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 مقدمه

در دهه های اخير، انواع موسسات، شاهد تغييرات اساسی در 

های مدیریتی خویش بوده  زمينه های ساختار، کارکرد و سبک

اهميت بيشتری جهت درک، انطباق موسسات ایرانی، . اند

پذیری و مدیریت تغييرات محيط پيرامون قایل شده ودر 

کسب و بکارگيری دانش و اطالعات روزآمد بمنظور بهبود 

عمليات و ارائه خدمات و محصوالت مطلوبتر به ارباب 

 نيازمند  سازمانهایی  چنين. رجوعان پيشی گرفته اند 

 "مدیریت دانش"به نام ریت مدی از جدیدی سبک  بکارگيری

مدیریت دانش چيست و به چه علت پذیرش این . می باشند

سبک از مدیریت در انواع موسسات از اهميت باالیی برخوردار 

تر، مدیریت  توان به شکلی اثربخش می باشد؟ چگونه می

بکارگرفت؟  ایرانیدانش را در موسسات قدیمی و موسسات 

ین زمينه ، جامعه پذیر های قابل اطمينان در ا یکی از راه

مدیریت دانش درميان اعضای سازمان ( نهادینه سازی) نمودن

می باشد؟ نقش رهبران سازمانی در تسهيل وتسریع فرایند 

نهادینه سازی مدیریت دانش در سازمان چگونه است؟ 

رهبران مدیریت دانش چه افرادی بوده و چگونه تعيين می 

فرایند نهادینه سازی گردند؟ به چه علت وجود رهبران در 

مدیریت دانش در سازمان واجد اهميت است؟ در مقاله حاضر، 

  .بررسی قرارمی گيرد موارد مطروحه فوق مورد بحث و

 مديريت دانش

بيان دقيق تاریخچه پيدایش و نزج مدیریت دانش امکان پذیر 

در حقيقت ، مدیریت دانش از نخستين سالهای . نمی باشد

صر شکارنيز وجود داشته است وبشر به زندگی بشر وحتی در ع

جمع آوری و انتقال اطالعات و دانش مرتبط با موضوع شکار 

 در  پيرامونشان محيط از خود شناخت و  و گسترش درک

 در موجود وخطرات فرصتها و غذایی منابع ميزان های زمينه

 دستيابی بدنبال مستمر بطور انسانها. پرداختند می قلمروشان

وتکنولوژی بمنظور حفظ بقاء و مقابله با حيوانات م عل به

زندگی بشر آرام آرام پيشرفت . وحشی و بالیای طبيعی بودند

 نمود وتجاربش افزون گشت و علی رغم اینکه هيچ گونه

اشتراک و مدیریت  ،روش نظام مندی بمنظورذخيره سازی

ش از نسلی به نسل دانش در آن زمان وجود نداشت، اما دان

دانش بمنظور تامين نيازهای جوامع در . یافتقال میدیگر انت

دوره های تاریخی پس از آن ،از جمله عصر کشاورزی و 

مدیریت دانش مفهومی .صنعت بکارگيری و مدیریت گردید

این درحاليست که . تازه درتاریخ رشد بشر محسوب نمی شود

بيشتری یافته  واژه مدیریت دانش در سالهای اخيرعموميت

 درانواع بطوروسيع دانش مدیریت امروزه چه اگر  .است

 یک ارائه اما. شود می گرفته کار به وسازمانها موسسات

 پرسش این اینجا در. است مشکل بسيار آن از واحد تعریف

 مدیریت واقع در متعدد، تعاریف رغم علی که گردد می مطرح

 تعاریف بررسی ازطریق دارد؟ اشاره مفهومی چه به دانش

 خلق، فرایند"مدیریت دانش ،می توان آنرا به عنوان  گوناگون

 اهداف به  دستيابی بمنظور  دانش بکارگيری و انتشار

 دانش مدیریت ، دیگر تعریفی در. نمود تعریف " سازمانی

 اصول از ای مجموعه شامل که ای فلسفه "از عبارتست

 شده گرفته بکار آوریهای وفن سازمانی ساختارهای ،فرایندها،

 جهت دانششان بکارگيری و  راد را بمنظور اشتراکاف که

 ميگردد بيان " رساند می  یاری  آنها  اهداف  با مواجهه

 تعریف چنين را دانش مدیریت [0]کویتز با .(0000گرتين،)

