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  های آموزشیدر سازمان مدیریت اطالعات و مدیریت دانشکاربرد 

 

 سعید دیلمقانی   

 مصطفی احمدی 

 محرمعلی خدابنده  

 

 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور نقده

 (کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی آموزشی )مدرس دانشگاه

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

ت مروری بر نقش مدیریت دانش بعنوان یک استراتژی در سازمانهای آموزشی این مقاله به صور :چکیده

گردد. به ها تلقی میسازمان 1های امروزی به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیتدانش در سازمانپرداخته است 

مرتبط  ها از اهمیتی ویژه برخوردار گردیده است. در همین راستا مباحثهمین جهت مدیریت دانش در سازمان

ها، سواالتی متعدد در ذهن اندیشمندان این حوزه به وجود با مدیریت دانش و به کارگیری مناسب آن در سازمان

مناسب، سازگار  2آورده است. از آنجا که یکی از مهمترین عوامل موفقیت مدیریت دانش، وجود ساختار سازمانی

های کسب و کار با مدیریت دانش که بتواند استراتژیباشد، مبحث ساختار سازمانی سازگار با مدیریت دانش می

های مدیریت و مدیریت دانش را همزمان پوشش دهد از اهمیتی دو چندان برخوردار گردیده است.استراتژی

دانش در سازمان با توجه به تمرکز آن بر نوآوری و کارآیی در سازمان، نیازمند به ساختارهای سازمانی متفاوت 

باشد که تحت عنوان ها مورد توجه میکلی دو نوع استراتژی برای مدیریت دانش در سازمان باشد. به طورمی

گردد. استراتژی صریح سازی با هدف افزایش از آنها یاد می 4و استراتژی شخصی سازی 3استراژی صریح سازی

بر افراد در سازمان،  کارآیی در سازمان و تمرکز بر فرآیندها و استراتژی شخصی سازی با هدف نوآوری و تمرکز

 باشند تا بتوانند از اثر بخشی الزم برخوردار گردند.مستلزم ساختارهای سازمانی ویژه خود می

 های مدیریت دانشاستراتژیانواع  ، دانش مدیریتسازمانهای اموزشی, های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

ن امر ناشی از تمرکز بر دانشش بشه عنشوان یکشی از منشاب  های اخیر رشد روزافزونی داشته است که ایاهمیت مقوله دانش در دهه

های دیگر را در افشزایش میشزان دانشش بنیشانی های تمایز خود از سازمانها یکی از راهباشد. امروزه سازماناستراتژیک سازمان می

هشا در ابنشد. توانشایی سشازمانکنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح باالتری از کارایی و نوآوری دسشت یسازمانی خود جستجو می

 گردد.های رقابتی تلقی میهای دستیابی و حفظ مزیتیکپارچه سازی و هماهنگ نمودن دانش به عنوان یکی از راه

                                                 
1 - Critical Success Factor 

2 - Organizational Structure 

3 - Codification Strategy 

4 - Personalization strategy 
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(Walters et al 2006) ها، مقوله مدیریت دانش بشه عنشوان یشک مبحشث مهشد وارد به جهت افزایش اهمیت دانش در سازمان

ها در زمینشه یشادگیری )درونشی کشردن است. مدیریت دانش، فرآیندی است که به واسطه آن سازمان های امروزی گردیدهسازمان

(. 1331کننشد )ابطحشی و صشلواتی هایی را کسب میدانش(، کدگذاری دانش )بیرونی کردن دانش(، توزی  و انتقال دانش، مهارت

-وری نموده است. مکاتب مختلفی از اسشتراتژیراین زمینه ض هایی را درها لزوم به کارگیری استراتژیاهمیت مدیریت در سازمان

انشد. های مدیریت دانشش پرداختشههای مختلف به بیان استراتژیها وجود دارد که هر کدام از جنبههای مدیریت دانش در سازمان

گشردد بشه انشش قلمشداد مشیهای مشدیریت دساختار سازمانی در این بین به عنوان یکی از عوامل بسیار مهد در موفقیت استراتژی

ی دانش محور به بیان دو ساختار جدید مرتبط ها سازمان هایهمین جهت در این مقاله سعی گردیده است تا ضمن بیان ساختار

 با استراتژی صریح سازی و شخصی سازی در مدیریت دانش پرداخته شود.

