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چکیده
هدف اصلی این مقاله ،استفاده از کاربردی ترین نوع مدیریت یعنی مدیریت دانش است که بیشتر سازمان
ها امروزه ،با رعایت و اختصاص دادن دانش در پروژه های خود به باالترین سطح ممکن خواهند رسید ،در
این مقاله ،ما در ابتدا از تعریف دانش شروع خواهیم کرد و بعد به معرفی مدیریت دانش می پردازیم؛ هدف
ما در این مقاله قرار دادن قابلیت و توانایی مدیریتی به عنوان متغیر مستقل و خالقیت و نوآوری به عنوان
متغیر وابسته و فناوری اطالعات در نقش تعدیل کنندگی است .در این بررسی ما به تعریف هر کدام از
مستقل ها خواهیم پرداخت و بیان ساز و کارهای استفاده نوین از این متغیر ها و رابطه ایی که بین این
متغیر ها وجود دارد و در آخر استفاده از نظر سنجی معتبر و رسیدن به نتیجه بهبود عملکرد کارکنان با
استفاده از تاثیر دانش در سازمان ها.
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مقدمه
با گذر از انقالب صنعتی و ورود به هزاره جدید ،با رشد سازمان ها و نیروی انسانی ،مهم ترین عامل رشد در عصر حاضر چیزی
جز علم و دانش و نحوه ی بهره ورداری از آن که مدیریت دانش باشد ،نیست.
اگر روند تغییر و تحوالت دانش در جامعه معاصر به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد این نتیجه مهم حاصل می شود که جامعه
فراصنعتی امروز جامعه اطالعاتی است که در آن متغیر هایی مانند علم و دانش و مدیریت آنها و فناوری اطالعات باعث افزایش
کارکرد هر چه بهتر سازمان هاست (احمد پور داریانی.)1831 ،
علی رغم بحث های پراکنده ایی که در زمینه دانش صورت گرفته عمال تا دهه 1111شاهد تحقیقات عمده ایی در زمینه
پیشرفت دانش نبوده ایم .عمدتا مقاالت و تحقیقات و بررسی های انجام شده در این زمینه به طور کلی از اواخر دهه 1111
است که به عنوان روش نوین مدیریتی بحث داغ متون مدیریت است (ابطحی و صلواتی. (1831 ،
پزوهش های انجام شده در شرکت های موفق نشان داده است که بهر ه وری ،سودآوری ،واکنش سریع نیاز به مشتری ،کاهش
هزینه و در نهایت میل سازمان به جاودانگی و درخشش بیشتر همه در مدیریت دانش خالصه می شود.
آن دسته از سازمان ها که نیروی دانشگر بیشتری دارند و از نیروی انسانی دانشگر برای غلبه بر محیط پر رقابت و تغییر پذیر
کسب و کار استفاده می کنند .ساز مان های موفق آنهایی اند که دانش پرسنل خود را به توانایی سازمان تبدیل کنند )تیرنی و
فارمر)1111، 1
در واقع این فرایند به استفاده از خالقیت و فناوری های روز اعم از دانش های کامپیوتری و سیستم ها و  (...رابطه مدیریت
دانش و خالقیت و فناوری اطالعات)سازمان را در تغییر و سازگاری با اقتصاد جدید همراه با محور دانش و حفظ مزیت رقابتی
پایدار نگه می دارد )ووی روبرتس.)1112،1
در نهایت اگر هر فردی از نظر روانشانسی در پستی قرار گیرد که متناسب با دانش وی استفاه شود  ،نه تنها رضایت شغلی وی
حفظ می شود بلکه باعث رشد چندین برابر شرکت خواهد شد )ژانگ و بارتُل.)1111،8
مبانی نظری
دانش
اگر بخواهیم از ابتدا و به صورت پایه ایی شروع کنیم ،باید از کلمه دانش آغاز کنیم؛
کلمه دانش در اصل یک کلمه مشتق و اسم مصدر است و تشکیل شده از (دان +شِ) است که (دان) از بن مضارع دانستن و
