای یک دانش تطبیقی کامل
 عنوان دانش شرح دانش کاربرد دانش در شرکت موانع اجرا در شرکت مخاطبین دانش تغییرات مورد نیاز -منبع دانش

تجربه

مﻬارت
ﻛارﻱ

دانش

تﻄبیقﻲ

معرفی کتاب

مدیریتدانش
هرگزپایان
نمییابد

مدیریت دانش /نویسنده :برایان
بروجرون؛ مترجم :غالمرضا ملکزاده-
مشهد؛ انتشارات نما -جهان
فردا1386،

***

مديران دانش ممكن است تصور كنند كه به محض
اينكه دانش سازماني را تحت كنترل درميآورند
كارشان به اتمام میرسد .اما وظیفه مديريت دانش
هرگز پايان نمیپذیرد .تا زماني كه سازمان حيات
دارد مديريت دانش نيز تداوم دارد؛ همانند مديريت
منابع انساني يا مديريت منابع مالي هيچ موقع آن
زمان فرا نمیرسد كه دانش بهطور كامل مديريت
شده باشد.
يكي از داليلي كه مديريت دانش هرگز به اتمام
نمیرسد اين است كه طبقات و حوزههای دانش مورد
نياز همواره در حال تغيير هستند .تکنولوژیهای
جديد ،سبکها و شیوههای مديريتي ،موضوعات
محض ،سیاستها و چشماندازهای سازمان ،عالقهها
و انتظارات مشتريان در حال تغيير يافتن است.
کمپانیها همواره راهبردها ،ساختار سازماني و
محصوالت و خدمات خود را متناسب با شرايط زمان
عوض میکنند .مديران و متخصصان و كارشناسان
نيازهاي آموزشي جديدي پيدا میکنند.

مباحث کلیدی در مدیریت دانش جدید/
نویسندگان :ژزف فایرستون ،مارک مک
ال روی؛ مترجم :احمد جعفرنژاد ،خدیجه
سفیری -تهران؛ موسسه کتاب مهربان
نشر1386،

Knowledge Management

***
بهرهوری دانش در سازمانهای دانشی/
نویسندگان:مجید رمضان ،رضا حسنوی-
تهران؛ آتینگر1390،
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ارتباطافرادوتكنولوژيبا
مديريتدانش
اخيرا ً كامپيوترهايي در حال توليد است كه تقريباً مثل انسان
فكر میکنند و هدف نهايي از ساخت هوشهای مصنوعي
آن است كه همانند هوش انسان از قدرت استدالل برخوردار
باشد .اين موضوعات تلويحاً به دانش مبتني بر ماشين اشاره
دارند كه مديران و متخصصان میتوانند ايجاد كنند .بر
اساس نظر صاحبنظران حقيقت اين است كه سازمانهایی
كه میخواهند بهطور مؤثر دانش را مديريت كنند امروزه
به سرمایههای فكري زيادي در كنار تكنولوژي نياز دارند.
(توماس اچ .دانپورت)1998 ،
منابع انساني از نظر هزينه ممكن است گران و از نظر رفتاري
خيلي متناسب با انتظارات ما نباشند اما در دانش و مهارتهای
معيني میتوانند تبحر خاص داشته باشند.
بهعنوان مثال وقتي كه قصد داريم دانش حوزه معيني را درك
كنيم ،آنرا در زمينه و بافت وسیعتر تفسير و تحليل كنيم،
با انواع ديگر اطالعات و دانش تركيب كنيم و يا به شکلهای
متعدد غیر ساخت يافته تركيب كنيم .انسانها فراتر از
تكنولوژي ،مناسبترین ابزار و وسيله به حساب میآیند.
موارد مذكور شکلهای مختلفي از كاركردهاي دانش هستند
كه فقط انسانها در آن برتري دارند و براي نيل به اين
اهداف انسانها بايد درآن حوزه فعاليت كنند .از طرف ديگر،
كامپيوترها (ماشینها) و سیستمهای ارتباطي در نوع خود
ابزار بسيار مناسبي هستند .بطوريكه براي كسب ،ذخيره
سازي ،انتقال و توزيع دانش كام ً
ال ساخت يافته و منظم عمل
میکنند و همواره در حال تغيير و تكامل هستند .كامپيوترها
در اين ابعاد به مراتب تواناتر از انسانها هستند و روز ب ه روز
در حال پيشرفت میباشند .اما اكثر مردم وقتي كه يك تصوير
و اطالعات غني در خصوص آنچه كه در حوزه دانش معين،
اتفاق میافتد ترجيح میدهند به افراد و صاحبان آن علم
مراجعه كنند تا به افراد.
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واژهنامهمدیریتدانش
Externalization