  دانش مفهوم

ا نسبت به آن تعاریف مختلفی بیان گردد. یکی از عوامل پیچیشدگی های نهفته در دانش موجب شده است تها و پیچیدگیویژگی

 باشد.دانش ناشی از ماهیت مبهد و غیرملموس آن می

هشا ، اطععشات از اندیشمندان مشهور حوزه دانش، دانش را ترکیبی منعطف و قابل تبدیل از تجشار،، ارز  1داونپورت و پروساک

دانشد . دهشد، مشیرا برای ارزیابی و انسشجام اطععشات و تجشار، جدیشد ارایشه مشی های متخصصان که چارچوبیمعنی دار و بینش

دانند . این استدالل نمایشانگر ایجاد دانش را ناشی از ترکیب اطععات دریافتی و مفهوم سازی افراد می 2همچنین نوناکا و تاکوچی

 ا یافت شود.تواند تنها در زمینه انسانی و عقاید و تجربیات آنهآن است که دانش می

-در بین تعاریف گوناگونی که در زمینه مدیریت دانش بیان گشته است عامل انسانی به عنوان عاملی مشترک قابل مششاهده مشی

 باشد.ها میباشد و این امر به وضوح بیانگر لزوم توجه و دقت هرچه بیشتر در بکارگیری دانش در سازمان

که دانش را با تقسید به آشکار و نهفته در سطحی باالتر از داده و اطععشات  3رک و رولوتوان به رویکرد کعاز رویکردهای دیگر می

 دهند، اشاره نمود .تری از بینش و خرد قرار میو در سطح پایین

دانش را به دو گروه دانش صریح و دانش ضمنی تقسید نمود. دانش صریح را به عنشوان  4در مورد تقسید بندی انواع دانش، نوناکا

انشی که قابلیت کدگذاری و بیان از طریق گویش است بیان نمود و دانش ضمنی را انتزاعشی دانسشته و دسشتیابی بشه آن آسشان د

 نیست و دانش ضمنی آن چیزی که در ذهن افراد و تجریبات آنها است و به صورت صریح شده و مقاله و یا... قابل انتشار نیست.

 مدیریت دانشمفهوم  

 Takeuchi)پشردازد ست که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانشش و یشا سشرمایه فکشری خشود مشیندی امدیریت دانش فرآی

1995). 

هشا در زمینشه دارد که مدیریت دانش، فرآیندی است که به واسطه آن سازمانهمچنین در تعریف مدیریت دانش مالهوترا بیان می

کننشد هشایی را کسشب مشیدن دانش(، توزی  و انتقال دانشش، مهشارتیادگیری )درونی کردن دانش(، کدگذاری دانش )بیرونی کر

 (.34، 1331)ابطحی و صلواتی 

                                                 
1 - Davenport and Prusak 1998 
2 - Takeuchi 1995 
3 - Ckarj & Rollo 
4 - Nanaka 1994 
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-ها از آن طریق اطععات جم  آوری شده خود را به کشار مشیهمچنین بعنت معتقد است مدیریت دانش فرآیند است که سازمان

 (.34، 1331گیرند )ابطحی و صلواتی 

تواند ناششی از چششد انشدازهای اطععشات بنیشان، ها میباشد. تفاوتبه چشد انداز مدیریت میرویکردها به مدیریت دانش وابسته 

 .(Gottschalk 2005)تکنولوژی بنیان و فرهنگ بنیان باشد 

چشد انداز اطععات بنیان به دسترسی اطععات توجه دارد. چشد انداز تکنولوژی محور توجه به ابزارهای فناوری اطععشات دارد و 

هشا انداز فرهنگ بنیان به اشاعه دانش توجه بیشتری دارد. تمرکز اصلی در انتخا، این رویکردها وابسته به وضشعیت ششرکتچشد

باشد. اگر ایجاد مجدد اطععات نقش مهمی در سازمان دارد دیدگاه اطععات بنیان مهد است. اگر تکنولوژی در سازمان حتشی می

شود. اگر کارگران دانشش در سشازمان دانش را ندارد، بر رویکرد تکنولوژی بنیان تمرکز می توانایی خدمت دهی ابتدایی به کاربران