(شِ) کلمه ی پسوند ساز است که در فرهنگ لغت نامه دهخدا به معنای عمل دانستن ،دانندگی ،دانایی ،علم و فضل است به
قول اسدی شاعر نامدار بزرگ:
«ز دانش به اندر جهان هیچ نیست  /تن مرده و جان نادان یکیست»
دانش یا معرفت ،ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافتهها درباره جهان طبیعت ،در قالب توضیحات و پیشبینیهای
آزمایششدنی .علم دانششناسی ،با سه عنصر داده ،اطالعات و دانش سر و کار دارد .به عبارت دیگر ،دانششناسی به بحث و
بررسی پیرامون دانش و عناصر سازنده آن ،یعنی داده و اطالعات میپردازد.
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در یونان باستان ،سقراط ،سپس افالطون و پس از او ،ارسطو؛ به مخالفت با آراء پیشینیان پرداخته و اصول و قواعدی را به
منظور مقابله با مغالطات و برای درست اندیشیدن و سنجش استداللها تدوین کردند.
مقارن با قرن پانزدهم میالدی ،پژوهشگران در سراسر اروپا و خاورمیانه ،قفسههای غبار گرفته ساختمانهای قدیمی را جستجو
کردند و دستنوشتههای یونانی و رومی را پیدا کردند .در نتیجه ،نوشتههای باقیمانده از نویسندگان کالسیک از
جمله افالطون ،سیسرو ،سوفوکل و پلوتارک به دوران رنسانس رسید .مطالعه ی این آثار ،دانش نو نام گرفت در آن زمان،
ضمن احیای عالقه به نوشتههای کالسیک ،به ارزشهای فردی نیز توجه شد .این گرایش ،انسانگرایی نام گرفت .زیرا طرفداران
آن ،به جای موضوعات روحانی ،بیش از هر چیز ،مسایل انسانی را در نظر گرفتند .انسانگرایی نیز مثل رنسانس ،از ایتالیا ظهور
کرد.
مدیریت دانش ،مدیریت دانایی یا مدیریت اندوختههای علمی ))Knowledge Management - KM
مدیریت دانش ،یعنی مدیریت فعالیتهای دانشی؛ یعنی مدیریت ا ذهان و مستندات .مدیریت دانش فراتر از انجام فعالیتهای
دانشی است .مدیریت دانش الیهای فراتر از فعالیت های دانشی بوده و متمرکز بر اهداف و راهبردهایی است که فعالیتهای
دانشی را بهبود دهد .فعالیتهای خلق ،اشتراک ،بهرهبرداری بهره برداری  ،فناوری  ،استفاده درست از میزان دانش و ایده های
خالق و … فعالیتهای دانشی هستند که باید مدیریت شوند .به عنوان مثال اشتراک دانش ،جز مدیریت دانش نیست ،بلکه
موضوع مدیریت دانش است .نقش مدیریت دانش ،بهبود اشتراک دانش است ،نه انجام آن.
مدیریت دانش ،مدیریت طیف وسیعی از فعالیتهای است که برای مبادله ،خلق یا ارتقای سرمایههای فکری در سطح کالن به
کار می رود .مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرایندها ،ابزار ،ساختار و غیره با قصد افزایش ،نوسازی ،اشتراک یا بهبود استفاده
از دانش است که در هر کدام از سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری ،انسانی و اجتماعی نمایان میشود .مدیریت دانش
فرایندی است که به سازمانها کمک می کند تا اطالعات و مهارتهای مهم را که بعنوان حافظه سازمانی محسوب میشود و به
طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند ،شناسایی ،انتخاب ،سازماندهی و منتشر نمایند .این امر مدیریت سازمانها
را برای حل مسائل یادگیری ،برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیریهای پویا به صورت کارا و مؤثر قادر میسازد )جراین و یوها –
بیان.)1111،2
امروزه بدون مدیریت دانش درست ،شما توانایی سازماندهی شرکت را به طور موفق ،نخواهید داشت چون دگرگونی مدل کسب
