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 دانش مديريت استراتژي سازي پياده چالشهاي

 ۲ ، سعيد عباس نژاد * ، ۱ وحيد نجفي كلياني

 V.najafi۵۴@gmail.com دانشگاه عالمه طباطبائي، – دانشكده مديريت و حسابداري

 Saeed_۱۳۶۵۲۲@yahoo.com دانشگاه عالمه طباطبائي، – دانشكده مديريت و حسابداري

 چكيده
 و علم محور حول بايد ها سازمان جهاني، رقابت عرصه در پايدار و مستمر حضور جهت كه دارند اذعان سازماني پردازان نظريه تمامي امروزه
 كه هستند موثري كليدي عوامل از شدن، جهاني مساله و اينترنت پديده اطالعات، فناوري روزافزون رشد و دانش انفجار . نمايند فعاليت دانش

 گيري بهره طريق از كاري مهارتهاي توان و ها قابليت افزايش . نمايند مي حركت آگاهي و دانش و علم بر مبتني اي جامعه به انتقال راستاي در
 يك كه است اي پديده مهمترين دانش، اينك، . آمد خواهد بشمار صنايع و شركتها براي حياتي عاملي آينده در اطالعات فناوري از خردمندانه

 در اين راستا بايستي نسبت به چالشهاي پياده سازي استراتژي مديريت دانش حداكثر توجه و دهد گسترش را آن و كند كسب تواند مي شركت
 در اين مقاله سعي بر آن شده است . رات بالقوه اي قرار خواهد گرفت را نمود چرا كه با پياده سازي غلط استراتژي فوق سازمان در معرض خط

 . آنها اقدام گردد رفع نسبت به و شناسائي كه چالشهاي پياده سازي استراتژي مديريت دانش

 چالش ، استراتژي، پياده سازي مديريت دانش، : كليدي هاي واژه

 مقدمه - ۱

 آنها در كار اطالع كافي داريد تا بتوانيد آنها را ترك كنند، آيا شما از رمز موفقيت هاي شما كار خود را اگر دو نفر از بهترين فروشنده
 زمينه آموزش دهيد؟ اگر مشكلي در يكي از محصوالت شركتتان ايجاد شود، كاركنان بخش به كارمندان جديد خود در اين

 بيماري، يك ماه به مرخصي رفته ا به علت سرويسهاي مشتري پاسخگوي شكايات مشتريان خواهند بود؟ اگر بهترين حسابدار شم
 پرداخت حسابهاي شركت برآيد؟ ي باشد، شخص ديگري خواهد بود كه به نحو مطلوب از عهده

 دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی  * و ۱
دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی  ۲
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 شما منفي است، احتماالً فاقد است و اگر پاسخ ۳ دانش آگاهي و مديريت اگر پاسخ شما به اين پرسشها مثبت است، شركتتان داراي
 . و حياتي هستيد ابزارهاي استراتژيك مهم

 جهاني تبديل شده است در حاليكه كه اين مقوله، به موضوعي مهم و بحث برانگيز در سطوح " دانش مديريت " در سالهاي اخير
 مشاغل مختلف، تجارب حرفه اي از صدها سال پيش كه صنعتگران و صاحبان دانش مديريت درواقع . پديده اي چندان جديد نيست

 اين واژه بطور جدي وارد ۱۹۹۰ ولي در اوايل دهه . داشته است اگردان خويش منتقل مي كردند، وجود خود را به فرزندان و ش
 مديران ، سرمايه هاي فكري همزمان با تغيير وابستگي زيربناهاي اقتصاد صنعتي، از منابع طبيعي به سوي . گرديد مباحث سازماني

 در همين زمان، از طريق توسعه . مطلوب تر از آن بپردازند چگونگي بهره برداري زيربناي سازماني و دانش نيز ناگزير شدند به بررسي
 آسان هاي گوناگون براي كليه افراد به شكلي دانش اينترنت امكان دسترسي، طبقه بندي و ذخيره سازي شبكه هاي كامپيوتري و