بيروني سازي فرآيند تبديل و ساخت دانش
پنهان به دانش آشکار است .اصطالح و وابسته به
آن داخلي نمودن  Internalizationميباشد.

***

Internalization

درونيسازي فرآيند تبديل و جذب دانش آشکار
به دانش پنهان .متضاد آن بيرونيسازي است.

***

knowledge Architect

معماردانش
فردي است که مسئوليت تعريف و راهبري زير
ساختهاي سازماني و تفکري مربوط به خلق و
نگهداري دانش را بهعهده دارد.

***

knowledge coordinator

هماهنگ کننده دانش
فردي است که نهتنها ذخيرهسازي و استفاده اثر
بخش از اطالعات داخلي را بهعهده دارد ،بلكه
تشخيص و نگهداري ارتباطات اطالعات کسب و کار
با منابع سازمان را انجام ميدهد.

زیرساختهای الزم براي پایهگذاری
مديريت دانش در سازمان
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شروع و پایهگذاری مدیریت دانش و دستیابی به دستاوردهای آن نیاز به شناخت دقیق جزئیات پایهگذاری مدیریت دانش در
سازمان دارد ۷ .زیرساخت اولیه برای پایهگذاری سیستم مدیریت دانش در سازمانها به شرح زیر میباشد؛ با این توضیح که این
زیرساختها مبتنی بر نظریات علمی معرفی میگردد و جهت اجرایی کردن سیستم مدیریت دانش الزامی است تا زیرساختها
بنا به ویژگیهای انحصاری هر سازمان معین و آماده گردد .این زیرساختها عبارتند از:
 .1مدیریت :حمایت مدیریت و رهبری در سازمان از مهمترین و مؤثرترین عوامل در شکلگیری مدیریت دانش است و برای
استقرار و پایداری دانش در سازمان ضروری است.
 .2مدیریت منابع انسانی :پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت دانش مستلزم تعامل همهجانبه و مدام سیستم مدیریت دانش با
مدیریت منابع انسانی میباشد .در واقعیت ،موفقیت مدیریت دانش به مشارکت تمامی کارکنان یک سازمان بستگی دارد؛ بنابراین
الزم است برنامههای مدونی از قبیل آموزش ،ایجاد انگیزه و نگهداشت نیروی انسانی در قالب برنامههای منابع انسانی تهیه گردد.
 .3فناوری اطالعات :امروزه تکنولوژی و فناوری اطالعات در بعضی مراحل چرخه زندگی مدیریت دانش مفید است و فناوری
مناسب ،کارایی و تأثیر فرآیند مدیریت دانش را ارتقاء میدهد و میتواند بستر مناسبی را برای تحقق اهداف مدیریت دانش محیا
گرداند.
 .4زیرساخت فرهنگی و اجتماعی :وجود فرهنگ سازمانی مناسب از زیرساختهای مهم و حیاتی مدیریت دانش است و
درصورت عدم توسعه فرهنگی در زمینه تبادل دانش ،سایر فرایندهای مدیریت دانش ،اغلب محکوم به شکست است.
.5تیمهای دانش :تیمهای دانش نقش محوری و اساسی در موفقیت مدیریت دانش ایفا میکنند ،این تیمها با برقراری ارتباط و
تعاملی قوی ،محدودیتهایی که حاصل تفاوتهای فردی در بین کارکنان میباشد را به حداقل میرسانند.
 .6بهبود مستمر:به اشتراک گذاشتن دانش ،یادگیری از دیگران و همچنین استفاده از سیستم مدیریت دانش نه بهعنوان
فرآیندی موقتی ،بلکه بهمثابه جویبار ،همواره باید در سازمان جریان داشته باشد.
 .7استفاده از ابزارهای مناسب :دانش تولیدشده برای انتقال نیاز به مستند شدن دارد .سیستمهای مدیریت مستندات نقشی مکمل را
در این فرآیند بازی میکنند.

