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 وری سازماندر افزایش بهره "مدیریت دانش"نقش 

 
 چکیده: 

 هب و کسب در و شده قائل امونپیر محیط تغییرات مدیریت و پذیریانطباق درک، جهت بیشتری اهمیت کنونی، هایسازمان
 پیشی جوعانر ارباب هب ترمطلوب محصوالت و خدمات ارائه و عملیات بهبود منظور به روزآمد اطالعات و دانش کارگیری

 دانش مدیریت. باشندمی «دانش تمدیری» نام به مدیریت از جدیدی سبک کارگیری به نیازمند هاییسازمان چنین .اندگرفته
 برای هک است تخصصی و کنند منتشر و سازماندهی گزینش، بیابند، را مهم اطالعات کندمی یاری هاسازمان به که است فرایندی
 در دانش مدیریت سازیپیاده. است ضروری گیریتصمیم و راهبردی ریزیبرنامه پویا، آموختن شکالت،م حل چون هاییفعالیت
 کارگیریبه هدف مهمترین. گیرد صورت آرام و گامبهگام فرایند یک در بایستی دیگری، روش هر سازیپیاده همچون سازمان
 در. باشدیم بیشتر سودآوری و کارآیی ارتقاء منظور به پیرامون یطمح تغییرات با سریع انطباق مؤسسات، انواع در دانش مدیریت
 نهایی هدف دیگر عبارت به. دارد هاشار سازمان در دانش کارگیریبه و انتشار خلق، چگونگی فرایند به دانش مدیریت نتیجه،

  .باشدمی مانساز رد موجود دانش افزوده ارزش ارتقاء منظور به کارکنان میان دانش تسهیم شامل دانش مدیریت
 

   ISO 9001-2015 مدیریت دانش در استاندارد
 دانش مدیریت دنیای در زرگب تغییر یک نشانة ، ISO 9001:2015 استاندارد از 7.1.6 بند در "دانش مدیریت" مفهوم به اشاره
 به "دانش" به صریح ایارهاش جهان، سطح در کار و کسب مطرح استانداردهای از یکی که است بار نخستین برای این. است

 هک استاندارد این جدید ندب مضمون. است متصور منبع این مدیریت برای مشخصی انتظارات و کندمی سازمانی منبع یک عنوان
 :است زیر شرح به پردازدمی موضوع این به

 ار خود خدمات و حصوالتم کیفی انطباق و کاری فرایندهای اجرای برای نیاز مورد حیاتی و کلیدی دانش باید سازمان 
 .کنند شناسایی

 گیرد قرار ذینفعان دسترس در الزم میزان به و شده نگهداری باید دانش این . 

 نظر رد را خود دانش فعلی وضعیت باید سازمان شوند، می تغییر دچار بیرونی روندهای یا و سازمان نیازهای که زمانی 
 .نماید مشخص را وجودم دانش روزرسانی به یا و جدید نیاز مورد دانش هرگونه به دستیابی یا کسب نحوه و بگیرد

 اصل، در. آید می تدس به کردن تجربه اساس بر دانش این است؛ سازمان مختص که است دانشی سازمانی دانش /1 یادداشت
 .شود می هگذاشت اشتراک به افراد بین و شده استفاده عمل در سازمانی، اهداف به دستیابی برای که است اطالعاتی
 :باشد زیر منابع اساس بر تواند می سازمانی دانش /2 یادداشت

 به و کسب ها، پروژه در تشکس یا موفقیت از ناشی های آموخته درس تجربه، از حاصل دانش فکری، مالکیت مانند داخلی منابع
 .خدمات و محصوالت فرایندها، در بهبود نتایج نشده، مستند تجربه و دانش گذاری اشتراک

 .بیرونی دانش ندگانتولیدکن یا مشتریان از دانش آوری جمع ها، کنفرانس دانشگاه، استانداردها، مانند خارجی منابع

 

 مدیریت دانش و تعاریف آن: 
، خلق کلیه منابع دانش سازمان است مدیریت دانش رویکردی یکپارچه به شناسایی، کسب و استخراج، بازیابی، ارزیابی، تسهیم و

ای که سازمان را در جهت دستیابی به اهداف سازمانی کمک نماید. هدف مدیریت دانش برقراری ارتباط بین خبرگان و به گونه
دارند. ایجاد چنین ارتباطی به کمک فرایندها و ابزارهای مدیریت  ادی است که نیاز به دانش خاصیافراد مجرب سازمان با افر

باشد، که دانش و تجربه بتوانند یت دانش نیازمند ایجاد یک محیط جدید کاری میگردد. موفقیت در زمینة مدیردانش تسهیل می
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تعاریفی که سایر نظریه پردازان از مدیریت دانش ارائه می نمایند ما را در شناخت هر چه بیشتر آن یاری  .به راحتی تسهیم شوند
 می رساند.