 .(Gottschalk 2005)میل هستند رویکرد فرهنگ بنیان مهد است ایزوله و بی

 

 های مدیریت دانش استراتژیانواع  

. (Gottschalk 2005)دانند اتژی رقابتی میمکاتب استراتژیک مدیریت دانش را به عنوان یکی از ابعاد استر 2001ارل در سال 

های آن در دو قالب کلی بررسی نمود اولین مکتب مربوط توان براساس ویژگیمکاتب استراتژی مدیریت دانش را به طور کلی می

 باشد.های مدیریت دانش به استراتژی شخصی سازی و صریح سازی میبه تقسید استراتژی

باشد که هدف جم  کردن دانش، ذخیره کرده آنهشا در بانشک داده، و رفته استراتژی صریح سازی میهای به کار یکی از استراتژی

خواهنشد از دانشش هایی است که میفراهد کردن دانش قابل دسترس در قالب صریح و تدوین شده را دارد و مناسب برای سازمان

 .(Malhotra 2004)موجود استفاده نمایند 

باشد که تمرکز این  استراتژی بر ذخیره دانشش نیسشت امشا تمرکشز آن بشر اسشتفاده از شخصی سازی میاستراتژی دوم استراتژی 

باشد. هدف از این اسشتراتژی انتقشال، برقشراری های افراد میفناوری اطععات برای کمک به افراد جهت برقراری ارتباط بین دانش

. در رویکشرد دوم (Hansen et al 1999)باششد ی مباحثشه مشیهشای دانشش هماننشد تاالرهشاارتباط و تبادل دانش میان شبکه

 نماید.( مناب  مدیریت دانش گروه بندی می2( تمرکز مدیریت دانش و 1های مدیریت دانش را براساس دو بعد استراتژی

تراتژی صریح شود. اسدر بعد تمرکز مدیریت دانش، استراتژی مدیریت دانش به دو بخش صریح گرا و ضمنی گرا تقسید بندی می

گرا در تع  است تا کارایی سازمان را بشا صشریح سشازی و اسشتفاده مجشدد از دانشش از طریشق فنشاوری اطععشات افشزایش دهشد 

(Hansen et al 1999)گرا رویکرد شخصی سازی را در جاهشایی کشه دانشش ضشمنی از طریشق . از سوی دیگر استراتژی ضمنی

 .(Zack 1995)برد یابد، به کار میسازی انتقال می رابطه فرد به فرد و فرآیندهای اجتماعی

ترنشد کشه های مذکور موفقهایی در پیاده سازی استراتژیدر تحقیقات خود به این نتیجه رسید که سازمان 1111هانسن در سال 

کنند. او نام ر استفاده مییک استراتژی را به عنوان استراتژی اصلی پذیرفته و از استراتژی دیگر به عنوان پشتیبان استراتژی مذکو

درصد از استراتژی دیگر در سازمان اسشتفاده کنشد  20درصد از یک استراتژی و 30ها نهاد یعنی سازمان 20-30این اصل را اصل 

(Gottschalk 2005). 
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را و بششرون بعد دوم در استراتژی مدیریت دانش منب  دانشش است که استراتژی مدیریت دانش در دو دسته استششراتژی درون گشش

کند تشا دانش را  از منشاب  خارجی از . در استشراتژی برون گرا تع  می (Zack 1999, Bierly 1996)ششوند  گرا تقسید می

. اسشتراتژی درون گشرا بشر (Lee et al 1999)شا، یا تقشلید و  سپشس انتشقال آن بشه سششازمان بششه دسششت آورد  سطریشق اکت

 .(Young 2003)بر تولید و اشاعه دانش در محدوده سازمان تاکید دارد خعف استراتژی برون گرا 

های اصلی در مقالشه مشورد تاکیشد قشرار گرفتشه در این مقاله استراتژی صریح سازی و استراتژی شخصی سازی به عنوان استراتژی

 های این دو استراتژی بیان گردیده است.به طور مختصر ویژگی 1است. در جدول شماره 

 