 سرمایه ایجاد به سازمان طریق آن از که فرایندی":نماید می

 می دانش بر مبتنی دارایی و اعضاء واندیشه فکر از حاصل

 که دارند می بيان[ 9]فراپائولو و[ 5]کلوپولوس."پردازد

 گذشته  تجارب و اعمال مجدد  بکارگيری بر دانش مدیریت

 چشم تغيير بمنظور ریزهایی برنامه بر تمرکز طریق از

 از را خود معروفيت دانش مدیریت .نماید اندازهاتاکيدمی

ی هماهنگ ایجاد بمنظور اطالعات و  دانش  بکارگيری طریق

تغييرات پویا در سازمان ورشدو توسعه نظامهایی جهت تسریع 

انطباق پذیری سيستم با تغييرات محيط پيرامون کسب نموده 

 فعاليت ای تازه محيطهای در موسسات انواع امروزه . است

 جدید دانش وبکارگيری خلق به قادر باید بنابراین. نمایند می

ه اهداف خویش ب يابیدست بمنظور گذشته دانش وبازآفرینی
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فن آوری  زیادی بر درحاليکه مدیریت دانش تاکيد.باشند

به عنوان مدیریت  موارد اطالعات می نماید ودربسياری از

مبتنی بر فن آوری تعریف می گردد، اما در حقيقت مفهومی 

مؤلفه های اساسی مدیریت  [4]داون پورت  .فراتر ازآن دارد

 : دانش را شامل مواردزیرمی داند

شامل ارزشها واعتقادات اعصای سازمان در  :فرهنگ (9

 ارتباط با مفاهيم اطالعات ودانش

در حقيقت افراد چگونه از اطالعات و  :فرايندعمل (5 

 .دانش درموسسات خود بهره گيری می نمایند

یند اشتراک دانش شامل موانعی که در فرا :ها سياست (9 

 .واطالعات در سازمان پدید می آید

چه سيستمهای اطالعاتی در موسسه موجود  :فن آوري (9 

 و دانش بهينه ترکِب فرایند شامل دانش مدیریت .است

 توليد، بمنظور مناسب محيطی ایجاد و سازمان در اطالعات

 و خالق انسانی نيروهای وتربيت دانش بکارگيری و اشتراک

 مهم ترین جست؟ بهره دانش ازمدیریت باید چرا. است نوآور

مطلوبتر دانش شامل  مدیریت درزمينه مؤسسه یک اهداف

حفظ و نگهداری اعضای کليدی سازمان، ارتقاء سيستم 

رجوع  دهی به ارباب انگيزشی، شناخت محيط و بهبود خدمات

تحقيقات، بيشترین موارد بهره گيری سازمانها و . می باشد

مؤسسات مختلف از مدیریت دانش رابه قرار زیر تعيين نموده 

 : است

 %(1/11) کسب و اشتراک دانش (0

 %(4/25) مهارت آموزی ویادگيری سازمانی (5

 %(25)ارتباط بهينه با مشتریان (9

 .(5110دایرومک داناف،)%( 1/22)ایجاد مزیت رقابتی (4

 مدیریت از گوناگون مؤسسات استفاده موارد 0-0 نمودار 

 کارآمد دانش مدیریت حقيقت در. دهد می نشان را دانش

ایش سرعت حل افز کاریها، ودوباره خطاها کاهش به منجر

مسایل وتصميم گيریها، کاهش هزینه ها، تفویض اختيارات 

بيشتر به اعضاء و روابط اثربخش وخدمات مطلوبتر به ارباب 

 .(0000فرناندز،-بکرا)رجوعان می گردد 

 
 (9#منبع ) استفاده هاي كاربردي موسسات از مديريت دانش -9 نمودار 

 موسسات، انواع در دانش مدیریت بکارگيری هدف مهم ترین

 کارآیی ارتقاء بمنظور پيرامون محيط تغييرات با سریع انطباق

 به دانش مدیریت نتيجه در. باشد می بيشتر سودآوری و

ر سازمان د دانش کارگيریه ب و انتشار خلق، چگونگی فرآیند

به عبارت دیگر هدف نهایی مدیریت دانش شامل . اشاره دارد

منظور ارتقاء ارزش افزوده ه اشتراک دانش ميان کارکنان ب
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حوزه مدیریت دانش شامل . دانش موجود در سازمان می باشد