تر، ریعبهتر و س صمیماتوری، تسریع در یادگیری، اتخاذ تاز جمله نتایج و دستاوردهای مدیریت صحیح دانش افزایش بهره

 .افزایش توانایی برای توسعه، تقویت نوآوری و ایجاد انگیزه برای کارکنان و... است

 

طر سیستم و نه بخا واهند بودخشان موفق ها و تجارب نیروی انسانیکه بخاطر مهارت انددریافتههای بزرگ امروز اغلب سازمان
ازار جهانی کنار طعاً از بقبرند بکی و مکانیکی، و اگر نتوانند سطح علمی و تخصصی نیروهای انسانی در سازمان را باال های فیزی

ان اصلی نش به عنوریت داهای خصوصی رقابت حرف اول را میزند مبحث مدیشته خواهند شد. با توجه به اینکه در سازماناگذ
 این کارگیریبه رایب هنگفتی گذاریسرمایه دلیل، همین . بهد توجه قرار گرفته استترین فاکتور کسب مزیت رقابتی بیشتر مور

 .اندکرده هزینه مدیریت، نوع
 از خود، اهداف به بیدستیا برای سازمان هر لذا. باشد متفاوت دیگران با است ممکن خاص، موردی در حتی نفر، هر دانش

 ها،دانش این از استفاده عدم ورتص در. است شده انباشته آنها ذهن در و ادافر تکتک نزد که کندمی استفاده دانشی مجموعه
 وابقس از مطلوب استفاده عدم و گیریتصمیم فرآیندهای برخی تکرار از ناشی هایهزینه بودن باال یا سازمان شکست توانمی

 و رسنلپ نزد نهفته دانش آوریجمع هب اقدام پیشرو هایسازمان دلیل، همین به. داشت انتظار را هاگیریتصمیم و تجربی
 .شودمی گفته «دانش سرمایه» آن به که کنندمی کاری هایگروه

 میان دانش گذاری اشتراک فرهنگ ادایج و کارمندان میان ارتباطات سازیبهینه به علم این دانش، مدیریت با هایسازمان در
 رد گروه اعضای همه است الزم د،شو واقع سودمند اینکه برای ولی شود، کسب فردی تواندمی دانش گرچه. کندمی کمک آنها
 (2015 ویرایش 9001 ایزو در پرسنل مشارکت اصل.)شوند سهیم آن

ای اطراف ما را گرفته است و سرعت تحوالت و تغییرات محیطی بیشتر از آن است مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پیچیده
مشی گذاران را با مسئولیتی نوردد، خطکه مرز کشورها را درمی -ه همراه ارتباطات جهانیکه به تصور آید. پیچیدگی و سرعت ب
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های جدید باشند و برای تحقق گیری در چنین فضایی باید مجهز به ابزارها و شیوهرو ساخته است. آنان برای تصمیمخطیر روبه
  .مش گذاری بنیاد گذارنداین هدف باید دانش جدیدی را در خط

رد. اصول د قرار گیه و روزآمهای ایجاد شدکند تا در معرض دانشرا مجبور میسازمان  مدارایش روز افزون شهروندان دانشافز
توجه به شتاب تمرکز با أکید وتکنند که مهمترین منابع ارزشمند هر سازمان، دانش کارکنان آن است. این مدیریت دانش بیان می

  گیردر کل جامعه انجام میروزافزون تغییرات در سازمان و د
 از ادهاستف با تا باشدمی یاپو و کارآمد. مستمر پرورشی و آموزشی سیستم یک به نیاز سازمان یک در دانش کردن نهادینه برای

 رد امروز دنیای در سریع غییراتت به توجه با را افراد هوشیاری و علمی سطح پیشرفته تکنولوژی و فنون نوین، مدیریتی ابزارهای
 .دهد افزایش سازمان