 امروزه با اما . بودند دانش چه بيشتر به اطالعات و ر در آن زمان سازمانها به دنبال دستيابي ه . تر و ارزان تر از گذشته فراهم آمد
 اداره و بهره برداري صحيح از آنها به دشواري صورت مي انبوهي از اطالعات و داده هاي گوناگون مواجهند كه در بسياري از موارد،

 . پذيرد

 اما اين استراتژي منجر به از . بود سري و افزايش سود استراتژي مطلوب جهت كاهش هزينه هاي باال ، كوچك سازي ۱۹۸۰ طي دهه
 كه سالها در ذهن آنها را با خود از سازمان خارج مي نمودند دانشي زيرا كاركنان با ترك كار، ، سازماني شد دانش دست رفتن

 مم بودند، باارزش را از دست داده اند و اينك مص با گذشت زمان سازمانها متوجه شدند كه سالها اطالعات و تجربه . انباشته شده بود
 انباشته در ذهن كاركنان دانش دانش، مديريت هم اكنون سازمان ها سعي دارند تا از طريق . دارند خود را از تكرار اين بحران مصون

 ذخيره شده در سيستم، دوباره دانش . آورند تا بتوانند آن را به راحتي با ديگران در درون سازمان تقسيم نمايند خود را بدست
 . منبعي قابل استفاده مي شود كه مي تواند مزيت رقابتي براي سازمان فراهم كند تبديل به

 به عبارت ديگر، . مي يابد تغيير دانش سازمان به سرمايه هاي انساني و تاكيد از سرمايه هاي مادي و كالبدي در دانش مديريت در
 همراه است با تفكر خالق و انتقادي به شكل توامان دانش مديريت . فكر محوري و مردم محوري، جايگزين سرمايه محوري مي گردد

 اطالعات همسان تلقي مي مديريت و دانش مديريت گاهي به اشتباه . و خالقيت و نوآوري نيز محور اصلي آن محسوب مي شود
 دانش صورتي كه در . اطالعات، به طور مشخص بر داده ها تمركز دارد مديريت حاليست كه اين دو يكي نيستند بلكه شوند و اين در

 . معين قرار گرفته و داراي معني و مفهوم خاص مي باشد در حقيقت داده هايي است كه در زمينه

 اهميت مديريت دانش - ۲
 در . مربوط مي شود ۴ د سازماني يعني سرمايه هاي فكري مديريت دانش، موضوع مهمي است، زيرا به مهم ترين سرمايه ارزشمن

 با وجود اين، ســازمانها در پرورش و اداره دانش با . يك منبع كليدي تبديل گرديده است جامعه فراصنعتي امروز، دانش به
 . چالشهاي بي شماري مواجه هستند

 نقشي در عصر اطالعات دارد؟ پس چه . مباحث گستردهاي را در بر ميگيرد دانش مديريت

٣  Knowledge Management 
٤  Intellectual Capital
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 : امروزه سازمانها و شركتها با چهار مفهوم زير سروكار دارند

 آنچه كه سعي دارند انجام دهند : ماموريت - ۱
 نحوه رسيدن به بخشهاي رقابتي : رقابت - ۲
 نحوه تحويل نتايج : كارآيي - ۳
 نحوه مقابله با تغييرات : تغيير - ۴

 در سازمانها و شركتها به دانش مديريت . در انجام چهار مفهوم فوق بهبود بخشد ميتواند توانايي سازمانها و شركتها را دانش مديريت
 فرصتهاي جديد كسب و كار، وري، ايجاد گيري، انعطافپذيري بيشتر، افزايش سود، كاهش باركاري، افزايش بهره تصميم بهبود

 عادي، : را ميتوان براي فعاليتهاي مختلف مانند دانش مديريت . ميكند كاهش هزينه، سهم بازار بيشتر و بهبود انگيزه كاركنان كمك
 . منطقي، پيچيده، غيرمنتظره به كار گرفت

 بهينه از اطالعات قابل دسترسي در يك دوره كوتاه مدت، به بهره برداري دانش مديريت اطمينان مي توان گفت كه پايه و اساس با
 بلندمدت نيز قادر است پيشرفت و توسعه سازماني را براي آينده اي در حالي كه در دوره هاي ، و منابع موجود منجر خواهد شد

