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ای در رشد سازمانها و جوامع خواهد داشت. برای ارائه  دانش، موتور محرکه توسعه دانایی محور بوده، توجه به آن نقش فزاینده

برند از اصطالحات سازمان فراگیر  را از دانش، در چرخه کامل آن می  استفاده و بهره تصویری از سازمانها و جوامعی که بیشترین

سازمان یاد گیرنده یا فراگیر یک الگوی تغییر یافته  .شود )یادگیرنده( و در مقیاس بزرگتر جامعه فراگیر و ملت فراگیر استفاده می

ر عصر دانش است. یک سازمان یادگیرنده دارای کمترین سلسله مراتب برای سازمانها و راهی نوین برای اندیشیدن درباره سازمان، د

توان بدان وسیله از  پذیر و سازشکار است که می اختیارها، پاداشی برابر در برابر عملکرد یکسان، فرهنگ مشترک و ساختاری انعطاف

ه فردی ندارد و به واقع نوعی نگرش یا فلسفه جدید گیرنده، الگوی منحصر ب فرصتها استفاده کرد و بحرانها را از بین برد. سازمان یاد

 .گذارد درباره سازمانهاست که نقشهای اصلی را به عهده اعضای سازمان می

در سالهای اخیر، سازمانها و شرکتهای مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی، مانند: کار دانشی، دانشکار 

ت دانش، و سازمانهای دانشی، خبر از شدت یافتن این روند می دهند. پیتر دراکر، با به کارگیری این واژگان، خبر ، مدیری()دانشگر

از ایجاد نوع جدیدی از سازمانها می دهد که در آنجا به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه، در آینده 

رفت را داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. به این ترتیب برخورداری از منابع جوامعی می توانند انتظار توسعه و پیش

طبیعی نمی تواند به اندازه دانش، مهم باشد. سازمان دانشی به توانمندی هایی دست می یابد که قادر است از نیروی اندک، قدرتی 

امروزه شرایط و فضای رقابتی سازمانها بیش از پیش پیچیده و  .ا با چالش های نوینی روبه رو هستندگونه سازمانه . اینعظیم بسازد

متغیر شده است. این فضا به سرعت در حال تغییر است به گونه ای که برای بیشتر سازمانها، این سرعت به مراتب بیش از سرعت 

نیز وضعیت عدم تعادل جدیدی را برای سازمانها به وجود آورده است. پاسخگویی و توان تطبیق آنهاست. تغییــرهای مستمر دانش 

 کند  جریان بی پایان دانش، بازارها را در حال تغییر مداوم قرار داده که این امر سازمانها را ملزم به تغییرهای مستمر می

 ی تعاریف مختلفی که توسط منابع متنوع عنوان شده می پردازیم.در ادامه به بررس

  مدیریت دانش، فرایندی است که بواسطه آن سازمانها در زمینه یادگیری )درونی کردن دانش(، کدگذاری دانش )بیرونی

 .(Malhotra,2000) کردن دانش( و توزیع و انتقال دانش، مهارت هایی را کسب می کنند

 داند که مبتنی بر چهار رکن است یهاینس ، مدیریت دانش را فرایندی م:  

 الف( محتوا: که به نوع دانش )آشکار یا نهفته بودن( مربوط می شود، 

 ب( مهارت: دستیابی به مهارت هایی جهت استخراج دانش، 

 ج( فرهنگ: فرهنگ سازمانها باید مشوق توزیع دانش و اطالعات باشد، 

  (Haines,2001) د( سازماندهی: سازماندهی دانش موجود

  کارل ویگ ، براین باور است که مدیریت دانش، یعنی ایجاد فرایندهای الزم برای شناسایی و جذب داده، اطالعات و دانش

 (Wig,2002) های مورد نیاز سازمان از محیط درونی و بیرونی و انتقال آنها به تصمیم ها و اقدامهای سازمان و افراد

 ( در مورد سازمان یادگیرنده این گونه است1990سنگه ) تعریف جامع پیتر: 