18

دانش
مجلهمدیریت
شرکت تولید و بهرهبرداری سد و نیروگاه دز

1919

فرآيندهای مديريت دانش
در سازمان
در سازمانهای پیشرو در زمینه مدیریت دانش شناسایی ،تهیه و استفاده از دانش امری ضروری است و دانشها بهطور مستمر موردبازنگری
قرار ميگيرد ،فرآيند اصلی مدیریت دانش بهطورکلی شامل  6مرحله است:
شناسايي دانش
.1
	.2كسب دانش (اكتساب دانش)
توسعه دانش
.3
اشتراك و توزيع دانش
.4
بهرهگیری از دانش
.5
نگهداري از دانش
.6
در مرحله شناسايي ،دانش سازماني اعم از دانش صريح ،تلويحي و مستتر بهعنوان يك دارايي نامشهود شناسايي و مستند ميشود.
سازمانها پشتوانه دانش خود را با جمعآوری اطالعات از منابع داخلي و خارجي میسازند ،يكي از روشهای اصلي و قديمي براي كسب
دانش ،آموزش است .ارائه آموزش میتواند از طریق خبرگان درون سازمانی صورت گیرد که خود یکی از روشهای انتقال دانش است.
تخصص و تجربه كاركنان ،حافظهها و خاطرات ،اعتقادات و فرضيات كاركنان ازجمله منابع اصلي دانش داخلي سازمان به شمار میروند.
جذب نيروي انساني متخصص ،شكار مغزها ،مشتريان ،مشاوران تخصصي و عمومي ،الگوبرداري ،دانشگاهها و مراكز علمي و پژوهشي ازجمله
منابع بيروني دانش سازماني محسوب میشوند.
توسعه دانش شامل كليه تالشهایی است كه سازمان تالش ميكند به قابلیتهای جديدي دست يابد كه تابهحال فاقد آن بوده است .براي
توسعه دانش سازماني ،بايد به اين سؤال پاسخ داد كه چگونه میتوان از دانش موجود براي ايجاد ارزشافزوده بهرهمند شد.
ظرفيت يك سازمان براي انتقال دانش ،درواقع نشاندهنده ظرفيت سازمان براي انتقال قدرت به اشتراك گذاشتن آن است .اين انتقال
ممكن است بهصورت عمدي و آگاهانه صورت گيرد مانند آموزش ،برگزاري جلسات توجيهي ،تورهاي آموزشي و  ...يا بهصورت غيرعمدی
صورت پذیرد از قبيل گردش در مشاغل و شبکههای غيررسمي.
بهکارگیری دانش و تجربيات در موقعیتهای جديد ،خود موجب ايجاد دانش و اطالعات جديدي در راستاي تكامل آن دانش میشود.
گام نهايي در فرآيند مديريت دانش تسخير بهترين تجربيات و اضافه كردن آن به كاركردهاي مديريت دانش است .براي ذخیرهسازی دانش
ابتدا بايد دانست كه چه دانشي براي نگهداري مهم است و اينكه چگونه میتوان آن را به بهترين نحو نگهداري كرد.
با نگهداري دانش ،سازمان قادر خواهد بود دانش خود را بازيابي كند ،بهگونهای كه با خروج نيروهاي مجرب و آگاه از مجموعه  ،دانش از
سازمان خارج نشود.