 انشد مدیریت چهارچوب در سازمانی امور انجام هایروش و هاسیستم انسانی، منابع مدیریت سازمان، استراتژی اینکه از پس
 .است محور دانش یا و است دانش مبنای بر سازمان مدیریت مبگویی توانیممی آنگاه گرفتند، قرار
 بالدن به باید آنگاه بست نقش اساس این بر سازمان های استراتژی و شد مشخص ازمانس در دانش مدیریت جایگاه اینکه از بعد
 و علمی سطح دانش مدیریت بچو چهار در هم شودمی یاد رجوع ارباب نامهب آنها از که سازمان این به مراجعین تا باشیم آن

مرکز ت .نمایند استفاده ضایتر و آرامش کمال در و مشکل بدون سازمان خدمات از بتوانند تا افزوده را خود توانایی و فرهنگی

 .باشدمدیریت دانش، بر بهبود توانایی سازمان می
 

 دانش:  مدیریت اهداف
 .دانش ترین اهداف عبارتند از: تهدید رقبا، آگاهی یافتن از اهمیت دانش و کارامدی تکنولوژی مدیریتاصلی

رجه االترین دبارای ر سازمان، بلکه مدیریت آن بخش از دانش که دهدف مدیریت دانش، نه مدیریت بر کل دانش موجود د
ی موجود در لیه نیروهاکباشد، است. این هدف از طریق به کار گیری دانش جمع آوری شده و توانا سازی اهمیت برای سازمان می

عات با تجارب و دانش موجود الترکیب کردن اط.گرددسازمان برای دسترسی به آن و استفاده در جهت اهداف سازمانی محقق می
 است تا به ایجاد یک پایگاه دانش قابل مدیریت منجر شود. 

صرف  های هنگفتی کهیکی دیگر از اهداف مدیریت دانش در سطح سازمان، استفاده بهینه از عوامل موجود است تا هزینه
ز مهم ترین انوان یکی به ع جیتال سازی منابعاشتراک و خرید منابع اطالعاتی شده است،سرمایه گذاری مرده محسوب نگردد. دی

مکانی فراهم  زمانی و شود که امکان استفاده از منابع را فارغ از محدودیت هایها عنوان میگام های مدیریت دانش در سازمان
 آورد. می

 

 : فواید مدیریت دانش 
 :ها، عبارتند ازسازمانبرای کارگیری مدیریت دانش به مزایایبرخی 

 ص کمبودها )خالها( در دانش سازمانیتشخی 

 کسب مزیت رقابتی 

 های انسانیوری بیشتر از سرمایهبهره 

 یادگیری کارامدتر و مؤثرتر کارکنان 

 ارائه کاالها و خدمات دارای ارزش افزوده 

 افزایش رضایتمندی مشتریان 

 های جدیدبوجود آوردن فرصت 

 جلوگیری از تکرار اشتباهات 

 کاریکاهش دوباره 
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 جویی در زمان به هنگام حل مسئلههصرف 

 جلوگیری از افت دانش سازمانی  

 وریآگیختن خالقیت و نوبران 

 ای نزدیکتر با مشتریانایجاد رابطه 

 وری، کیفیت و نوآوریارایی، بهرهارتقای عملکرد سازمان از طریق افزایش ک 

 امکان استفاده از دانش دیگران برای انجام کارهای خود 

 ترسی به دانش موردنیاز و کاهش زمان انجام کارها افزایش سرعت دس 

 های خدمت کسب کرده استر طول سالامکان دسترسی هر فرد به بسته دانشی مدون خود که د 

 

 : دانش مدیریت از ثرمتأ سازمان مزایای
 بیشترین دهند می شکیلت را سازمانی اصول اساس و پایه دانش مدیریت که هاییسازمان در شده انجام مطالعات و تحقیقات

 (درصد باالترین به توجه با: ) اند کرده تعیین زیر قرار به را هاسازمان گیری بهره موارد

 دانش اشتراک و کسب. 

 سازمانی یادگیری و آموزی مهارت. 

 مشتریان با بهینه ارتباط . 

