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چکیده
در عصر حاضر كه دوران رشد و تغييرات سريع و همچنين بهرهبرداري از فناوري است رويكرد جديدي در اقتصاد و مديريت ظهور
پيدا كرده كه توجه ويژهاي به منابع دانايي نسبت به ديگر منابع سازماني دارد .در اين نگرش به دو نوع منبع توجه ويژهاي شده است،
يكي منابع سيستمي و فناوري و ديگري منابع انساني .نوع نگرش به این دو نوع منبع منجر به دوگونه نگاه متفاوت به مديريت دانايي
ميشود ،يكي نگاه فناوري و ديگري نگاه انساني .در بررسی علت عدم موفقيت غالب پروژههاي مديريت دانايي از اين چشمانداز که
دو رویکرد مدیریت منابع انسانی و رویکرد منابع فناوری در سازمانهای دانایی محور را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و با
این نگرش به دلیل عدم موفقیت سازمانها در پروژههای مدیریت دانایی و شناسایی اهمیت این رویکردها در موفقیت فرایند مدیریت
دانایی بپردازيم این تحقیق انجام شد .در تحقيق نمونهها در ادبیات دریافتیم كه نميتوان فناوري و فوايد آن را نادیده گرفت اما در
عین حال برای رهایی از خشك و رسمي بودن محيط سازمانها و صنعت بايستي مديريت منابع دانايي غير فناورانه (انسانی) را در
راس امور مدیریت در سازمان قرار داد .برای اینکه هم بتوان از مزایای فناوری استفاده کرده و از مضرات آن در ایجاد روحی خشک در
شرکتها متضرر نبود باید مديريت منابع دانايي سازمان به نوع فناوری که در همکاری با منابع انسانی در فرایند مدیریت دانایی باشد
توجه داشته باشد و فناوری در تقابل با منابع انسانی نباشد .در تحقیقات انجام شده و مطالعات صورت گرفته نوع فناوری ارتباطات
و اطالعات نوع فناوري است كه با زیرساختهای شبكهاي (اكسترانت اینترانت و اینترنت) ميتواند محیطی مناسب را برای مدیریت
منابع انسانی فراهم کند.
واژگان كليدي
مديريت دانايي ،رويكرد مدیریت انساني ،رویکرد مدیریتی فناوري.

مقدمه

موقعیتهای جدید ،هم به صورت فردی و

در دو سه دهه اخير ،يك رويكرد جديد در

اقتصاد و همچنين در مديريت ظهور پيداكرده
است .اين رويكرد ،رويكرد مبتني بر دانايي

1

است .به اين مفهوم كه در طرح اقتصادي
سازمانها و شيوه مديريت آنها ،منابع دانايي

نسبت به ديگر منابع ،در درجه اول اهميت
قرار گرفتهاند .بنا به گفته فرانسیس بيكن،

دانایی یک منبع مهم برای نگهداری و حفظ
میراث با ارزش یادگیری چیزهای جدید ،حل
مسایل ،خلق هستههای رقابتی و راهاندازی
* نويسنده مسئول
....................................................
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هم سازمانی ،هم برای حال و هم براي آینده
است .اینکه چگونه این دانايی مدیریت شود،
موضوع مهمی در دهههای اخیر بوده است.

پس از سالهاي  ،1990نگاه مديريتي به

دانايي به عرصه مديريت وارد شده و هنوز هم

بسيار پرطرفداراست .همچنين به دليل اينكه
منابع دانايي نسبت به ديگر منابع ،گستردهتر
و بسيطتر است ،مديريت آن بسيار پيچيده
است و مفاهيم گستردهاي را دربر ميگيرد.

ميتوان به مديريت دانايي از زاويههاي

مختلف نگريست مانند تئوريهاي سازماني،

علوم كامپيوتري ،زاويه معرفت شناختي ،علوم

شناختي ،راهبردهاي مديريتي ،علوم انساني و

رفتارشناسي انسان]1[ .

در اين مقاله بر مطالعه مديريت منابع

دانايي با توجه به دو منبع مهم و اساسي و

در سطح گسترده ،پرداخته میشود .يكي

منابع دانايي فناوري (رويكرد سختافزاري
به مديريت دانايي) و ديگري منابع دانايي

انساني (رويكرد نرمافزاري به مديريت دانايي).
به اين ترتيب در این مقاله دو بعد شناخته
1. Knowledge Based View

جدول -2نمونههایی از تعابير مديريت دانايي در ادبيات

شده مديريت دانايي معرفی شده است که

فناوريهایی که عمدتاً در تعديل نگاه فناوري

میگیرند ،یکی رويكرد فناوري -محور و

مفيد عمل میکند معرفي ميشود و در بخش

هر يك در دو سر طیف مدیریت دانایی قرار
دیگری رويكرد انسان -محور است .در اين
مقاله به مطالعه منابع فناوري مديريت دانايي