برايذخيرهسازيدانشابتدابايددانستكهچه
دانشيبراينگهداريمهماستواينكهچگونه؟
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افرادي كه در يك سازمان كار ميكنند ،متناسب با
نوع وظايف و تجربيات قبلي خود ،معموالً از سطوح
مختلف دانش برخوردارند بهعنوانمثال:
افراد ماهر:
كساني هستند كه دانش انجام دادن كار را مطابق با
قوانين ،مقررات و استانداردهاي تعیینشده دارند.
افراد صاحبنظر:
كساني هستند كه عالوه بر توانايي انجام دادن كار
در حد استانداردهاي تعیینشده ،ميتوانند با تکیهبر
دانش و اطالعات خود درباره آن استدالل و قضاوت
كنند.
افراد متخصص:
در سطحي از دانش فردي هستند كه عالوه بر
موارد يادشده ،ميتوانند قوانين ،مقررات ،رويهها و
استانداردهاي قبلي را تحت تأثير قرار داده و متناسب
با شرايط موجود ،تغييراتي در آنها ايجاد كنند.
اگرچه دانش شغلي افراد ماهر ،معموالً روشن و
آشكار بوده و بهسادگی از شخصي به شخص ديگر
قابلانتقال است اما دانش مربوط به افراد صاحبنظر
و متخصص جنبه شخصي و ذهني دارد و معموالً بروز
پيدا نمیکند ،بر اين اساس میتوان نتيجه گرفت
كه بهطورکلی دانش سازماني از سه بخش تشكيل
ميشود:
دانش صريح (آشكار) :اين بخش از
.1
دانش سازماني ،شامل مجموعهای از مهارتهاست
كه افراد در انجام دادن فعالیتهای روزمره خود از
آنها بهره ميگيرند و معموالً در دسترس همگان
بوده و قابلانتقال از شخصي به شخص ديگر است.
مانند دستورالعملها ،بخشنامهها ،کتابها ،مقاالت،
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گزارشات و . ...
دانش ضمني (تلويحي) :اين بخش از
.2
دانش سازماني ،كه معموالً بر اساس تفسير دانش
صريح صورت ميگيرد ،توسط افراد سازمان با تأكيد
بر تجربيات قبلي آنان شكل میگیرد و بهطور صريح
بيان نمیشود و غیرقابلانتقال است.
دانش مستتر (پنهان) :اين بخش از دانش
.3
سازماني به دیدگاهها ،طرز تلقيها و نگرشهای افراد
سازمان نسبت به فرآيندها و برنامههای سازمان
مربوط میشود كه نمیتوان آن را بهطور روشن و
دقيق تعريف كرد .اين افراد معموالً بيش ازآنچه بيان
میکنند میدانند.
تركيب بخشهای ذكرشده در سازمانهای مختلف
متفاوت است و نسبت آنها تحت تأثير سبك مديريت
و رهبري سازمان ،فرهنگ حاكم بر سازمان ،ميزان
انعطافپذیری در فرآيندهاي تصمیمگیری است .در
صورت اجراي مؤثر نظام مديريت دانش ،روزبهروز بر
بخش دانش صريح افزوده و از دانش مستتر و تلويحي
كاسته میشود.
يكي از شیوههایی كه اخيرا ً توسط سازمانها
مورداستفاده قرار ميگيرد ،بهرهگیری از نظام
پيشنهادها است كه در اين نظام ،افراد با ارائه
پیشنهادهای سازنده درواقع بخشي از دیدگاهها
و نگرشهای تخصصي خود را در مورد فرآيندها و
برنامههای سازمان بروز ميدهند.
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اقتصاد برپایه دانش
انسان تاکنون دو دوره اقتصادی را پشت سر گذاشته است.
زمانی اقتصاد بشری مبتنی بر کشاورزی بود .پس از آن با
ابزارگرایی و آشنایی با اعجازی که علوم مکانیک و سپس
برق ایجاد نمود ،دوره اقتصاد صنعتی پایهگذاری شد .در این
دورهها زمین و کار بهعنوان اصلیترین عناصر و سرمایههای
آدمی تلقی میشدند.
«توانگر» نیز به کسی اطالق میگردید که بیشترین
بهرهمندی را از این دو نوع دارایی داشت .اما عصری که
در آن زندگی میکنیم ،بدون تردید در هیچ کدام از دو
عصر کشاورزی و صنعتی نمیگنجد .اگر چه کماکان زمین
و کار دو مزیت مناسب در برتریجوییها محسوب میشوند،
اما عصر کنونی ،که به عصر «اطالعات و دانش» موسوم
شده است ،مزیت اصلی در «سرمایه دانشی» نهفته است.
هماکنون بزرگترین شرکتهای دنیا ،برتری اصلی خود را
نه در داراییهای انباشته ناشی از کارخانجات و حتی بازار
بزرگ ،بلکه در «دانش در جریان فرآیندهای خود» کسب
نمودهاند.
عصر دانش و اطالعات متکی بر شرکتهای دانشبنیان
هستند و آنها میتوانند با تالشهای خود ،بخصوص از طریق
استقرار مدیریت دانش ،پیشتاز فعال کردن فناوریهای نو
در کشور و جبران عقبماندگی در فناوری شوند.
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رویکردی به دانش آفرینی