 هم اكنون . سازمان ها در هزاره سوم مطرح است به عنوان نيازي استراتژيك، براي تمامي ش دان مديريت . مطمئن تقويت نمايد
 . يكپارچه و جامع است دانشي دانش، چيزي بيش از دستيابي اتفاقي به مديريت سازمان ها و موسسات آگاه شده اند كه

 عات مهم به سازمان كمك ميكند، همچنين در انتشار و انتقال اطال دانش، فرايندي است كه در شناسايي، سازماندهي، مديريت
 گيري در تصميم ريزي راهبردي و سازمان براي انجام فعاليتهايي نظير حل مسئله، يادگيري پويا، برنامه تأمين نيازهاي تخصصي

 دام به ارائه و سيستمهاي اطالعاتي در سازمانهاي مختلف اق براي بهبود و اثربخشي كارشناسان خبره، گروههاي . سازمان، مؤثر است
 در اوائل عصر صنعتي، . اند افزارهاي كاربردي سفارشي كرده نرم هاي اطالعاتي و دانش، نقشه براي ساخت پايگاههاي اطالعاتي

 رقابتي خود را بهبود كارهاي دستي و كاهش كارگران مازاد بر احتياج، اثربخشي و كارايي و در نتيجه مزيت سازمانها با خودكارسازي
 اساسي و سازماندهي مجدد، كاركنان و دانش، بسياري از سازمانها با ايجاد تغييرات امروزه نيز در عصر كارگران . بخشيدند مي

 . شغلهاي مازاد بر احتياج را حذف ميكنند

 ، تجربه رقابتي پايدار محسوب مي شود و موسسات پيشرو در دنيا بر آن، از مهمترين توانمندسازهاي مزيت مديريت و دانش امروزه
 سازماندهي دانش معتقد است، شركتهاي آينده، گرداگرد از اين روست كه دراكر . دانش، كسب كرده اند مديريت هاي موفقي را از

 مي شوند، تا گرداگرد توليد

 تعريف مديريت دانش - ۳
 دانش مديريت يه پردازان از اما تعاريفي كه نظر . استاندارد از آن مشكل است واژه اي علمي است كه ارائه يك تعريف دانش مديريت

 . بيشتر آن ياري مي رساند ارائه مي نمايند ما را در شناخت هر چه

 آوردن محيطي اجتماعي و فني است كه بتوان در فعاليتي سازماني است كه هدف از آن بوجود دانش مديريت : كارلس آرمسترانگ ▪
. نمود توليد كرده و آن را با ديگران تقسيم دانش آن محيط
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 در ذهن اعضا و تبديل اين دارايي پنهان به يك دارايي تالشي براي آشكار نمودن دارايي پنهان دانش مديريت : الري پروساك ▪
 . به اين دارايي دسترسي داشته باشند سازماني تا همه كاركنان سازمان

 ما زماني به اين هدف دست مي يابيم كه ; پنهان سازمان يعني ايجاد نوعي ارزش از دارايي هاي دانش مديريت : هربرت سنت آنگو ▪
 . افزايش دهيم دانش توانائي هاي آنها را براي توليد و جمع آوري و مبادله براي افراد ارزش قائل شويم و

 ارائه اطالعات است به شكلي كه معلومات كاركنان را عمليات كشف، سازماندهي، خالصه كردن و دانش مديريت : توماس دوپورت ▪
 . د بهبود بخش

 . تعريف نمود دانش كاربرد را فرآيند ايجاد، تاييد، ارائه، توزيع و دانش مديريت بطور كلي، مي توان

 چالشهاي مديريت دانش - ۴
 فرهنگ و ساختار . در سازمان باشد دانش مديريت سيستم فرهنگ و ساختار سازماني بايد پشتيبان : دانش مديريت فرهنگ در

 نوآوري يك ارزش محسوب مي فرهنــگ سـازماني كه در آن خالقيت و : صورت زير تعريف شود براي سازمان مي تواند به مناسب
 . است دانش مديريت شود يكي از ابعاد پيش برنده