 (Greiner et al 2005)های مدیریت اکتساب دانش : مقایسه انواع استراتژی1ل شماره جدو

 کارایی، برون سازی و استفاده مجدد از دانش خعقیت و تولید دانش هدف

 فرآیندها افراد تمرکز

 صریح سازی، جم  آوری، ذخیره و انتشار دانش صریح شخصی سازی، شبکه سازی و گفتمان استراتژی

 های تکراری و فرآیندهای مشابهفعالیت جدید، غیرساختارمند و قابل تکرار نیست مشکل

 دانش صریح دانش ضمنی نوع دانش

 

های آن بازگو شود، الزم است ابتدا مفهشوم سشاخت اجتمشاعی تبیشین قبل از آنکه ساختار سازمانی را تعریف و مشخصات و ویژگی

ای خاص ایشن سط محققین جام  شناسی مطرح شده است که هر کدام از دریچهگردد. تعاریف متعددی برای ساخت اجتماعی تو

توان گفت: ساخت، کلیت یک مجموعه که میان اجزای آن رابطه نسبتا ثابشت و اند. با بررسی اعد تعاریف میمفهوم را تشریح کرده

باششد و وجشه دوم کیل دهنده ساخت میباشد. وجه اول شامل عناصر تشباشد. ساخت دارای دو وجه میپایداری موجود است، می

 (.123 -121، 1331کند، است )توسلی بیانگر روابط ثابتی که عناصر ساختی را به یکدیگر مرتبط می

(. هشر 123، 1331در ساخت اجتماعی، عناصر تشکیل دهنده افراد جامعه، روابط و ارتباطات میان افشراد جامعشه اسشت. )توسشلی 

( در 141 -1331، 143ت که با توجه به آنها، مسئولیت عناصر ساختی به وجود آمده است )توسلی هاسای از نقشساختی، شبکه

 شوند.ساخت اجتماعی افراد بنا به نقشی که هر کدام در اجتماع دارند، مسئولیتی را متقبل می

هایی است که ای از نقشکهساخت سازمانی بخشی از ساخت اجتماعی است، لذا ساخت سازمانی یا همان ساختار سازمانی نیز شب

کنند و در هر نقش وظایفی به عهده آنهاست. هر فرد در این شبکه به چگونگی نقش خود و روابطش بشا افراد در سازمان بازی می

باششد )میرابشی دیگران واقف است. فعالیت تمام افراد همانگ و در ارتباط با طرح مشترک جهت رسیدن بشه اهشداف سشازمان مشی

1332 ،120). 

ها تعریف کرد که با نظمی خاص با یکدیگر ارتباط داشته و براسشاس سلسشله مراتشب ای از نقشتوان شبکهساختار سازمانی را می

هشای گونشاگون ، کنند. ساختار سازمانی از این بابت اهمیت دارد کشه نششانگر نقششسازمانی، در راستای اهداف سازمانی عمل می

ها در درون یک سازمان چگونگی توزی  قدرت و اقتدار و در کل چند و چون ارتباطات میان نقشها و نیز سلسله مراتب این نقش

 (.1331است )داونپورت و پروساک 
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ششود. در حشالی ها، گاه به اشتباه با نمودار سازمانی یکسان انگاشته میساختار سازمانی به عنوان یک از وجوه مهد بررسی سازمان

(. در واقش  آنچشه در 1333، 141برید )رضشاییان ن و نمودار سازمانی به کلیت ساختار سازمانی پی میکه نمودار سازمانی مهمتری

، 23ای است که نمودار سازمانی نام دارد )الوانی و دانایی فشرد گیرد نقشه یا سند مشابهساختن یک ساختار مورد استفاده قرار می

 نی مجبور هستید متوسل به نمودار سازمانی شوید.(. از این رو برای نشان دادن ساختارهای سازما1331

ها و نیازهای مختلفی دارند، امکان انتخا، یک ساختار سازمانی مشخص کشه جوابگشوی تمشام ایشن ها ویژگیاز آنجایی که سازمان

، اندازه سشازمان نیازهای متنوع باشد، وجود ندارد. ساختار سازمانی در بر گیرنده عوامل مختلفی است که شامل محیط، تکنولوژی

کند یا باید تغییر کند )الوانی شود. برحسب آنکه هر کدام از این عوامل چگونه باشند ساختار سازمانی تغییر میو دوره عمر آن می