دانش  اصولی است که توانایی بکارگيری و اشتراک مفاهيم و

ها و  ها، مهارت نظير تخصص) يدهدر موسسه را ارتقاء بخش

ونقش کليدی در توسعه و بهبود خالقيت ، ( تجربيات کارکنان

 .بهره وری و سوددهی سازمان ایفا می نماید

 سازي مديريت دانشنهادينه

امروزه بکارگيری مدیریت دانش در تمامی سازمانها، ازجمله 

مؤسسات آموزشی ،بهداشتی ،صنعتی وتجاری ضروری بنظر 

علی رغم گسترش مدیریت دانش در سالهای اخير .رسدمی 

بسياری از موسسات در بهره گيری بهينه از آن احساس 

این سازمانها به دنبال یافتن پاسخی .نااميدی می نمایند 

چگونه دانش را در . مناسب برای سؤاالت زیر می باشند

سازمان توليد، ذخيره وتوزیع نمایيم؟ چگونه مفاهيم و اصول 

دانش را در سازمان اجرا نمایيم؟چگونه مطمئن شویم  مدیریت

 که کارکنان سرمایه دانش را در سازمان اشتراک می نمایند؟

موسسات بمنظور بکارگيری مطلوب مدیریت دانش بایستی 

ضرورت ایجاد فرهنگ اشتراک دانش ميان کارکنان را از 

نهادینه سازی مدیریت دانش "طریق فرآیندی تحت عنوان 

اهميت نهادینه سازی مدیریت دانش در . ینددرک نما"