حقیقت این است که هیچ سازمان سالمی نمیتواند
ادعا کند که دانش کافی در اختیار دارد و با درک
این مهم است که تقریباً تمام سازمانهای موفق
ضمن تعامل با محیط ،سعی در دانشآفرینی دارند.
درواقع در حالی که در مدیریت دانش با آموختهها
سروکار داریم ،در دانشآفرینی روی ناآموختهها
سرمایهگذاری میکنیم تا به مزیت رقابتی در
مقابله با رقبای هوشیار امروزی دست یابیم.
دانشآفرینی دوجنبه دارد:
هستیشناسی
.1
معرفتشناسی
.2
هستیشناسی :دانش توسط افراد خلق میشود و
سازمانها بدون افراد قادر به خلق دانش نیستند.
نقش سازمانها در اینجا تنها نقش حمایتی
و بسترسازی برای خلق دانش است .بنابراین
دانشآفرینی سازمانی باید بهعنوان فرآیندی که
بهصورت سازمانی دانش ایجاد شده توسط افراد را
تقویت کرده و وسعت میدهد ،تلقی شود.
معرفتشناسی :پوالنی اهمیت دانش ضمنی را در
شناخت بشری بسیار زیاد میداند .وی میگوید
بشر دانش را توسط ایجاد و سازماندهی فعاالنه
تجربیاتش کسب میکند که اکثر آنها بهصورت
نوشته (یا هر شکل مستند دیگر) درنمیآید.
بنابراین دانشی که میتواند در کلمات و اعداد
نمایش داده شود ،فقط نوک کوه یخ دانش است.
پوالنی میگوید «ما میتوانیم بیشتر از آنچه که
میتوانیم بگوییم ،بدانیم».