تشوان بشه سشاختارهای (. از این رو ساختارهای سازمانی متعددی بنا به اقتضا وجود دارد. از آن جمله می1331، 121و دانایی فرد 

 ای اشاره نمود.ای، جغرافیایی، بر مبنای محصول، بر مبنای مشتری، ماتریسی و شبکهانی چون صفی و ستادی، وظیفهسازم

ها مورد تاکید قرار گرفتشه اسشت. در سشاختار بشر ای به عنوان یکی از ساختارهای پرکاربرد در سازماندر این مقاله ساختار وظیفه

دهد. برای این ساختار ای غیرمشابه با دیگری را انجام میشوند و هر یک وظیفهسید میمبنای وظیفه، واحدها بر حسب وظیفه تق

بندی تا حدی کشه معقشول باششد، شود و این تقسیدتر تقسید میمبنا وظیفه کلی و هدف اصلی سازمان است که به وظایف جزیی

 (. 1331، 11یابد )الوانی و دانایی فرد ادامه می

 مدیریت دانشساختار سازمانی برای 

. (Chong 2006)آمیز مدیریت دانش تاکید شده اسشت در ادبیات مدیریت دانش به اهمیت ساختار سازمانی در اجرای موفقیت

 های کنترل و نظارت نوین وابسته است.اجرای موفق استراتژی مدیریت دانش به ساختار منعطف و شیوه

هشای دانشش از طریشق اسشتفاده از اولین گام برای ایجاد یک سامانه کامل انتقال دانش )عمودی و افقی( در سازمان، توسشعه تشید

شود که انتقشال های دانش شرایطی فراهد میای سازمان است. بدین صورت که از طریق تیدهای میان وظیفهدر حوزه 1دانشگران

 گیرد.ر صورت میتای راحتهای وظیفهدانش به حوزه

ای سازمان به وسیله جمعی از دانشگران که دانش و تخصص در حوزه مورد نظر را دارنشد اکثر اوقات این ایده که یک دایره وظیفه

ها حاکد است در حالی که ممکن است دانش ضمنی دیگری نیز برای تصمید گیری بهتر در یک حشوزه جایگزین شود، در سازمان

شود به طوری که اعضای تید ها، عنصری مهد در ساختار سازمانی تلقی مینش، الزم باشد. اجتماعی از تجربهای یک تید داوظیفه

ای و رقشابتی مششابه دارنشد، داششته باششند. مضشافا های دانش که زمینه ععقهسازد تا تعاملی با اعضای سایر تیددانش را قادر می

 شود.جهت بهبود عملکرد سازمانی مطرح می ها )دانش( به عنوان یک استراتژیتسهید تجربه

های دانش هستند که بشه اجرای مقدماتی ساختار دانش ممکن است منطبق بر سلسله مراتب سازمانی باشد اما در نهایت این تید

مشرتبط  ای هشای وظیفشه ها با جنبه کنند. به هر حال عملکرد برخی از بخشها نقش بازی میای در پروژهجای تقسیمات وظیفه

 .(Walczak 2005)بایست فراهد شود تا به تسهید بیشتر دانش کمک کند است و فضایی می

 های آموزشیاطععات و دانش بر سازمانتاثیر مدیریت 

به حدی است که کارشناسان در تعیشین یشک الگشوی آموزشی های ی موثر در توسعه سازماناهامروزه پیچیدگی عوامل و شاخص

توان بشا تلفیشق عوامشل زیرسشاختی مفشاهیمی چشون توسعه در یک سازمان دانش مدار عاجزند از این رو می مشخص برای بررسی

                                                 
1 - Knowledge Workers 
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مدیریت اطععات و مدیریت دانش به مفهوم گسترده و واحدی موسوم به توسعه پایدار دسشت یافشت در ایشن بشین تشاثیر و نقشش 

آیشد عاتی سخن به میشان مشیهمین دلیل وقتی از توسعه اطعهای آموزشی در توسعه پایدار بسیار مهد و اساسی است. به شاخص

ای از فرآیندهای پیچیده دانش مدار در ذهن متبادر خواهد شد. توجه به توسعه مدیریت اطععشاتی و پشرداختن بشه هدستردامنه گ