 رقابتی مزیت ایجاد. 
 را گیریها تصمیم و مسائل حل سرعت شود، می ها یکار دوباره و خطاها کاهش به منجر کارآمد، دانش مدیریت حقیقت در

 به تر مطلوب خدمات و تر بخشاثر روابط موجب اعضاء به بیشتر اختیارات تفویض دارد، پی در را ها هزینه کاهش میدهد، افزایش
 برانج نیز را صمتخص روهاینی کمبود و افراد بازنشستگی مورد در را انسانی منابع مدیران هاینگرانی و شد خواهد مشتریان

 .کاهد می اداری فساد و تخلفات میزان از همچنین و کندمی
 ،بیشتر افزوده ارزش با خدمات و الکا ارائه انسانی، نیروهای موثرتر و کارآمدتر یادگیری انسانی، هایسرمایه از بیشتر وریبهره

 انعنوبه هاسازمان در دانش مدیریت. باشدمی سازمان یک در دانش مدیریت اهداف از همه مشتریان و کارکنان مندیرضایت
 الگوهای طراحی با و دازدپر می خود فکری سرمایه یا دانش از ثروت تولید به سازمان یک آن طی که باشندمی مطرح فرآیندی
 .آوردمی عملبه جلوگیری ملی هایسرمایه اتالف از مناسب

 

 : هاموانع استقرار مدیریت دانش در سازمان
 ک و بصیرت دربارهگاهی و درآقدان فین موانع عبارتند از: فرهنگ سازمانی )فقدان اعتماد، ارتباطات و اشتراک دانش( و نیز بزرگتر

  مدیریت دانش
 انسانی  یمقاومت نیرو شود،می عنوان مهمترین عامل یادهها که از آن بیکی از موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان

ن را نوعی گذشتن آ اشتراک داند و از دست دادن و یا بهانش می باشد زیرا دانش را قدرت میدر به اشتراک گذاشتن د
صص انش و تخدذاشتن تقلیل قدرت برداشت میکند و دانش خود را عامل تضمین شغلی میدانند لذا از به اشتراک گ

اشت غیر صحیح این برد انی ازروی انسکنند. برای از میان برداشتن این مانع باید به تغییر دیدگاه نیخود خودداری می
 .پرداخت

 توانند بستر مناسبی از دیگر موانع می توان به عوامل سازمانی اشاره کرد، ساختارهای سلسله مراتبی و غیر منعطف نمی
برای استقرار مدیریت دانش باشد، از سایر عوامل ساختاری می توان به عدم اعتماد و حمایت مدیریت عالی از فعالیت 

های نامناسب و ا و برنامه های مدیریت دانش و سبک های نامناسب رهبری نیز اشاره کرد در این راستا شرح شغله
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مشاغل تکراری، ابهام و تعارض در ساختار سازمان هم برای مدیریت دانش نامطلوب خواهد بود. در این خصوص 
 .زایش دهد هم ضرورت دارداصالح سیستم های حقوق و دستمزد که انگیزه مالی را در نیروها اف

 شارکت مه فرهنگ ورتی کعامل فرهنگ هم می تواند بسیار نقش بسزائی در استقرار مدیریت دانش داشته باشد و در ص
سئولین و مرد. لذا واهد کو اعتماد متقابل در فرهنگ سازمانی نباشد مدیریت دانش را با چالش های ناگوار روبرو خ

 .د تا فرهنگ توزیع و تسهیم دانش در سازمان تقویت شودمدیریت سازمان باید تالش کنن

 شودمی دانش افزایش سبب که هاسازمان در انسانی روابط کمبود. 

 سازمانی راهبردهای و دانش مدیریت میان صحیح ارتباط عدم 

 اردد عرضه سازمان به تواندمی دانش که کمکی از نادرست ارزیابی و دانش مدیریت و دانش ارزش نبودن روشن. 

 دانش مدیریت هایتالش در فراگیر ارزش عدم 

 سازمان در شفاهی هایمهارت مشکالت وجود 

 

  : سازمان در دانش مدیریت استقرار جهت الزم راهکارهای
  .مهمترین عامل موفقیت: فرهنگ سازمانی )افراد، اعتماد، اشتراک( است

  ین دو عامل ت زیرا امان اسساز کامل مدیریت دانش در یکمنابع انسانی و ساختار سازمانی از مهمترین عوامل استقرار
 ه شود که تمایل بهی استفادییروهانی سایر عوامل تاثیر گذار هستند. در حوزه منابع انسانی و در فرایند استخدام از رو بر

ر اساس فرایند بد ان بایکارکن یادگیری، خلق و تبادل دانش را دارند و در سیستم ارزیابی عملکرد برای ارزیابی مشارکت
یری عمیق تر و یزه یادگاد انگتبادل و استفاده از دانش این ارزیابی صورت گیرد. سیستم های آموزشی باید بر اساس ایج

س تشویق و د بر اسادی بایبکارگیری آموخته ها در محیط کار و انتقال به همکاران طراحی شود. سیستم پاداش دهی ما
  ند.اه انتقال دانش و ایجاد مشارکت بین افراد را ایجاد کرده تقدیر از کسانی باشد که زمین