و کار صنعتی که سرمایههای یک سازمان اساساً سرمایه های قابل لمس و مالی بودند (امکانات تولید ،ماشین ،زمین و غیره) به
سمت سازمانهایی که دارایی اصلی آنها غیرقابل لمس بوده و با دانش ،خبر ،توانایی و مدیریت برای خالق سازی کارکنان آنها
گره خوردهاست و همچنین افزایش فوقالعاده حجم اطالعات ،ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطالعات به طور
کلی ارزش دانش را افزوده است؛ زیرا فقط از طریق دانش است که این اطالعات ارزش پیدا میکند ،دانش همچنین ارزش
باالیی پیدا میکند زیرا به اقدام نزدیک تر است .اطالعات به خودی خود تصمیم ایجاد نمیکند ،بلکه تبدیل اطالعات به دانش
مبتنی بر انسانها است که به تصمیم و بنابراین به اقدام میانجامد.
مدیریت دانش و نوآوری و خالقیت
ادبیات مدیریت دانش  ،نوآوری را به عنوان یک عامل حیاتی برای شرکت ها در جهت ایجاد ارزش و حفظ مزیت در محیط به
شدت پیچیده و پویای امروز قلمدادی می کند (رنجت .)1112 ،1پژوهشی حاکی از آن داشت که مدیریت دانش خصوصا توزیع
دانش بر نوآوری و موفقیت مالی سازمان تاثیر زیادی دارد (وانگ.)1111، 6
Grean & uha-Bian
ranjit
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خالقیت
بشر به فرارفتن از فعل پذیری (مخلوق بودن) نیاز دارد .فرارفتن از حالت مخلوق بودن ،خالق و آفریننده زندگی خویش شدن
است  ،که با اندیشه ،هنر ،کاالی مادی و مانند این ها امکان پذیر خواهد شد ،میل به آفرینش عمال در انسان ریشه دارد
(شولتس)1161 ،
مازلو اعتقاد داشت که آفرینندگی یکی از ویژگی های مورد انتظار از افراد خودشکوفاست .این فرد خالقیت را به ابتکار و تخیل
ساده و صمیمی کود کان  ،یعنی نگرش بی تعصب و مستقیم به امور تشبیه می کند و اعتقاد داشت بیشتر دانش آموزان در
دوران مدرسه و حتی سایر نیرو های اجتماعی این آفرینندگی خردسالی را از دست می دهند،اما افراد خودشکوفا آن را حفظ
می کنند  .پس آفرینندگی بیشتر یک گرایش  ،بیان سالمت درون و مربوط به شیوه ادراک و طرز واکنش انسان نسبت به
جهان است تا آفریده هنری .بنابراین هر کسی در هر شغلی که باشد توانایی بیان یک ایده و یا یک روش درست در جهت
بهبود عملکرد شرکت و یا سازمان را قادر خواد بود ولی این ایده کامال مرتبط است که مدیر مافوق چگونه از آن بهره ببرد و با
مدیریت دانش خود توانایی اجرا و بسر آن را فراهم سازد ،همیشه مدرن بودن برای هر پیشرفتی الزم است در گذشته تمام
احکام و فیش های حقوقی در ایران توسط کاغذ و یا برگه ایی در کارگزینی اداره مربوطه  ،قابل دریافت بود ولی بعد در اواخر
دهه 31از طریق فناوری اطالعات باعث شد تمامی پرسنل بتوانند پشت سیستم کامپیوتر خود در منزل به حکم و فیش
حقوقی خود دسترسی داشته باشند در این عمل هم از ترافیک ومخارج اضافی جلوگیری شده است هم از اتالف وقت
برخی نویسندگان با اقتباس از استونر 1111،خالقیت را به عنوان پدیدآوری فکری نو تعریف می کنن.د با توجه به تعریف
خالقیت ،نوآوری را تبدیل به یک ایده شرکتی جدید (شرکت مدرن تازه تاسیس) ،به محصولی نو (مانیتور های صفحه ایی
تخت کامپیوتر) ،خدمتی جدید (گرفتن فیش حقوقی و یا احکام) تعریف کرده اند.
رابطه خالقیت و نوآوری:
خالقیت