های اف استراتژیک سازمانتواند راهگشای بسیاری از موان  و مشکعت راهبردی در عملیاتی نمودن اهدآن از منظر تکنولوژیک می

 .1(1133عصر حاضر باشد )استونر،  آموزشی

هشا و کمبودهشای های دانش محور، هماهنگی و نیاز سنجی دقیق برای تعیین اولویتگام اساسی در راه توسعه استراتژیک سازمان

صشورت ششماتیک در یشک سشازمان  را بهآموزشی است. اگر بخواهید کارکرد توسعه سازمان آموزشی موردنیاز در ساختار سازمان 

دانایی محور مورد تحلیل و توجه قرار دهید بایستی به دو شاخص کمی و کیفی در توسشعه اطععشاتی بپشردازید در واقش  توسشعه 

را فراهد کند که از نظر اطععشاتی هشد بشه رششد آموزشی تواند بسترهای مناسب برای ایجاد یک سازمان دانش مدیریت وقتی می

هشای کمشی در یشک سشازمان ن کمک کند و هد در رشد عرضی سازمان موثر باشد. به عبارت دیگر وقتی از ششاخصطولی سازما

-تواند شامل گستر  گشروهها میباشد که این زیرساختکنید توجه اصلی معطوف به رشد طولی سازمان میصحبت میآموزشی 

هشا باششد. بزارها و علوم مورد آموز  در این نشوع سشازمانهای تحت آموز ، گستر  حجد تولید اطععات، گستر  و تنوع در ا

 2(2000)توردیک، 

 مورد نیاز در سازمانهای آموزشی  استراتژی های

 بکارگیری و پشتیبانی از مدیران فعال در کاربرد استراتژیک مدیریت دانش مدار و اطالعاتی کشور الف( 

کننشد. عشعوه ی وارده از طرف مقامات باالتر اهداف کوتاه مدت را دنبال میهای یادگیرنده به خاطر فشارهاسازمانمعموالٌ مدیران 

باشد. تاکید بر اهشداف ها میها در اجرای عملیات روزمره سازمانبر فشارهای سیاسی از دیدگاه مردم نیز موفقیت این نوع سازمان

تواند موقعیت شغلی و چشمگیر در کوتاه مدت، میهای دانش مدار، به لحاظ عدم دستیابی به عملکرد موفق بلند مدت در سازمان

ششود کشه از مشدیرانی در راس ایشن (. لشذا پیششنهاد مشی22-32، صص 121های بازرگانی،   مدیران را به خطر بیاندازد )بررسی

وشاندن به شخصی خود ترجیح داده و سعی نمایند در جامه عمل پ وایدها استفاده شود که اهداف استراتژیک خود را به عسازمان

 این اهداف کمال تع  خود را نمایند.

 وزشمهای آزدودن موانع ساختار مداری در سطح مختلف سازمانب( 

نیازمنشد پاکسشازی و آموزششی های های مربوط به مدل تلفیق مدیریت دانش و اطععات سازمانجهت کابربردی کردن زیرساخت

های دانش مشدار هسشتند. ششاید وجشود چنشین های مجازی در سازمانارمداریها در ایجاد و یا حذف بعضی از ساختزدودن رابطه

وری و نشزول تشدریجی سریعا باعث کاهش بهرهآموزشی های ها ضروری به نظر برسد اما در سازمانهایی در بعضی از سازمانرابطه

 اهداف عالیه سازمان خواهد شد.

 ساختار مدیریتیج( 

گشذار سشاختار و تششکیعت سشازمانی اسشت و بشه تعبیشر دیگشر، خشود ظید کننده و خشط مششیساختار مدیریتی به یک تعبیر، تن

هشایی چشون های اجرایشی، از ششاخصآید حدود و نحوه عمل دستگاهای از کل ساختار سازمان دانش مدار به شمار میزیرمجموعه

                                                 
1 - Stoner, James 
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اسشب وظشایف قابشل ارزیشابی اسشت. و از ایشن دخالت موثر مدیران ارشد سازمان، تناسب فعالیت با وظایف سازمانی و گستر  متن

 دهد.طریق کاربرد پیوند مدیریت دانش و اطععات را افزایش می

 