 ارزشهاي سازمان، اصول و مقررات نانوشته و روشهاي . ميشود ، توسط اعضاي سازمان به اشتراك گذاشته ) باورها و تصورات ( فرهنگ
 دستورالعملها، ميتواند توسط افراد، دانش به عنوان منبع محتواي فرهنگ سازمان، . را تشكيل مي دهند دانش نگي اجرايي، منابع فره

 تمامي . رشد فردي و سازماني بايد يك ارزش تلقي شود بنابراين، يادگيري و . اي سازمان تقويت شود روش كار و دستگاههاي رايانه
 سازمان، با و اطالعات خود را، جهت رشد و موفقيت دانش قعيتي، بر اين باورند كه بايد در هر مو كاركنان سازمان در تمامي سطوح و

 كاركنان اجازه سعي و خطا، تجربه و يادگيري داده به . يكديگر به اشتراك گذارند و اين تفكر در سازمان تشويق و حمايت مي شود
 فضاي حاكم بر سازمان به گونه اي . كه تشويق هم ميگردد تفكر، اتالف وقت تلقي نميشود بل در چنين فرهنگ سازماني، . ميشود

 ارتباطات به مرزهاي تيمي، . ديگران هستند هايشان به است كه تمام افراد با شور و شوق تمام در پي يادگيري و انتقال آموخته
 افراد سازمان براساس سهمي تمامي . و ايده ها برقرار است دانش آزاد اطالعات، بخشي و حتي سازماني محدود نمي شود و جريان

 افراد به سادگي مي توانند به خبرگان و متخصصان . قرار ميگيرند سازمان داشته اند مورد ارزيابي و تشويق دانش كه در رشد
 فضاي كاري به گونه اي است كه افراد ميتوانند بدون ايجاد مزاحمت ساختار و . آنها بهره مند شوند دانش از دسترسي داشته باشند و

 مي شود كه هرگز مديريت جلسات به گونه اي . محدوديت، در فضاي غير رسمي به بحث و گفت گو بپردازند براي ديگران و بدون
 هاي زيادي محيط سازماني مشخصه . نيست و گفت گوي آزاد و چند جانبه، با مشاركت همگان، وجود دارد يك نفر بر جلسه حاكم

 . خود را پيدا كند دانش راين، از طريق ارتباط با اين مشخصه ها، يك سازمان ميتواند منابع بناب . هستند بالقوه دانش دارد كه منبع
 براي . باشد يا از محيط كسب شود، مورد توجه قرار گيرد مجازي كه ميتواند در دسترس دانش صورت منبع اين موضوع مي تواند به

 . نسبي ساده و كم هزينه است ه طور مجازي است كه ب دانش اينترنت يك منبع مثال شبكه گسترده جهاني

 دانش مورد توجه قرار دهند مديريت مديريت چالشهاي موجود در در بايستي حوزه ديگري كه سازمانها : زير ساخت تكنولوژيك
 كننده سازماني، پيشرفتهاي شگرف و خيره دانش مديريت يكي از موضوعهاي مرتبط با . ساختهاي تكنولوژيك است حوزه زير

 اين زمينه مشكل آن است كه سازمانها به در . اين امر باعث سرمايه گذاري قابل توجه سازمانها گرديده است . اطالعات است فناوري
اين كار باعث شده است تا فقط . و زمينه هاي مربوط در آن سرمايه گذاري ميكنند طور يك جانبه و بدون درنظرگرفتن تمامي ابعاد
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 فرموله شدن دارد و به سهولت در دسترس افراد قرار داده ميشود، محور توجه قرار احتي قابليت دانش، كه به ر از پايگاه آن بخش
 انكار آن در تعيين ميزان توان رقابتي سازمان است، كه صرفاً به دليل فقدان پنهان با نقش غير قابل دانش در مقابل آن، . گيرد

 پنهان در ايجاد مزيت رقابتي سازمان نقش دانش ده است كه چنانچه نتايج نشان دا . فرموله شدن در حاشيه قرار ميگيرد قابليت
 پنهان، موجب از دست رفتن دانش كردن به اصلي را ايفا كند، آنگاه سرمايه گذاري در فناوري اطالعات و استفاده از آن بدون توجه