نو آوری

پدید آوردن فکر

بهبود عملکرد سازمان (بازار)
محصول جدید  /توسعه فرایند

تولید محصول

شیوه برخورد مدیران با استفاده از مدیریت دانش ،در جهت ارتقا شرکت یا سازمان
مدیران در سازمان های دانش توسعه با تکیه بر علم دانش خود می توانند زمینه گسترش این ویژگی های نقش حساس و مهم
را رقم می زنند .آنان برای دست یافتن به ایده و خالقیت نو باید توانایی ترکیب ایده های نو را با روشی مناسب و با حفظ
پیوستگی بین ایده ها برای آفرینش و تحقق اهداف و خواسته های سازمان را داشته باشد کریستین سن اعتقاد داشت که
-1پدیده ای نو -1مسایل جدید  -8افرادی که متفاوت فکر می کنند همواره در رقم زدن این نقش مهم اند و همچنین اعتقاد
داشت که برای خالقیت و ایده های نو باید ی ویژگی هایی هم دارا بود:
 -1خود و سازمان خود را با تغییر و تحول جامعه هماهنگ می کنند.
 -1نسبت به رخداد ها ی محیطی( تهدیدها – فرصت ها ) حساس اند.
 -8به سرعت فرهنگ خالقیت نو را ترویج می کنند ،زیرا مدیر اگر به تنهایی خالق باشد مانند جزیره ایی که در میان
طوفان است به زودی زیر آب می رود.
 -2به کارمندان خود شهامت بدهد تا خیال بافیشان را بر کاغذ بیاورند و در اختیار سازمان قرار دهند (کرستین
سن)1111،7
wong
Krestian San
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این موارد ،ویژگی های کوچکی از شیوه برخورد با یک ایده نو بر اساس مدیریت دانش بوده است.
فناوری اطالعات
برای فناوری اطالعات تعارف گوناگونی ارائه شده است که اگر چه هر یک در قالب عبارات مختلف بیان شده اند ولی همه ی
آنها دارای وجوه مشترک اند نظیر تعاریفی که در ذیل می آید:
فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد فناوری اطالعات را به صورت شاخه ای از فناوری راجع به انتشار (( ،فرایند ذخیره سازی
اطالعات )) تعریف می کند .دایره المعارف جدید بریتانیا ((فرآیند اطالعات)) را سازماندهی ،ذخیره سازی  ،ارسال و استفاده
نظام یافته اطالعات معرفی می کند (اخوان صفار.)1811،
فن آوری اطالعات به مجموعه ابزارها ،ماشین ها و دانش و روش مهارت استفاده از آنها در تولید ،انتقال ،جابجایی و پردازش و
آماده سازی و مصرف اطالعات؛ از ساده ترین وپیچیده ترین و اولین تا پیشرفته ترین مراحل اطالعاتی (جدیدی محمد
آبادی.)1831،
فن آوری اطالعات به مجموعه ی به هم پیوسته ای از روشها ،سخت افزار ،نرم افزارها و تجهیزات ارتباطی که اطالعاتی را در
اشکال گوناگون (صدا ،تصویر) جمع آوری ،ذخیره سازی ،بازاریابی ،پردازش ،انتفال وعرضه می کند ،اتالق می شود
(جوهری.)1811،
نقش فن آوری اطالعات در مدیریت دانش موضوع مهم برای هر شرکتی است که می خواهد از وجود فن آوری ها برای مدیریت
سرمایه های فکری وعلمی خود بهره وری کند .فن آوری اطالعات ،یک عامل اساسی موفقیت در برنامه ی مدیریت دانش است.
بسیاری از سازمان ها فن آوری اطالعات را به یک شکل خاص یا اشکال مختلف برای مدیریت دانش خود از تکنولوژی اطالعات
عمدتاً برای ذخیره وانتقال صورت های دانش استفاده می شود .برخالف تصورعام که تنها شامل کامپیوتر می پندارند ،نیست
بلکه ابزاری های نظیر پروژکتور و ویدئوکنفراس ها برای انتقال دانش ونحوه همکاری با سایر ملل گوناگون است (اِگبو و
بتدریل)1118 ،3
مدیریت دانش به عنوان مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با تولید فن آوری خالقیت با هدف تولید ؛تدوین وانتقال دانش
تعریف شده است و نقش اصلی تکنولوژی اطالعاتی نشان می دهد هدف ابزاری آن تسریع اطالعاتی با بکارگیری خالقیت
وتعدیل کنندگی فن آوری اطالعات است (جورینک ویل.)1111 ،1
کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت دانش
بر پایه تجربیات مرکز کیفیت و بهره ورداری آمریکا ( ) APQCچند مبنای اصلی در تدوین استراتژی مدیریت دانش با به کار
گیری فناوری وجود دارد که در این مقاله به بررسی چند مورد خاص میپردازیم:
 )1الگو ما با یک معماری شروع خواهد شد
اگر الگو ما برای حمایت از ابتکارات وجود نداشته باشد  ،منجر به نا به سامانی خواهد شد.
 )1کنترل هزینه ها
هزینه های نا پیدایی در مدیریت دانش وجود دارد و این هزینه ها مختص دقیقا ،خود تکنولوژی نیست بلکه مانند تمام هزینه
ها به دو دسته آشکار و پنهان تبدیل خواهد شد .هزینه های فناوری اطالعاتی ممکن است آشکارتر باشند ،ولی اغلب هزینه
های پنهان ،مربوط به افرادی است که باعث افزودن علم می شوند ،در واقع آنها به دیگران کمک می کنند که آنچه را که نیاز
دارند بیابند.
Egbu , Botterill
Javarnick Will
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 )8فناوری اطالعات و دانش باید در ارتباط باهم جلو بروند:
این دو مورد باید به همکاری هم ،باعث افزایش سطح مراتب شرکت ها و سازمان ها شوند؛ تمرکز اصلی باید در دریافت
اطالعات صحیح از افراد مطمئن در زمان مناسب باشد .بد ین صورت افرادمی توانند نگرشها و عقاید خود را بهبود بخشند و به
تجربه ی خود بیفزایند واطالعات را بر مبنا خالقیت به دانش تبدیل کنند (ژانی.)1111،11
رابطه متغیر ها
در این مقاله ما به بررسی رابطه بین سه عامل اعم از مدیریت دانش ،خالقیت و نواوری ،فناوری اطالعات و تاثیر پذیری هر
کدام می پردازیم .در اینجا ما قابلیت و توانایی مدیریت دانش را متغییر مستقل و نوآوری و خالقیت را متغیر وابسته و فناوری
اطالعات را در نقش تعدیل کننده بررسی خواهیم کرد.
مدیریت دانش