پرداخته و جايگاه آن را در فرايند مدیریت
دانایی در مقابل منابع انساني مورد بررسی قرار

دادهایم .این مقاله در دو بخش به موضوعات
منابع دانایی سازمانها و فناوریهای مدیریت

دانایی پرداخته است .سپس در بخش تحليلي،

ابتدا با مطالعه سازمانها در ادبيات موجود،
6. Metaxiotis& Psarras
7. Lenard-Barton, 1995

سازمان را در دو دسته عمده و اساسي ،یکی

و نگاه انساني ،در موفقيت مديريت دانايي

ابزارها و سيستمهاي ارائه دانايي و دیگری

تحلیلی دوم ،به اين امر كه يك فرايند مديريت

دستهبنديهاي متفاوت منابع دانايي در

دانايي موفق در كجاي دو سر طیف مدیریت

دانایی سازمانهای موجود قرار دارد پرداخته
شده است.

منابع انساني دانايي معرفی کردهاند]1[ .
جدول 1آمده است.
مديريت دانايي

با توجه به مطالب گفته شده به دلیل

منابع دانايي سازماني

گستردگی منابع دانایی ،مديريت منابع

بسياري از صاحبنظران در عرصه مديريت

دانایی بسيار پيچيده است و میتوان آن را

4. Australia standard HD275
5. Liebowitz

1. Machinery
2. Petrash
3. Sveiby

دانايي همچون لئونارد بارتون ،7منابع دانايي

از زواياي مختلف مانند تئوريهاي سازماني،

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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علوم كامپيوتري ،علوم انسانی و رفتار شناسي
بررسی کرد ]1[ .تعابير مختلفي از مديريت

دانايي در مفاهيم مروري در ادبيات وجود دارد
كه این تعابیر در جدول 2خالصه شده است.

همچنين مديريت دانايي از اجزاي مختلفي

تشكيل شده كه يك نمونه از اجزاي فرايند به
همراه اقدامات الزم براي عملي كردن آن در
جدول 3آمده است .به این ترتیب فعاليتهايي
که بايستي براي شكلگيري مديريت دانايي
صورت بگيرد در این جدول مشاهده میشود.

چارچوبهاي ديگري مبني بر اجزاي

شكل -1عناصر اصلي در سيستم مديريت دانايي []6

مديريت دانايي در ادبيات وجود دارد .از جمله
مواردي كه در فرايند مديريت دانايي از نظر
هالس اپل و وينستون در  1987باید انجام

گیرد عبارتند از تامين -سازماندهي -ذخيره
سازي -نگهداري -تحليل -خلق -ارائه -توزيع

و به كار گیری دانایی [ .]2همچنین بنا به

نظر نوناكا در  1996مراحل فرایند شامل
اجتماعي كردن (تبديل دانايي از نوع ضمني
به دانايي ضمني) ،دروني كردن (تبديل دانايي
از نوع صريح به دانايي ضمني) ،تركيب كردن

(تبديل دانايي از نوع صريح به دانايي صريح)

و در آخر بروني كردن (تبديل دانايي از نوع
ضمني به دانايي صريح) است ]2[ .همچنین

شكل  -2توانمندسازهای چارچوب مديريت دانايي []2،3

از نظر علوي در  1997مدیریت دانایی

دانايي مستلزم تسهيالت و امكانات است،

محتوي) ،شاخصگذاري ،تصفيه و پاكسازي،

و اساسي در كمك به شكلگيري مديريت

برقراري اتصاالت دروني و بروني منابع ،توزيع

آمده است آواد و قازيري سه عنصر اصلي

صفحات شبكهاي) و كاربرد دانايي]2[ .

افراد ،فناوري و فرايندهاي سازماني]6[ .

عبارتست از اكتساب (خلق دانايي و توسعه

بنابراين توانمندسازهاي سازمان نقش كليدي

طبقهبندي ،كاتالوگبندي ،يكپارچهسازي،

دانايي ايفا ميكنند .همانطور که در شكل1

(بستهبندي و ارسال دانايي در شكلهاي
ازآنجا كه شكلگيري اجزاي فرايند مديريت

1

مديريت دانايي را اينگونه قلمداد ميكنند:

توانمندسازهاي مديريت دانايي در ادبيات

شامل موارد زیر هستند:
 -1فرهنگ؛
 -2فناوري؛

 -3راهبرد و رهبري؛

 -4اندازهگيري و سنجش.

توانمندسازها در شكل  2نشان داده شده

است]2[ .