 جلوگیری از مقاومت کارکنان در مقابل تغییرد( 

بشه مقاومشت آموزششی هشای ترین موان  کاربردی پیشبرد و توسعه تلفیقی مدیریت دانشش و اطععشات در سشازمانتوان از مهدمی

 در همین زمینه اشاره کرد. کارکنان

ها و یا روشهای جدید، مقاومت اعضای سازمان در مقابل تغییر است. سه منب  مان  عمده در مقابل عملی شدن اهداف، خط مشی

 اساسی مقاومت در مقابل تغییر عبارتند از:

خبرند. تاثیر تغییر بر کار و زندگیشان بیکنند که از نتیجه و عدم قطعیت: اعضای سازمان به این علت در مقابل تغییر مقاومت می

حتی کارکنانی که از کارشان بسیار ناراضی هستند ممکن است نگران بدتر شدن کارها از عملشی ششدن تغییشرات پیششنهاد ششده 

ی از شود که مبادا زیر نفوذ قرار بگیرند و یا قصشد واقعششود همواره احساس میباشند. وقتی تغییر توسط شخص دیگری ابداع می

 تغییر را ندانند.

بیننشد عدم ععقه به تسلید شدن: تغییری مناسب است که برای سازمان بطور کل ناف  باشد. اما بعضی از کارکنان در محاسبه می

هزینه پرداختی تغییر برایشان از دست دادن قدرت، پرستیژ، حقوق و مزایا، کیفیت کشار و یشا دیگشر منشافعی اسشت کشه برابشر بشا 

 کنند.آورند نیست و در نتیجه مقاومت میکه از تغییر به دست می پاداشهایی

ای کنند احتماال ممکن است از مشکعت بشالقوهآگاهی از کاستیهای تغییرات پیشنهادی: کارکنانی که در مقابل تغییر مقاومت می

کشه در تعشارق قابشل کنتشرل وجشود  که توسط مبتکران تغییر نادیده گرفته شده آگاه باشند. مدیران برای به وجود آوردن جشوی

 های مختلف مورد بررسی قرار دهند.تر نمودن طرحهای پیشنهادی تغییر، باید وضعیت را از جنبه داشته باشد و اثربخش

 بین فعالیتهای دانشی و اطععاتی در سازمانهای آموزشی استراتژی ارتباط ایجاد 

هشای مشدیریت ها، نه تنها از لحشاظ سشاختار سشازمانی پیونشد و ارتبشاط حشوزهبا توجه به نوپا بودن مدیریت دانش در اغلب سازمان

اطععات و مدیریت دانش با یکدیگر به درستی تبیین نشده، بلکه هنوز اهمیت و نقش تکمیلی مدیریت بر اطععات و مدیریت بشر 

ها شفاف نشده است. مدیران ارشد به شدانش، در تولید دانش سازمانی به درستی برای مدیران ارشد و کارکنان شاغل در این بخ

کارشناسان اطععات به عنوان حافظان کتابها و مناب  علمی خریداری شده مینگرند و از سوی تنها کارشناسان بخشهای پژوهشی 

-، باعث میکنند. عدم پیوند فعالیتهای مدیریت بر دانش با مدیریت بر اطععاترا اسان سازان تولید دانش، در سازمان ارزیابی می

ای که حاصل یکی از فرایندهای مدیریت بر دانش است، در چرخه فرآیندی مدیریت اطععات قرار نگرفتشه شود دانش صریح شده

و به صورت غیر کارشناسانه و با اثربخشی پایین برای استفاده مجدد در سازمان ثبت شود، لذا جهت ایجاد سیستمی ساختارمند و 

های توسعه اطععاتی در این نوع سازمانها باید تع  وسیعی در زمینه ایجاد پیوند بین این دو مولفشه با هدف بروز رسانی سیستم

نمود. توجه به این نکته ضروری است که سازماندهی و به جریان انشداختن دانشش صشریح ششده و داخلشی آموزشی در سازمانهای 

اداری و پرسنلی، گزارشهای فنی، گزارشهای تحلیل خطاهشا و غیشره از  سازمانها، مانند: فرآیندهای کاری، اطععات مالی، بازرگانی،