های خود را برای خلق نتایجی که طالب آن هستند، افزایش  سازمان یادگیرنده جایی است که افراد به طور مستمر توانایی

اد به طور شوند و افر های جمعی ترویج می دهند؛ محلی که الگوهای جدید و گسترده تفکر پرورش داده شده، اندیشه می

 (1386هدایت و روشن، ترجمم 1990)سنگه، آموزند. پیوسته چگونگی آموختن را به اتفاق هم می
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 ها عبارتند  شود؛ این زمینه نیومن، الگوی عمومی دانش را ارائه داده است. در این الگو دانش در چهار زمینه سازماندهی می

 :از

ه ورود دانش جدید به سیستم انسانی یا اجتماعی است که دامنة وسیعی را در بر دارد، خلق دانش: رفتارهای مربوط ب

شود، دارد. گام دوم بعد از  توسعه، که پیوندی نزدیک با رفتاری که نوآوری خوانده می  نظیر: کشف، کسب، فراخوانی،

 .کسب یا یادگرفتن دانش، حفظ آن است

شود. فعالیت حفظ،  به بقا و نگهداری دانش بعد از ورود آن به سیستم می حفظ دانش: تمامی فعالیتهایی است که منجر

  …شامل رفتارهای متنوعی است، مانند: فعالیتهای مربوط به اعتبار دانش، به روز کردن آن و

  .انتقال دانش: شامل رفتارهای بسیار متنوعی است مانند: ارتباط، ترجمه، تفسیر، پاالیش و ارائه دانش

 (Nawmen,1999) هاست ها، عملکردها و رسیدن به هدف گیری ش: استفاده از دانش موجود برای تصمیمکاربرد دان

 سبحانی نژاد و دیگران،  .امشهود استیادگیری، کلید دستیابی به دارایی های دانشی و در نتیجه افزایش سرمایه ن(

1385) 

  دانش، غذای سازمان یادگیرنده است؛ مواد مغذی دانش، سازمان را قادر به رشد می سازند. افراد ممکن است بیایند و

 (1385زالی، ترجمم 1996بروند اما اگر دانش ارزشمند از دست برود، شرکت آماده مرگ خواهد بود )مارکوارت، 

  مدیریت دانش، فرایند سیستماتیک منسجمی است که ترکیب مناسبی از فناوریهای اطالعاتی و تعامل انسانی را به کار

شناسایی، مدیریت و تسهیم کند. این دارائیها شامل پایگاههای اطالعاتی،  می گیرد، تا سرمایه های اطالعاتی سازمان را

شود. عالوه براین، هم دانش آشکار و هم دانش ضمنی، کارکنان را شامل می شود، و از  اسناد، سیاستها و رویه ها می

ده می کند )بابائی، روشهای متنوع و گسترده بـــرای تصرف، ذخیره سازی و تسهیم دانش در داخل یک سازمان استفا

1383) 

  سازمان یادگیرنده، محل جریان یافتن یادگیری سازمانی است. در این سازمان یادگیری و دانش دو عنصر اساسی و در هم

تنیده اند؛ بدین معنی که یادگیری منجر به خلق دانش جدید و یادگیری مجدد دانش جدید، ایجاد دانشی نو را در پی 

 (خواهد داشت )همان منبع

 ا رویکرد یادگیری سازمانی عبارت است از: آسان سازی فرایند ایجاد و تسهیم دانش، توأم با فراهم آوردن مدیریت دانش ب

(. اگر یک سازمان دارای انگیزه قوی 1385محیط های کاری مثبت و سیستم پاداش های اثر بخش )سبحانی نژاد، 

های متوازن و مکمل خود به سمت دستیابی و ترکیب  کند که با تالش یادگیری باشد، ساختارها و فرایندهایی را ایجاد می

  (1385نژاد،  کند )سبحانی دانش، عالوه بر درون، به بیرون سازمان نیز حرکت می

 

 ی می توانیم سازمان یادگیرنده را سازمانی بدانیم که در ایجاد، کسب، و انتقال دانش مهارت دارد و در تغییر و به طور کل