1. Awad and Ghaziri. 2004

....................................................
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جدول  -4چارچوبی براي بنيان دانایی []4

همچنين زيرساخت¬ها و بنيان الزم براي

هم عملي به خود اختصاص داده است .در

هندبوك استاندارد استراليا در جدول 4به

گرفته ،بازه وسیعی از فناوریها و کاربردهاي

پياده¬سازي مديريت دانايي با اقتباس از
اختصار آمده است]4[ .

تحقیقاتی که درباره مدیریت دانایی صورت
آن شناخته شده است .در اینجا به عنوان

به دليل پيچيدگي مبحث مديريت

توانمندساز مديريت دانايي به جوانب مختلف

تالشهاي زيادي را هم در حوزه علمي و

استفاده از ادبیات موجود معرفي ميكنيم و

دانايي شناخت فناوریهای مديريت دانايي

فناوري پرداخته شده و مهمترین فناوري را با

به بررسی اثر فناوري بر فرايندهاي مديريت

دانايي و اثرات مثبت و منفي آن ميپردازيم.
فناوريهاي مديريت دانايي

ليااو گردآوري علمي از مقاالت علمي
1

2

مجالت علوم كامپیوتر و علوم اجتماعي در

پايگاه  Elsevierطي سالهاي  1995تا
1. Liao,2003
2. Survey

....................................................
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عبارتند از :

دانايي مختلف به كار ميرود .شبكهها با

مدیریت دانایی را معرفی کرده است كه

براي توانمندسازي و پشتيباني از فرايندهاي

 )1چارچوبهای مدیریت دانایی؛

استفاده از  ICTميتوانند قابل استفاده و

 )3داده کاوی؛

اين است كه منظور از شبكهها اصال شبكههاي

 )2سیستمهای مبتنی بر دانایی؛
 )4فناوري اطالعات و ارتباطات؛

توانمند شده و رشد كنند و نكته قابل توجه

همكارانش که  1000شركت آلماني و 2000
3

شركت اروپايي را در زمینه اثر بخشيهاي
تمرينات مديريت دانايي شامل پايگاه دانايي
و لوتوس نوتز و گروه افزار مورد مطالعه
قرار دادهاند به این نتيجه رسیدند كه براي

فناوري نيست ]8[ .از ميان فناوريها،

پيادهسازي نوآوريهاي متعدد فناوريهاي

آن در زمينه پردازش تبادل ذخيرهسازي و

نوتز و گروه افزار) ،چالشهاي متعددي گزارش

 )5هوش مصنوعی /سیستم خبره؛

فناوري اطالعات و ارتباطات و سيستمهاي

 )7مدلسازی و نقشهریزی []2

به كارگيري اطالعات باعث شده كه مراحل

شده و گزارشها حاوي اين پيام است كه كمتر

كند و ذخيره کردن نمونههاي موفق و يا

دانايي راضي و خوشحال بودند ]1[ .بنا به نظر

 )6فناوري پایگاه داده؛

در ميان این فناوريها ،فناوري اطالعات و

مختلف مديريت دانايي تسهيل و تسريع پيدا

برخوردار است .در طي سالهاي پس از

تجارب گذشته سازمان و تبديل دانايي ضمني

ارتباطات از رشد روزافزون و اثربخشي ويژهاي
 1994استفاده از اينترنت بسيار رشد كرده و
به صورت عمومي درآمد .اینترنت در گسترش
تحقیقات فناوری اطالعات و ارتباطات ،به

صورت زيرساخت و يك محيط ارتباطي نقش
مؤثری دارد و در مدیریت دانایی به شدت

اثرگذار بوده است ]2[ .اينترنت و اينترانت و

اكسترانت در ايجاد زيرساختهاي سيستمهاي
اطالعات و ارتباطات در  ICTبسيار مؤثر است

به دانايي كد شده نمونههايي از قابليتهاي
سيستمهاي اطالعات و ارتباطات است .در
سالهاي اخير استفاده از هوش مصنوعي و

الگوريتمهاي ژنتيك و منطق فازي در اين
سيستمها باعث شده كه بر قابليت و سرعت

آنها افزوده شود]6[ .
بحث

مديريت دانايي (شامل پايگاه دانايي و لوتوس

از 10درصد افراد از اينگونه مديريت منابع

برخي محققان از جمله كاالنتون ،كاوسگيل
و زااو ، 4برخي از موضوعات همچون موفقيت
در به اشتراك گذاری دانايي ،اگرچه با فناوري

مرتبط است به شدت به فاكتورهاي انساني و

رفتاري وابسته و مربوط است ]2[ .به همین

دلیل براي كشف مسائل انساني مشخص ،از
روشهای مصاحبه با خبرگان ،روشهاي عوامل

بحراني موفقيت ( )CSFsو پرسشنامه با به

كارگيري روشهاي آماري استفاده ميشود.