 سرمايه گذاري به ايجاد و حفظ مزيت رقابتي ع از اين رو سازمانها نبايد انتظار داشته باشند كه اين نو . سريع مزيت ياد شده ميشود
 مختلف فناوري اطالعات، به عنوان ابزارهايي كارآمد، مي تواند تسهيل كننده فرايندهاي البته كاربردهاي . براي آنان منجرگردد

 و ارتباطات ميتواند ابزار فناوري اطالعات دانش، يعني ايجاد، ذخيره سازي، به كارگيري، در تمامي چرخه عمر . باشد دانش مديريت
 . مفيد واقع شود

 دست آورده و از آن خود تمامي اطالعات از ارزش يكساني برخوردارند و لذا تالش كنيم همه اين اطالعات را به بر اين باور باشيم كه
 . كنيم

 اهداف و . هستيد بنا كنيد آگاهي از آن ي آنچه بيشتر نيازمند خود را بر پايه دانش مديريت به جاي اين كار سعي كنيد استراتژي
 اگر براي كاري كه انجام . بتوانيد با در پيش گرفتن آنها ميزان موفقيت خود را بسنجيد استانداردهايي را براي خود تعريف كنيد تا

 دهيد و يا به ها را كاهش پاسخ گوييد، هزينه ميدهيد، هدفي تعيين كرده باشيد، ميتوانيد دو برابر سريعتر به نيازهاي مشتريان خود
 . اند به آنها بازگردانيد جستجوي اطالعات مورد نيازشان صرف كرده آساني زماني را كه كارمندانتان براي

 اين مطلب بر اين حقيقت استوار است كه . مهم يك ابزار استراتژيك است براي بهبود مداوم همه فرآيندهاي كاري دانش مديريت
 اين موضوع در . سطح بسيار باالتري از نظام سازماني به اجرا درآيد مترادف نيست و بايد در اطالع رساني مديريت با دانش مديريت

 . است اطالع رساني مصداق داشته مديريت خدمات گذشته نيز در زمينه

 ان آيا شما اكنون از خودتان پرسيده ايد كه چگونه از تجربه هاي ديگر . به يادگيري چگونگي فراگيري مي پردازد دانش مديريت
 افراد با آموزش سازمان در نماييد؟ الزم به ذكر است، زماني كه اين مساله براي يادگيري به سازمان مي رسد، آموزش استفاده مي

 . تضاد خواهد بود

 اين نوع مشاركت و . كاري خود تجربه كسب مي نمايند واضح است كه بيشتر كارمندان از طريق شركت و تعامل در فعاليت هاي
 سازماني، از طرف ديگر بايد به اين نكته توجه نمود كه بين يادگيري فردي و . كارمندان مي گردد ب تشويق و پيشرفت درگيري موج

 با سطح علمي باالتر و با قدرت فراگيري عالي رابطه خودكاري وجود ندارد و يك سازمان، به خودي خود، به دليل وجود اعضايي
 با ديگران عكس دانش حقيقت افراد اغلب با سطح علمي باالتر در به اشتراك گذاشتن در . نسبت به ديگر سازمان ها برتري ندارد

 شود كه جديد، به صورتي به سازمان برگشت داده دانش هر حال، يادگيري سازماني به اين معني است كه به . العمل نشان مي دهند
 به صورتي اجرا شود كه سازمان آن را به عنوان باشد و واكنش در مقابل پيشرفت ها بايد مستمر . فرآيندهاي سازماني بهبود يابند

 . مالكيت خود تلقي نمايد

 و تجارب گذشته دانش پذير نيست كه از آموزش تنها يك فرآيند واكنش . مي پردازد دانش به ايجاد توان از طريق دانش مديريت
 هاي شغلي بااليي برخوردارند و همچنين از مهارت استفاده نمايد، بلكه سازمان هاي آموزشي واقعي تنها از طريق كارمنداني كه

 تحت تاثير قرار دادن و شكل دادن به فرصتهاي شغلي آينده هستند، با آينده مواجه كارمنداني كه در حال آماده سازي، پيش بيني،
و خالقيت و نيز دانش ه قرار دارند، مي توان به عرصه هاي مبادل دانش از وجه تمايز ساختار سازمان هايي كه براساس . شوند مي
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 در مقابله با سازماني كه براساس چنين ساختارهايي اداره مي شود، توانايي بيشتري . مرزها اشاره نمود ايجاد شبكه در آن سوي
 . چالش هاي پيچيده آينده خواهد داشت