موسسه به این دليل است که اوالً درک نادرست کارکنان را از 

مدیریت دانش تصحيح نموده وثانيا ً آنها را در درک مزایای 

مدیریت دانش در . اشتراک دانش در سلزمان یاری رساند

ارتباط با قابل دسترس نمودن دانش جهت افرادی که به آن 

بهرحال بکارگيری بهينه دانش . دارند بحث می نمایدنياز 

قابل دسترس، تنها زمانی امکان پذیر است که بدانيم در کجا 

معموالً هر بخش از موسسه، عملکرد . باید به دنبال آن باشيم

سایر بخشها را تکرارمی نماید زیرا امکان پذیر نيست که هم 

شده در سایر  در جریان تمامی امور باشيم وهم از دانش توليد

تحقيقات حاکی از این . بخشها بهره گيری مطلوب نمایيم

مطلب است که مهمترین مانع اجرای اثربخش مدیریت دانش 

در سازمان فقدان فرهنگ اشتراک دانش وعدم درک مزایای 

به عبارت . بيشمار مدیریت دانش در ميان کارکنان می باشد

در انواع دیگر دالیل اساسی عدم موفقيت مدیریت دانش 

 :موسسات عبارتست از 

 ميان ضعيف ارتباطات بدليل سازمانی، یادگيری فقدان ●

 %(51)کارکنان

 در دانش مدیریت مطلوب بکارگيری در موفقيت عدم ●

 %(00)روزانه فعاليتهای تمامی

 چگونگی یادگيری بمنظور مناسب زمان تخصيص عدم ●

 آن پيچيدگيهای درک و دانش مدیریت از مطلوب گيری بهره

(05)% 

 %(02)ان آموزش کارکنان فقد ●

 دانش مدیریت براینکه دال کارکنان نادرست برداشت ●

 %(09) نماید می ارایه آن کاربران به را کمی مزایای

 مهمترین که است ازآن حاکی گردید بيان تاکنون آن چه

 های جنبه شامل دانش مدیریت اثربخش اجرای دغدغه

ل در اجرای دلي بدین موسسات از بسياری. باشد می انسانی

 مفاهيم که اند بوده ناکام سازمان در دانش مدیریت اثربخش 

 ننموده معرفی کارکنان به مطلوب شکلی به را دانش مدیریت

 می مطرح پرسش این فوق مطلب پذیرش صورت در. اند

 کارکنان به را دانش مدیریت مفاهيم باید چگونه که گردد

 داد؟ انتقال سازمان

افقت مدیران عالی بمنظور اجرای مو گردد می پيشنهاد

زیرا  .موفقيت آميز مدیریت دانش در موسسه جلب گردد

موفقيت یا شکست برنامه تا حدود زیادی به حمایت این افراد 

، مفهومی بهر حال چنين دانشی. بستگی دارد در سازمان

انتزاعی دارد و فرهنگ اشتراک دانش در سازمان به نگرش 

در . افرادی که این فرهنگ را ایجاد نموده اند، وابسته است

که کارکنان تمایلی به تقسيم دانش خویش با دیگر  صورتی

اعضاء سازمان نداشته باشند، بسيار مشکل خواهد بود که از 

، فرهنگ اشتراک ستم پاداش دهی یا الزامات قانونیطریق سي

 چالش ها مهمترین از یکی .دانش را ميان آنان گسترش داد
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 فرهنگی تغييرات ایجاد موسسات، به جدید مفاهيم ورود جهت

 فرهنگ ایجاد. باشد می مفاهيم این پذیرش منظور به

 و کارکنان و مدیران آموزش نيازمند سازمان در دانش اشتراک

 در کليدی نقش دارای رهبران .باشدمی تغيير مدیریت فرایند

 فرهنگ آميز موفقيت وایجاد کارکنانهای  نگرش تغيير

 سازمان در دانش مدیریت سازی نهادینه و دانش اشتراک

 .هستند

 رهبران سازماني 

رهبران سازمانی چه افرادی هستند؟ بطور کلی رهبران  

افرادی هستند که باورها، عملکردها ورفتارهای آنان 

در . موردتوجه وپذیرش سایر اعضاء سازمان قرار می گيرد

صورتيکه ایده یا مفهوم جدیدی از سوی رهبران سازمانی 

بنابراین در . واجد ارزش تلقی شده ومورد پذیرش واقع گردد

کارکنان جایگاه خود را پيدا خواهد نمود و در نهایت  ميان

[ 2]سولومون  .افراد تغييرات آینده را بهتر خواهند پذیرفت

ی نماید که دانش گسترده م معرفی افرادی را سازمانی رهبران

ای در موضوعات گوناگون داشته و نظرات مشورتی آنها 

. (0004،سولومون)دیگران پذیرفته می شود  براحتی توسط

چنين رهبرانی در گروهها وقشرهای مختلف جامعه می توانند 

آنها اغلب تمایل دارند . (0002 ،ليتل جان) وجود داشته باشند

 در فعاليتهای اجتماعی مختلف مشارکت داشته باشند

 دیگران رهبری جهت افراد این به هرحال .(0004سولومون ،)