خالقیت و نوآوری

متغیر وابسته

قابلیت و توانایی مدیریتی

متغیر وابسته

با تعدیل کنندگی  :فناوری اطالعات

بسیاری از فناوری های پیچیده را می توان به عنوان نوآوری ساختار توصیف کرد ،خالقیت مهم ترین بخش توجه مدیران
شایسته باید قرارگیرد تا به کمک ابزاری مثل فناوری اطالعات توانایی نشان دادن بهترین سطح سازمان را داشته باشند
)گرین.)1111،11
روش انجام تحقیق و بیان یافته ها
در این پرسشنامه از روش توصیفی برای بدست آوردن میزان تاثیرگذاری مدیریت دانش ،در کارکنان استفاده شده است.
پرسش نامه
در سال  1111مجموعه ایی از محقیق به نام های گریسا و لیبدا میرلیس ،11آزی کورکو 18یک آزمون برای میزان تاثیر دانش
کاری در سمت افراد در سازمان بیمه انجام دادند ،متوسط سن از کارکنان تضمین کیفیت در موسسات عالی رتبه بیمه ایاالت
 11ساله بوده که این پرسشنامه ها از طریق پست در منزل افراد انجام گرفته است .این جمعیت حدود  11تا 81سال تجربه
در زمینه کاری در پرورش کارآموزی دارند ،که  116نفر از ابزار مدیریت دانش برای سواالت تستی ساده استفاده شده است.
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متغیر های پرسشی

بسیار

مربوطه

زیاد

1

تناسب حقوق دریافتی
با میزان توانایی،تجربه و
مهارت

1

3
(%)1/6

1

مزایا شغلی

1

8
(%)1/1

17
(%)11

8

تناسب حقوق دریافتی
با حجم کاری

1

1
(%)1/2

17
(%)11

88
(%)18/1

2

میزان ترقی و پیشرفت
شغلی در سازمان

1

2
(%)1/3

81
(%)11/1

22
(%)81

13
(%)21/3

1

امکان ارتقا و رسیدن به
پست باالتر

1
(%)1/7

2
(%)1/3

17
(%)11

22
(%)81

63
(%)27/1

3
(%)1/6

6

اجازه ابراز خالقیت و
نوآوری

1
(%)1/2

1
(%)6/8

11
(%)17/6

86
(%)11/2

63
(%)27/1

1
(%)1/2

7

تشویق کارکنان برای
استفاده از فناوری های
روز

2
(%)1/3

18
(%)16/1

17
(%)21/1

6
(%)2/1

3

توجه مدیران به جذب
نیروهای متخصص

6
(%)2/1

17
(%)11/1

86
(%)11/2

13
()11/7

ردیف

انحراف

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

بی پاسخ

میانگین

28
(%)81/8

13
(%)13/7

61
(%)28/7

1
(%)1/7

1/13

1/131

81
(%)11/3

31
(%)17

1

1/66

1/313

71
(%)11/6

1
(%)1/7

1/66

11/381

6
(%)2/1

1/31

1/361

1/71

1/311

1/36

1/111

استاندارد

11
(%)86/6

1

1/22

1/113

83
()16/3

7
()2/1

1/11

1/111

نتیجه گیری و بحث
با تحلیل و بررسی داده های آماری به این نتیجه میرسیم که در جامعه کنونی متاسفانه مزایای شغلی و تناسب حقوق دریافتی
با میزان مهارت و دانش هم خوانی ندارد و این امر حاکی از آن است که جامعه ما هنوز راضی به پذیرش مدیریت نوین دانش و
استفاده درست از آن نبوده است.
پیشنهاد میشود برای رفع این مشکالت ،امکانات آموزشی همچون دوره های کوتاه آموزش ضمن خدمت ،حضور در همایش
های نوین برای باال بردن اطالعات مدیران کالسیک ،ادامه تحصیل در مقاطع باال تر ،ارتقا شغلی و رسیدن به پست سازمانی
باالتر با توجه به میزان مهارت و دانش افراد و پرورش استعدادهای درونی کارکنان برای پیشرفت هر چه تمام تر سازمان ،انجام
گیرد.
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