 آن است كه دانش مديريت ند اخذ نتايج موفقيت آميز در اجراي رو شرايط الزم جهت . نيازمند رهبري مدرن است دانش مديريت
 فرآيندها، رفتار، فرهنگ و در پيكره سازمان نفوذ مي كند و بر همه دانش مديريت . باشد عالي، داراي انگيزه و پيشرو در كار مديريت

 در سازمان هميشه اين . سطوح و قسمت هاي سازماني دربرمي گيرد ارزش ها تاثير مي گذارد و اين عوامل كارمندان را در همه
 مايل به تغيير و تحول درواقع كارمند انعطاف پذيري كه . ديدگاه هايي برضد تغييرات برانگيخته شوند وجود دارد امكان كه عقايد يا

 در اين صورت توان بالقوه وي . برانگيخته شود و مورد تشويق قرار گيرد سازنده در ساختار كلي نظام مذكور است، بايد انگيزه هايش
 عميقتر وي از كار سئوليت پذيري او در انجام وظايف محوله افزايش مي يابد و بدين ترتيب موجبات شناخت م آشكارتر گشته و

 درواقع نظام هاي رسمي، چنانكه ما امروزه از آنها شناخت . تصميمات بايد در زمان معين و مقتضي اتخاذ گردد . فراهم مي آيد
 . قرار گيرند ترتيب، بايد نظام هاي مشوق و پاداش دهنده، مورد استفاده بدين . را متزلزل مي كند داريم، موقعيت و قدرت رهبر

 : باشد در بعد اجرايي نيازمند عوامل ذيل مي دانش مديريت در اينجا الزم به ذكر است كه

 به عنوان يك ابزار استراتژيك دانش درك و پذيرش ارزش اطالعات و 

 وفادار باشند دانش يت مدير قوي كه نسبت به اجراي يريتي مد وجود گروه 

 ايجاد و بسط فرهنگ پذيرش تغييرات در سازمان 

 كارمندان جهت بهبود مستمر عملكرد در ) دروني و بيروني ( ايجاد انگيزه 

 تمايل به درگير كردن كارمندان در فرآيند كار 

 ي نمايند كامل بهره برداري نم اعتقاد به اينكه كارمندان از توانائي هاي بالقوه خود به طور 

 دانش پذيرش يك سيستم باز، براساس توجه به سهيم شدن در اطالعات و 

 : ميگيرند هاي استراتژيكي زير قرار در يكي از مقوله دانش مديريت اقدامات الزم براي

 هر بخش از ي هريك از كارمندان در با مسئوليتهاي ويژه استخراج و كسب اطالعات مهم و حياتي كسب و كار،از موارد مرتبط ▪
 چيزي آنچه كه هر يك از افراد سازمان انجام ميدهند به خوبي دقت كنيد، متوجه باشيد كه چه به . هاي موفق سازمان تا تجربه

 گرفته و در اختيار ساير كارمندانتان قرار دهيد تا باعث برتري آنها نسبت به ساير كارمندان شده و بخشهاي مهم عملكرد آنها را فرا
 . همان خوبي عمل كنند آنها نيز به

 . آساني اطالعات مورد نياز خود را به دست آورند كسب شده براي اين كه كاربران بتوانند به دانش ذخيره سازي و سازماندهي ▪
 بر روي سرور و نصب بر روي (Shared Folders) ايجاد فولدرهاي قابل اشتراك گذاري شركتهاي كوچكتر به چيزي بيشتر از

 اطالعات و تبادل آنها از طريق برخي ديگر از شركتها ممكن است مايل به كسب . جوي دسك تاپ نياز ندارند ابزارهاي جست
 Wiki ها باشند Wiki پورتالهاي اينترانت، بوردهاي پيامهاي گروهي و يا ي كاربردي وب است كه به كاربران امكان يك برنامه .
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 ويرايش كرده و يا كرده و يا متون مشابه از ساير همكاران خود را اطالعاتي قابل دسترسي در محيط وب درست ميدهد متون
 اسنادي نظير مديريت شركتهاي بزرگ ممكن است از سيستمهاي براي طبقه بندي و جستجوي سريعتر، . مطلبي به آنها اضافه كنند