 آن بدون حتی و نيستند سازمانی رسمی پست های نيازمند

 سازمانی رهبران. گردند می محسوب واقعی رهبران نيز

 اجتماعی سياسی، قدرتهای نظير) قدرت منابع نيازمند ضرورتاً

ا مهارتهای حرفه ای ی دانشگاهی مهارتهای( اقتصادی و

بعبارت . نيستند، اگرچه معموالً این موارد را دارا می باشند

قادر است به  دیگر درصورت وجود شرایط مطلوب، هرانسانی

رهبران می توانند هم در . یک رهبر توانمند تبدیل گردد

جوامع کوچکتر مانند خانواده وهم در جوامع بزرگتر نظير 

 .کشور، منشاء حرکتهای اجتماعی وسيعی باشند

 در.دارد کاربرد گوناگون های زمينه در سازمانی رهبری تئوری

 نهادینه در سازمانی رهبران نقش گردید تالش مقاله این

. قرارگيرد مداقه مورد موسسات انواع در دانش مدیریت سازی

 بسزایی تاثير درموسسه قدرت توزیع معتقدیم چه اگر

مقاله حاضر . د گذاشتخواه دانش مدیریت سازی برنهادینه

 رهبران سازمانی را بعنوان تحليلگران اطالعاتی، استراتژیست

معرفی نموده ها و تعيين کنندگان مسيرحرکت آتی سازمان 

است که ضرورت واهميت مدیریت دانش واجرای اثربخش 

در این مقاله تعریف . آن درسازمان را بخوبی درک نموده اند

رهبران سازمانی به افرادی محدود می گردد که قادر باشند 

بمنظور ایجاد سازمان به اشتراک گذارنده دانش، دیدگاههای 

ازمانی در فرایند فرهنگ س. کارکنان راتحت تاثيرقراردهند

توليد و اشتراک دانش و تسهيل یادگيری سازمانی نقش بسيار 

فرایند نهادینه سازی مدیریت دانش در . مهمی ایفا می نماید

موسسات نيازمند رهبری توانمند است تا از طریق معرفی 

مزایای مدیریت دانش و برانگيختن کارکنان، بتواند موانع 

در این ارتباط . ا از ميان برداردفرهنگی موجود در این رابطه ر

کارکنان بایستی اطمينان یابند که اوالً دانش مهمترین 

سرمایه محسوب می گردد و ثانياً مطلوبترین راه دستيابی به 

 سرمایه بمنظور  .این قدرت اشتراک دانش در سازمان است

 مدیریت مفاهيم سازمانی، دانش از برداری وبهره گذاری

 تجاری فرایندهای پيشرفته اوریهایفن با بایستی دانش

 محيطی ایجاد طریق از تا شده تلفيق انسانی وکارکردهای

 برای توجهی قابل افزوده ارزش دانش، اشتراک جهت مطلوب

ایجاد فرهنگ اشتراک دانش در موسسات . اد نمایدایج آن

مستلزم تشویق کارهای گروهی اثربخش ميان کارکنان 

آنان از دانش سازمانی جهت وهمکاری وبهره گيری مطلوب 

بهبود خدمات یا توليدات ارائه شده به ارباب رجوعان می 

 وجود به دانش مدیریت سازی نهادینه فرایند در چرا .باشد

ازمانی نيازمندیم؟ همچنانکه زندگی بشر اجتماعی س رهبران

تر شده و ارتباطات گسترده تر می گردد، وابستگی ونيازافرادبه 

افراد نياز دارند ازطریق ارتباط با . ی می یابدیکدیگر نيز فزون

دیگران ازمعلومات واعتقادات آنها مطلع شده وابهامات ذهنی 
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خود رامرتفع سازند ودراین ميان نقش رهبران، برانگيختن 

. کارکنان بمنظور اشتراک دانش در سازمان می باشد

درصورتيکه کارکنان به مزایای مدیریت دانش باورنداشته 

ایجاد فرهنگ اشتراک دانش در موسسات بامشکل باشند، 

بنابراین رهبران سازمانی نقش کليدی . مواجه خواهد گردید

درمتقاعد سازی زیردستان خود درارتباط با مزایای دانش از 

جمله گسترش مهارتهای شغلی ورشد حرفه ای ایفا می 

 رهبران نقش اهميت به موسسات اغلب امروزه.  نمایند

 سازی نهادینه درفرایند. اند برده پی سازمانی تتغييرا دراجرای

ميتواند به ( CKO) دانش ارشد کارشناس ، دانش مدیریت

عنوان رهبر بالقوه جهت بهبود فرایند کشف و انتشار دانش 

درسازمان وترغيب کارکنان با شخصيتهای متفاوت بمنظور 

کارشناسان . پذیرش فرهنگ اشتراک دانش نقش ایفا نماید

باور عميقی به مدیریت دانش داشته و اهداف بلند  ارشد دانش

پروازانه ای را برای موفقيت موسساتنشان دنبال می نمایند 

آنان انعطاف پذیری زیادی داشته وقادرند با هرفرد یا عاملی .