اصالح رفتارهایش به کمک آگاهی های جدید کسب شده، عمل می کند. در این تعریف از سازمان یادگیرنده، ایجاد و 

دهد. اما آفرینندگی و کسب دانش به تنهایی برای آنکه  خلق دانش و نوآوری و خالق بودن، رکن اساسی را تشکیل می

سازمانی یادگیرنده قلمداد شود کافی نیست، بلکه باید بتوان آن دانش را در رفتارها و عملکردهایش به کار گیرد و بهبود 
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 (1386و اصالح فعالیت هایش را به کمک آنها میسر سازد )الوانی، 

 :می پردازیم عملیاتی کردن مدیریت دانش حال به مراحل

 باید با در نظر گرفتن :  انتخاب یک رویه ی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی

 رفتار کنونی سازمانها  

 منعطف بودن محتوای برنامه در سازمانهای متفاوت  

  بهره گیری از متدهای پیاده سازی شده و تجارب آنها 

  تدریجی بودن پیاده سازی 

 

 :سازمان در دانش مدیریت سازی پیاده مراحل

 مدیران نظر جلب و مفاهیم آموزش 

 سازمان دانشی سطح ارزیابی 

 دانش تیم تشکیل 

 دانش انداز چشم تدوین 

 پایلوت طرح اجرای 

 دانش مدیریت مستقل ادامه 

 

 : شركتها در دانش مدیریت سازی پیاده های تجربه

 پیاده آغاز به تصمیم 1995 سال در متخصص، ازخبرگان انبوهی جمیعت داشتن با کارمند،112000 از بیش با  HPشرکت

 .گرفت دانش مدیریت سازی

 و بود دانش اساس بر استراتژیک ریزی برنامه پروژه، اولین. شد آغاز شرکت در همزمان صورت به پروژه 20 اساس براین    

   : کرد مطرح صورت این به (Frank Carruba) کاروبا فرانک را آن انداز چشم شعاراصلی

 به Lotus Notes کارگیری به با HP شرکت.شد بعد های سال طی در رقبا میان در HP سطح جدی ارتقاء باعث پروژه این   

 .آورد وجود به جهان، نقاط اقصی در خود کارشناسان بین اطالعات تبادل برای حلی راه تکنولوژیکی، ابزار یک عنوان

 و نمود جمع جهان نقاط اقصی از را خود مدیر 300 اروپایی، مهندسی مشاور های شرکت بزرگترین از KMPG شرکت

 این قدم اولین. نمود تعریف «آنان های دیدگاه و جامعه واقعی نیازهای با مدیران آشنایی» صورت به را خود دانشی استراتژی

 .بود...  دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان، فیلسوفان، نمایندگان با مدیران بزرگ اجالس استراتژی

 آرشیو تشویق برای سیستم این.نمود طراحی اینترانت بر مبتنی Open access نام به سیستمی ،KMPG ای مشاوره شرکت

 حل برای نیز را سازمان نخبگان مراکز بین ارتباط سیستم این. گرفت شکل کارکنان ذهنیت و فرآیند در موجود دانش کردن

 .ساخت ممکن مختلف مسائل
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 تمام ایندکس ها، تلفن و ها نام رقبا، و KMPG محصوالت مورد در جدید خبرهای به دسترسی امکان دسترسی همچنین       

 .ساخت ممکن را( خود شخصی کامپیوترهای) کارمندان تمام برای جستجو موتور و منابع

 .کنند عمل) All Brains , No Body)بسیاری از شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که در عصر حاضر باید به صورت 

 (Out Source) سپاری برون را اجرائی عملیات تمامی و کرده عمل ای شبکه و هرمی ساختارهای از تر پیشرفته ها سازمان این   

  .دهند قرارمی خود وظیفه کند، می ایجاد چندبرابر ی افزوده ارزش که را دانش کارتولید تنها ترتیب این به و کنند می

 .گروهند این از Novacore و Heineken همچون هایی شرکت   

 Virtual) مجازی دانشی های تیم دهی شکل پروژه جهان، نفتی های شرکت ترین بزرگ از یکی عنوان به BP شرکت    

Knowledge Teams )نمود سازی پیاده دالر میلیون 150 اختصاص با خود سازمان در دانش تبادل زیسا حداکثر  برای را. 