Microsoft Windows SharePoint Services مكاري با ساير گروهها را در جستجوي اسناد و ه استفاده كنند كه امكان تبادل و 
 . ميسازد ها براي كاربران فراهم اجراي پروژه

 تكنولوژي . عنوان بخش مهمي از فرايندهاي كسب و كار نهادينه كردن مراحل ضبط، دسته بندي و ذخيره سازي اطالعات به ▪
 شركت از ل، زماني كه اپراتورهاي مركز تماس به عنوان مثا . انجام كار، نقشي كليدي داشته باشد ميتواند با اتوماتيك كردن مراحل

 . كه احتياج به رسيدگي دارند هشدار ميدهد ي مشكالتي بروز شكايات خبر دهند، مدير مربوطه ايميلي دريافت ميكند كه درباره

 توانند به صورت كارا و اي كه افراد ب پيام فوري و يا چت به گونه ميانجيگري يا به عبارتي استفاده از تكنولوژيهايي نظير ايميل، ▪
 نيازمند است كه بداند اين اگر تمام مستندات الزم را براي فرد مربوطه ارسال نماييد باز هم وي . همكاري كنند اثربخش با يكديگر

 . نسبت به اين مستندات اشراف كامل دارد تماس بگيرد تواند با فردي كه اطالعات از كجا بدست آمده و چگونه مي

 براي . سازمانها وجود دارد دانش، درك متفاوتي است كه از اين مقوله در مديريت بسياري از سازمانها نسبت به توجهي علت بي
 سازي بسترهاي فكري و فرهنگي، مهارتي و آموزشي، كانونهاي طوالني، فراهم " به يك بازه زماني نسبتا دانش مديريت اجراي

 . است و فراهم آوردن بسترهاي تكنولوژيك نياز شي دان

 نتيجه گيري - ۵
 سازمانهاي كمي استفاده از دانش را درجهت رقابت پذيري خود . را نمي دانند اداره مديريت دانش بسياري از سازمانها هنوز نحوه

 . اما اكثر سازمانها با چالشهاي بي شماري درخصوص بهره گيري از دانش مواجه هستند . آموختــــه اند

 : توجه به موارد زير ضروري است يت هر چه بهتر و توانمندتر چالشهاي فوق با توجه به موارد ياد شده و جهت مدير

 براي به اشتراك اما ميتواند زير ساخت مناسبي . كافي نيست دانش مديريت تكنولوژي به تنهايي براي موفقيت رويكرد : قابليت اتصال
 هاي مبتني بر وب، دانش، برنامه يريت مد دسترسي همه بخشهاي سازمان به معمار . مهمي باشد و فعال ساز دانش گذاشتن

 تكنولوژي رفتارهاي . هستند دانش مديريت ، پيشتازهاي پشتيبان زير ساخت (data mining) سيار، ابزارهاي داده كاري ديوايسهاي
 . را فعال ميسازد دانش جديد

 نيروهاي دروني . را شناسايي كند دانش تاثيرگذار بر را انجام دهد تا نقاط دروني و بيروني دانش در ابتدا، سازمان بايد مميزي : محتوا
 . هاي جديد مشتري يا ظهور رسانه دانش : اشكال مختلفي دارند مانند دانش و بيروني تاثير گذار بر

 اين افراد . افرادي كه در درون سازمان همكاري دارند، وابسته است موفق به اجتماع عملكردها يا گروهي از دانش مديريت : اجتماع
 . اندازي، انجام عمليات و كسب نتيجه نهايي با يكديگر تعامل دارند سازي، راه آماده در مراحل مختلف نظير

 به شمار ميروند و دانش مديريت اجزا اصلي فرهنگ ش ارشد، همسويي عقايد، اعتماد، انگيز مديريت پشتيباني و حمايت : فرهنگ
اعتماد داشته باشيد و ما بايد به اطالعاتي كه از همكاران دريافت ميكنيد، به عبارتي ش . اجزا ضروري است توجه مستمر به اين
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 اعتمادي كه به كار شما دارد، ارزشمند خواهد بود و اگر اين روند استمرار اطالعاتي كه همكار ديگر از شما دريافت ميكند با توجه به
 . را سبب ميشود دانش مديريت يابد موفقيت