[ ]6و باعث ايجاد محيطي براي انتقال دانايي

در فرايند مديريت دانايي دو ديدگاه نسبت

این علوم در حوزه علوم ارتباطات و علوم

گذاشتن دانايي يك توانمندي و قدرت است

اصل است و دیگر اینکه فناوري در حاشيه

دانايي قابل بررسي و مورد توجه است و

ميشود ]7[ .بنا به گفته ليبوويتز 1به اشتراك
و ازآنجاكه  ICTبر اين موضوع تكيه دارد
و كاركرد اصلي آن اشتراك گذاشتن دانايي

است بنابراین فناوري اطالعات و ارتباطات
يك فناوري اساسي و راهبردي در ميان

فناوريهاي مديريت دانايي به شمار میرود.

[ ]2الومن و همكارانش 2شبكه اجتماعي را به

عنوان مجموعهاي از گرهها (افراد ،سازمانها)
كه با ارتباطات اجتماعي به يكديگر اتصاالتي

به فناوري مطرح ميشود یکی اینکه فناوري
قرار دارد [ .]9فناوری اطالعات و ارتباطات
نوع فناوری است که قرار گرفتن در این طیف

مدیریت دانایی را به خوبی میسر میکند .در

این بخش به این بحث میپردازیم كه براي

پيادهسازي موفق مديريت دانايي بايستي در
كجاي بين دوسر اين طيف وسيع مديريت

دانايي قرار بگيريم به این معنی که بهتر است
چه ميزان از منابع دانايي فناوري و چه ميزان از
3. Mertins et al., 2001
4. Calantone, Cavusgil &Zhao. 2002

انساني ميگنجد كه بسيار در مباحث مديريت
بسيار ميتواند در اثربخشي مديريت دانايي
اثربخش و كارآمد باشد .در نتیجه ،فناوري
صرف در مديريت دانايي هرگز كارگشا نیست

و روابط منابع انساني و مديريت آنها بسيار

نقش ارزندهاي در اثربخشي مديريت دانايي
ايفا ميكند ]2[ .بنابراين ديگر روشهاي علوم

اجتماعي ممكن است در طبقهبندي فناوري

مديريت دانايي در آينده و كارهاي آينده
1. Liebowitz,2001
2. Laumann et al.,1987

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 2002انجام داده است 7 ،طبقه از فناوریهای

دارند در نظر دارند .اين شبكههاي اجتماعي

منابع دانايي انساني بهره گرفته شود .مرتينز و

رشد فناوري ،فصلنامه تخصصي پارکها و مراکز رشد
سال نهم ،شماره  ،35تابستان 1392

تحليل سيستم مديريت دانايي با استفاده از رويکرد فناوري و رويکرد منابع انساني
ساره خزائلي ،ندا سادات خواسته ،امير البدوي
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.مديريت دانايي قرار گيرد

 اظهار داشته كه"فرايند1همچنین كستلز

نوآوري به¬صورت هدفمند تحت تاثير
 هري.گسترشهاي فناوري و سازماني" است

 تحقيقاتي بر مديريت دانايي انجام2اسكاربراف

داده است و بر فناوري اينترانت تمركز كرده
 در تحقيق هري اسكاربراف نتيجه.¬است

اينگونه حاصل شده كه بايستي چشمانداز

خود را براي تركيب و تبديل دانايي از نگاه
صرف به فناوري به صورت اجتماعي درآوريم و

اين موضوع ما را به سوي تشخيص شبكههاي

اجتماعي به عنوان يك منبع مهم براي تركيب

و تبديل دانايي براي ارتقا نوآوري و خلق
]10[ .سرمايه هوشمندي رهنمون ميسازد

نتیجهگیری

فناوري ارتباطات و اطالعات در عين اينكه

 ميتواند فضاي خشك،يك فناوري است
سازماني را به يك فضاي ارتباطي تبديل كند

و بر خالف آنچه از ماهیت فناوری در طيف

مديريت دانايي بر میآید ميتوان از فناوري
جهت ارتقاي منابع انساني بهره برد به این
معنا که به جاي اينكه انسانها در خدمت
 در خدمت،فناوري باشند ميتوان از فناوري

 در طيف مديريت.منابع انساني بهره برد

دانايي با در نظر گرفتن دو حد منابع انساني
،و منابع فناوري با فاصله و اختالف نسبتا زياد
بايستي به گونهاي از مجموعه فناوريها بهره
گرفت كه همواره منابع اساسي سازمان يعني

.منابع دانايي در رأس امور در نظر گرفته شود

1. Castells, 1996
2. Harry Scarbrough, 2003
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