که موجب تقویت مدیریت دانش درسازمان گردد تشریک 

مهمترین 5110درسال [ 1]واسکات[ 2]ارل. مساعی نمایند

 کارشناسان ارشد دانش موفق را شامل موارد زیرنقش 

 :برشمردند

 (تمایل به قبول خطردرکارهای جدید)نقش کارآفرینی  .0

توانایی سازگاری ایده های جدید اعضاء سازمان ) مشاوره .5 

 (با شرایط محيطی

 (تسلط برفناوریهای پيشرفته) فناوری .9 

طراحی واجرای توانایی )تعهد در مقابل حفظ محيط زیست .4 

فرآیندهایی بمنظور حداکثر نمودن دانش خود جهت حفاظت 

 (از محيط زیست پيرامون

 کارشناس بردوش که مهمتری نقش مطروحه موارد بر عالوه

منظور ایجاد ه می باشد، شامل رهبری سازمانی ب دانش ارشد

اگرچه ما . فرهنگ اشتراک مدیریت دانش ميان کارکنان است

کارشناسان ارشد دانش به عنوان رهبران اعتقاد داریم که 

بالقوه سازمانی درفرایند نهادینه سازی مدیریت دانش 

درسازمان می توانند ایفای نقش نمایند، اما ضرورتاً هميشه 

تعيين رهبران سازمانی مهمترین چالشی است . چنين نيست

که درمقابل موسسات ایرانی قرارداشته ومؤثرترین عاملی 

ای موفقيت آميز نهادینه سازی مدیریت است که موجب اجر

 استراتژی این دانش وبهره گيری مطلوب سازمان از مزایای 

 .گردد می

 

 

 بحث و نتيجه گيري

 ترین کليدی و رین جدیدت از  یکی  دانش  مدیریت  امروزه 

 دانش مدیریت درواقع. گردد می محسوب  مدیریت  مباحث 

 پيرامون محيط فزاینده تغييرات به نسبت واکنشی عنوان به

 عملکردهای در تغيير. گردد می محسوب ایرانی موسسات

 موسسات انواع. ناپذیراست اجتناب و ضروری امری مدیریت

ييرات محيط رقابتی تغ با انطباق و خویش توسعه و بمنظوربقا

پيرامون نيازمند اجرای اثربخش استراتژی مدیریت دانش 

اجرای مدیریت دانش در شيوه های متفاوتی برای . هستند

باال  "موسسات پيشنهاد گردیده است که معمولترین آنها مدل

بنابراین، همچنانکه مرکزتوسعه کيفيت و . می باشد"به پایين 

 پيشنهاد می نماید، یکی ازاثربخ( APQC) بهره وری آمریکا

 و شترین شيوه های اجرای موفقيت آميز مدیریت دانش 

 مدیریت سازی نهادینه ارکنان،ک  نادرست  ادراکات  کاهش

 مطرح پرسش این اما. گردد می محسوب  سازمان در  دانش

 شکلی به را دانش مدیریت سازی نهادینه چگونه که شود می

قاله حاضر پيشنهاد می م نمایيم؟ اجرا درسازمان اثربخش

نماید که موسسات بجای بهره گيری ازقدرت و اختيارات 

قانونی بمنظوراجرای تغييرات فرهنگی درميان کارکنان، 

مطلوب تراست با برجسته نمودن نقش و کارکردهای رهبران 
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سازمانی، فرآیند نهادینه سازی مدیریت دانش درسازمان را به 

 .ندشکلی مطلوب و اثربخش اجرا نمای

 

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  :مالحظات اخالقي

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً  نيز امانت

 . رعایت گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض  :تعارض منافع

 .منافعی بوده است

نگارش مقاله تماماً توسط نویسندگان  :سهم نويسندگان

 .انجام گرفته است بصورت مشترک و برابر

از تمام کسانی که ما را در تهيه این : تشکر و قدرداني

 .اند، سپاسگزاریم مقاله یاری رسانده

این پژوهش بدون تأمين اعتبار : تأمين اعتبار پژوهش

 .مالی سامان یافته است
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