 حی شود. وین و طراها تدجایگاه مدیریت دانش در ساختار سازمان باید مشخص باشد و استاندارهای الزمه در سازمان
تی و پرسش یت مشارکگ مدیرآگاهی و اطالع کارکنان از تغییرات و مزایای حاصل از استقرار دانش افزایش یابد. فرهن

ایص رفع گردد. از ردد و نقگازنگری ها نهادینه گردد. فرایندها، رویه ها و دستور العمل ها مستمراً بو مطالعه در سازمان
ا و روش ها سیستم ه د واحدسیستم ها و تکنولوژی جدید در ساختار سازمان استفاده شود و در ساختار سازمان با ایجا

د با یران ارشد. و مدهای جدید بپردازنت دانش می باشد به طراحی سیستم و روشکه در ارتباط مستقیم با مدیری
 .ی که در این زمینه موفق بوده اند ارتباط و مشارکت موثر داشته باشندیهاسازمان

 مغرضانه انتقادات از ترس بدون خالق هایاندیشه بیان از کارمندان ساختن مطمئن 

 مانساز تولیدات و هاوشر درباره شده پذیرفته تصورات و هاروش به نسبت یانتقاد دید داشتن به کارمندان تشویق 

 شناسیمعرفت دانش آوردن وجود به 

 ساالریشایسته ترویج 

وقعیت شغلی هایی که حفظ و ارتقای مها، فرهنگ سازمانی موجود است. در سازمانیکی از موانع عمده اشتراک دانش در سازمان
پذیری بتادن و آسیدهد، اشتراک دانش برابر با به خطر افو دانش کسب شده به آنان قدرت می بستگی به دانش افراد دارد

ارزشمند است  م نظراتشانشود. فرهنگ سازمانی را باید به سمتی ارتقا داد که کارمندان مطمئن شوند تماموقعیت شغلی تلقی می
ا ممکن است کاران آنهگر همه خود را از دست بدهند و یا دیو نگران این نباشند که نظراتشان ممکن است نادرست باشد و وجه

 .عصبانی شوند
 

 گیری: نتیجه
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 -دانش منابع شود،می مدیریت هآنچ. نیست پذیرامکان دانش، نظیر ذهنی و ناملموس چیزی مدیریت اصوالً که داشت توجه باید
 یا سازمان. هاستدانش تمامی منبع که است انسانی عنصر مهمتر، همه از و هاتکنیک و فرایندها ،آنها به مربوط هایتکنولوژی

 دست از را خود دانش از یچشمگیر بسیار حجم باشد، نکرده ایجاد دانش اشتراک برای الزم انگیزه خود کارکنان در که شرکتی
  .داد خواهد
 سازمانی، خالقیت ثلم مان،ساز یک موفقیت به منجر عوامل تمام بهبود که است این دانش مدیریت پرده پشت اساسی نکته

 .است بهتر و رترب دانش از کارامد استفاده و پذیریدسترس گرو در رضایت مشتریان خدمات، و محصوالت کیفیت
دان به دانش گیرد. زمانی که کارمنشود و در اختیار تمامی کارمندان قرار میدانش به سادگی منتقل می های دانشی،در سازمان

های جدید و بهتری را توانند روشآنها می را معنادار نمایند. توانند محیط خود را بشناسند و آنمی کنند،ا میسازمانی دسترسی پید
وان کنند و نهایتا ت ان را راضیمشتری وری را افزایش دهند،بهره دانش را جبران کنند، ءبا هم کار کنند، خال در اجرای کارها بیابند،

 .مؤثر را کسب کنند رقابت

 ابع: من
دی جامع، تهران، ،روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت رویکر1387حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی،عادل آذر، .1

 نشر صفار اشراقی، چاپ چهارم

 اه عالمه طباطبایی، فرایند خط مشی گذاری عمومی، انتشارات دانشگ1379سید مهدی الوانی، فتاح شریف زاده،  .2

 ت صنعتیازمان مدیریسهای دولتی،ماهنامه تدبیر، انتشارات ت دانش در سازمان، مقاله مدیری1388حامد محمدی،  .3

ان، دجین، تهرضا ربیعی من، مدیریت و سرمایه اجتماعی، ترجمه دکتر سیدمهدی الوانی و دکتر محمدر1382واین بیکر،  .4
  سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول

 
 