هم راستایی راهربد مدیریت دانش و
راهربد سازمانی
راهبرد اساساً به تعریف قصدها و مقاصد (قصد راهبردی) و تخصیص یا تعدیل منابع با فرصتها و در واقع ایجاد
هماهنگی راهبردی بین آنها میپردازد .ايده اصلي در مديريت راهبردی نيل به عملکرد برتر و حفظ آن است .براي
تحقق اين م ّهم ،مديران بايد بين محيط و قابليتهاي سازمان پيوند و سازگاري ايجاد کنند .روشي که راهبردها در
دهههاي گذشته برمبناي آن تدوين ميشد ،امروزه کاربرد چنداني ندارد .اين پديده تا حد زيادي به تغييرات راهبردی
دانش و اطالعات نسبت داده ميشود .به همین دلیل ،در محیطهای پیشبینی ناپذیر و بسیار رقابتی کنونی به
مدیریت دانشبسان راهبرد کلیدی برای موفقیت و بقای سازمانی توجه میشود .روندهای اخیر نظیر جهانی شدن،
سازمانهای یادگیرنده ،همگرایی تولید و خدمت و پیشرفتهای فناوری به شکلگیری (خیزشی) در دانش منتهی
شده است (.)1998 ,Davenport &Prusak
مدیریت دانش شامل روشها و فرآیندهایی است که سازمان را قادر میسازد دانش کارکنان خود را شناسایی و
سازماندهی کند .مدیریت دانش رویکردی برای ایجاد سازمان یادگیرنده است.
سازمان یادگیرنده سازمانی است که اعضای آن میتوانند دانش را کسب ،تسهیم و خلق کنند و در تصمیمگیریهای
خود از آن سود جویند .سازمان یادگیرنده مبتنی بر فلسفهای است که در آن اعضاء خود و دیگران را افرادی بالغ
محسوب میکنند.)1992,Swieringa & Wiersma( .
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یادگیری سازمانی و راهبرد سازمانی
طبق نظر كالب يادگيري عبارت است از خلق دانش از طريق تبادل تجربيات .چنين يادگيري به واسطه مكانيزم
بازخورد حاصل ميشود .در حالی كه مشكالت اندكي براي بازخورد فرآيند يادگيري فردي وجود دارد ،يادگيري
سازماني نيازمند خلق یک سيستم بازخورد ساختاريافته است .اين نقش حتي اگر ناخواسته باشد غالباً توسط
سيستم سنجش عملكرد سازماني ايفا ميشود .بنابراين معيارهاي سنجش عملكرد ميتوانند یک بخش اساسي از
توانايي سازمان براي يادگيري را شكل دهند .بهمنظور يادگيری اثربخش الزم است كه فرآيند در برگيرنده تشخيص
معيارهاي عملكردي باشد كه خواستهها و نيازهاي سهامداران مختلف را منعكس مینمايد .با توجه به مالحظات
فوق ،طرحريزي راهبرد ميتواند از طريق ارزشيابي موقعيت فعلي سازمان و محيط رقابتي آن ،مسيرهاي امكانپذير
فعاليتها و سرعتي كه اين فعاليتها ميتوانند بههمراه نرخ تغيير محيط اجرا شوند ،بهعنوان يك فرآيند مستمر
يادگيري بهشمار آيد كه در برگيرنده موارد زير است؛
 -1يك چرخه يادگيري كه درك خواستهها و نيازهاي سازمان و سهامداران خود را امكان پذير مينمايد.
 -2يك چرخه يادگيري كه اثبات ميكند چطور اين خواستهها و نيازها ميتوانند برآورده شوند.
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عوامل موفقیت در پیادهسازی
مدیریت دانش در شرکت
پروژههای مدیریت دانش نیز مانند هر پروژه دیگری که در شرکت تولید و بهرهبرداری سد و نیروگاه دز پیاده میشوند برای حصول
به موفقیت نیازمند فراهم شدن یک سری امکانات و تسهیل کنندهها میباشند که اهم آنها موارد زیر میباشد:
ایجاد اعتماد بین کارکنان و بهبود فرهنگ سازمانی
حمایت مدیریت ارشد و تعهد ایشان به پیادهسازی مدیریت دانش
ایجاد فرهنگ دانش محور
پیوند اهداف مدیریت دانش با عملکرد اقتصادی و ارزش شرکت
ایجاد زیربنای فنی و سازمانی مناسب شامل زیرساختارهای سازمانی و زیرساختهایIT
ایجاد ساختارهای استاندارد
ایجاد ساختار قابل انعطاف سازمانی
ایجاد وضوح نگرش و بیان
ایجاد راه کارها و ابزارهای انگیزشی مناسب
بهکارگیری راههای چندگانه برای انتقال دانش
ایجاد امنیت شغلی
توسعه و بکارگیری برنامه مدیریت تغییر
یکپارچهسازی مدیریت دانش با سیستمهای موجود در شرکت
بکارگیری مدیریت ریسک در حین پیادهسازی مدیریت دانش
ایجاد محیط سازمانی ریسکپذیر
ایجاد فضای سازمانی برای یادگیری مستمر
اشاعه فرهنگ کار تیمی در شرکت
آموزش کارکنان و تحصیالت آنها
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