 (.1331ریزی شوند )مالکی، جمله فعالیتهای مهمی هستند که باید توسط حوزه مدیریت بر اطععات برنامه
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 نتیجه گیری

نش به عنشوان واکنششی ترین مباحث مدیریت محسو، شود. در واق  مدیریت داامروزه مدیریت دانش یکی از جدیدترین و کلیدی

گردد. تغییشر در عملکردهشای مشدیریت امشری ضشروری و نسبت به تغییرات فزاینده محیط پیرامون موسسات کنونی محسو، می

اجتنا، ناپذیر است. انواع موسسات به منظور بقاء و توسعه خویش و انطباق با تغییرات محشیط رقشابتی پیرامشون نیازمنشد اجشرای 

یت دانش هستند. از آنجا که دانش و فرایندهای دانش بطور ناگششودنی بشا عملیشات، سشاختار، فرهنشگ و اثربخش استراتژی مدیر

هایی نیاز دارد که فهد عمیقی از قلمرو دانشش اند، یک استراتژی مدیریت دانش کارآمد به مجموعههدف یک سازمان پیوند خورده

انشد بشه د و کارکنان باید فراتر از نقشی کشه همشواره در آن درخششیدهدر سازمان بزرگترشان داشته باشنو چگونگی استفاده از آن 

 1(.1111سمت ایجاد و مدیریت دانش حرکت کنند )پاول، 

اند. ایشن در حشالی اسشت کشه برخی از سازمانهای آموزشی اقدام به جداسازی فرآیندهای اطععاتی و دانشی خود از یکدیگر نموده

اند. گروهی بر این باورند کشه اگشر اطععاتی و دانشی خود را در یک جایگاه سازمانی ادغام کرده برخی دیگر از سازمانها، فعالیتهای

چه مدیریت اطععات و مدیریت دانش، به واسطه نوع و ماهیت فعالیتهایشان دو مقوله مجزا از یکدیگر هستند لیکن این دو را باید 

هشای آنهشا نظشارت داششته، ای که تنها یک مدیر ارشد بر فعالیتهشا و برنامشهدر یک ساختار تشکیعتی در سازمان قرار داد، به گونه

تواند مدیر ارشد دانش نامیده شود. به عبشارت دیگشر: مشدیر سیاستها و استراتژی آن دو را ایجاد و جاری سازی کند. این مدیر می

د دارند ایشن اسشت کشه از آنجشایی کشه دانشش از شود. استداللی که این دسته از افراارشد اطععات به مدیر ارشد دانش تبدیل می

شود و به عبارت دیگر دانش زاییده اطععات پرداز  شده است، در نتیجه این دو باید در یشک مجموعشه دیشده اطععات منتج می

راهبشری  شوند و مدیر ارشد برای این دو حوزه یک نفر تعریف شود که با فراگیری مهارتهای مورد نیاز در این دو حوزه صشعحیت

آوری، سازماندهی و مدیریت اطععات و دانش را بصورت یکپارچه و با هدف پششتیبانی از این پست را به دست آورده باشد تا جم 

خط مشی و راهبرد سازمان ارایه کند. از طرف دیگر گروه دیگری بر این امر توافق دارند که مدیر ارشد دانش نبایشد همشان مشدیر 

دانند که این مقام دانشی، به فردی با درک عمیق از دانش و یادگیری نیاز دارد نشه دلیل آن را این گونه میارشد اطععات باشد و 

از چند گاهی چند اصطعح دانشی را فرا گیرد و بتواند به گفتگو و بحثهای سازمانی بپردازد. )همشان  فقط یک کارمند فنی که هر

د اطععات هستند، باور دارند که اطععات یک  موضوع تجاری، سشازمانی و فنشی ماخذ( این گروه که از طرفداران محض مدیر ارش

مسئول ساخت، اجرا و حفظ زیر ساختهای فنی و استفاده از فناوری اطععات در جهشت بسشط راهبشرد  ،است. مدیر ارشد اطععات

و توسعه برنامشه بشرای بشه کشارگیری  و به طور کلی فعالیتهای کسب و کار یک سازمانآموزشی فعالیتهای پژوهشی در یک مرکز 

 2(.1132فناوری اطععات در مناف  راهبردی یک سازمان است )مایل، 

 مناب  
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