 : نمود تقسیم قسمت دو به را خود سالیانه ترازنامه ،Skandia امورمالی و بیمه شرکت

 مالی ترازنامه

 دانشی ترازنامه

 های مهارت مشتری، با ارتباط سازمانی، تکنولوژی شده، نهادینه تجارب فکری، سرمایه همچون مسائلی دانشی، ترازنامه اساس بر

 .شد سنجش و گیری اندازه  ای حرفه

 های بخش با آن ساختن مرتبط و مشتریان های دیدگاه آوری جمع جهت در( آمریکایی مخابراتی شرکت) AT & T شرکت

 با که کسانی توسط دانش پایگاه این اطالعات. داد شکل دانش پایگاه صورت به را مشتریان اطالعات جامع سیستم مختلف،

 مدیران سپس. شدند می تشویق گوناگون های صورت به خود دانش تسهیم جهت در امر این. شد می وارد بودند، مواجه مشتریان

 .کردند می منتشر سازمان های گروه و اعضا دیگر استفاده برای و نموده ویرایش و مطالعه را اطالعات این

 قابلیت با و نمود می دریافت افراد از را ها پروژه های دانش ،sharenet عنوان تحت سیستمی طراحی با Siemens شرکت

 .ساخت می مهیا را پیشین های پروژه مجرب افراد و تجارب از استفاده امکان شبکه، در جستجو

 .نمود ابالغ را سوال سه خود، کارشناسان تمامی به IBM شرکت

How to win? (شناسرکا همان کاری عرصه در)شدن برنده برای نوآوری یک 

How to execute?  اجرایی روش سازی پیاده چگونگی 

How to team? داریم نیاز نظر، مورد کار انجام برای که را کسانی 
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 جدید روش 11000 داد، می اختصاص شده اخذ امتیازات اساس بر پاداشی جدید روش هر برای که برنامه، این اثر در نتیجه، در و

 .شد آوری جمع پایگاه یک در

 جدول ذیل به بررسی مدل های اصلی مدیریت دانش می پردازد.
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 :ینتیجه گیر

ای دوام داشته باشد.  به زودی و در آینده ای نه چندان دور، هیچ سازمانی نخواهیم یافت که بدون آموختن و یادگیری بتواند لحظه

ی به بهترین وجه بهره گیرند. زیرا دنیا در های یادگیر آینده متعلق به سازمانهایی خواهد بودکه بتوانند بیاموزند و از تمامی شیوه

حال تغییر و دگرگونی پرشتابی است و هیچ نیرویی قادر نیست مانع این تغییر و تحول شود و سازمانی شانس ماندگاری دارد که 

پیوسته به منظور  بتواند خود را پیوسته با تغییرهای محیطی پیرامون خود وفق دهد. تغییرهای محیطی، سازمانها را وادار ساخته تا

 ?سازگاری با محیط خود، به دنبال بهترین راهکارها و رویه ها باشند و بدین ترتیب به مزیت رقابتی دست یابند و تنها راه چار

 .های آن است که خود را تبدیل به سازمان یادگیرنده کنند سازمانهای آینده در برابر تغییر و تحول

ه سازمان یادگیرنده، به کارگیری مدیریت دانش در سازمان است، مدیریت دانش، با آسان یکی از راه های اساسی تبدیل شدن ب

سازی فرایند ایجاد و تسهیم دانش، توأم با فراهم آوردن محیط های کاری مثبت و سیستم پاداشهای اثر بخش، یادگیری سازمانی 

بزده امروزی منطبق سازد و همگام با تغییرها، با را سرعت می بخشد و به سازمان کمک می کند که خود را با تغییرهای شتا

 .موفقیت به حیات خود ادامه دهد