 است، چرا كه دانش مديريت رمز موفقيت اين تعاون . بسيار به هم وابسته هستند دانش سازمانهاي جريان هاي كاري در : تعاون
 . فرهنگها را از ميان بردارد و افراد سازمان را در جهت رسيدن به اهداف هدايت كند ميتواند موانعي نظير تفاوت

 افراد سازمان عامل مهمي دانش افزايش ي از نوآوريها و گير به منظور تسريع بهره دانش مديريت گذاري در سرمايه : سرمايه گذاري
 . شمار ميرود به

 استراتژي را انجام دهند و دانش كمك ميكند تا مميزي پس ميتوان گفت درك سيستماتيك و توجه به نكات فوق به سازمانها
 . نمايند اثر بخش را با موفقيت پياده سازي دانش مديريت

 آموزد كه در سازمانها ي موجود در كشورمان نياز است كه با وسسات و شركتهاي بزرگ به ما مي ها و موفقيتهاي فراوان م تجربه
 و با در نظر گرفتن سازمانهاي موفق و با توجه به قابليتها ، فرهنگ و زيرساختهاي موجود و قابل توسعه الگوبرداري از تجربه

 . اقدام كنيم دانش مديريت گيري موثر از سازي و بهره پياده به چالشهاي موجود

 . سنگيني در تكنولوژي است گذاري بسيار در سازمان نيازمند سرمايه دانش مديريت سازي در پايان بايد گفت كه تصور نكنيد پياده
 در اغلب شركتها، مهمترين مشكل در . اطالعات موجودتان ميسر گردد ممكن است اين كار به سادگي و با نگاه جديدي به ابزارها و

 مشورت با همكاران از طريق ايميل و يا به صورت . يكديگر است دانش، ترغيب افراد به برقراري تعامل بيشتر با مديريت زي سا پياده
 در آموزش دادن به سرمايه گذاري بايد . سرمايه گذاري در تكنولوژي نيست و ميتواند به هر صورت مؤثر اشد حضوري، نيازمند هيچ

 . گيرد افراد براي متفاوت فكر كردن صورت

 : منابع - ۶
 ، فصلنامه استقرار نظام مديريت دانش و ارائه مدل كاربردي در شهرداري تهران ، ) ۱۳۸۹ ( ربيعي علي، خواجوي زينب . ۱

 . ۲۴ رشد فناوري، شماره
 ، شناسايي ابزارها و راه كارهاي سنتي مديريت دانش در بنگاهها با سطح فناوري پايين ، ) ۱۳۸۹ ( رفيعي سيد حسين . ۲

 . ۲۴ فناوري، شماره فصلنامه رشد
 ارايه يك متدولوژي براي ايجاد استراتژي مديريت دانش مطالعه و ، ) ۱۳۸۹ ( الهي شعبان، خديور آمنه، حسن زاده عليرضا . ۳

 . ۳ ، شماره ۱۴ پژوهشهاي مديريت در ايران، دوره – ، مدرس علوم انساني بررسي سه سازمان نمونه
 احمدي فصيح صديقه ، فصلنامه اطالع رساني، دوره : مترجم ، تجاري مديريت دانش از ديدگاه يك استراتژي كارل كالست، . ۴

 . ۴ و ۳ ،شماره ۱۸
 ، پايگاه جامع اطالع ” استراتژي هاي مديريت براي دانش شخصي و سازماني “ ، ) ۱۳۹۰ ( خيرانديش مهدي، افشارنژاد عليرضا . ۵

 . ۱۳۹۰ فروردين ۲۶ : رساني مديران ايران، تاريخ دسترسي
٦.  Vandaie  Ramin(۲۰۰۸),  The  role  of  organizational  knowledge  management  in  successful  ERP 

implementation projects, Journal of KnowledgeBased Systems ۲۱ ۹۲۰–۹۲٦.
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