
 

 در یدانش سازمان تیریبرنامه مد یسازنهینهاد

 رازیشهر ش یشهردار 

 
 رازیش یشهرداردو  منطقه یو اقتصاد یمال معاون   هیزند محمدرضا

 
 دهیچک
ی شتریب تیاهمو  نداهداد شیخو یتیریمد یهاو سبک ی، کارکردیساختار یهانهیدر زم یاساس اتریی، تغاتمؤسس ازبسیاری  ر،یاخ یهادر دهه
شده و در  رامونیپ طیمح راتتغیی تیریو مد یریپذدرک، انطباق یبرا سبقائل  و  اتیمنظور بهبود عملروز به دانش و اطالعاتِ یریکارگو به ک

را از منظر کیفی و کمی و از دانش  تیریبرنامه مد یسازنهینهاد مقاله، نیا اند.گرفته یشیرجوعان پتر به اربابارائه خدمات و محصوالت مطلوب
شا شیراز مورد بررسی ابعاد تفویض اختیار به کارکنان، م شهرداری  رکت کارکنان، مدیریت متمرکز، ایجاد گروه های کاری و فناوری اطالعات در 

س بهی سازنهینهاد ندیفرا مقاله نیدرادهد. قرار می ها و مثال قیبرنامه از طر ریکاربرد متغ لیوتحلهیبا تجز یفی: ازلحاظ کشودیمی دو روش برر
سازمان قیدانش، از طر تیریمفهوم مد یسازنهیمراحل نهاد منظر کمیازبرنامه در طول زمان.  نیمشارکت در ا میبا ترس کمیازلحاظ   یرهبران 

یافته های تحقیق حاکی از آن استتتت که بین متغیرهای تفو  . ردیپذیم انجامادراک و رفتار دارند،  رییمنظور تغبه یشتتتتریکه دانش و نفوذ ب
ستگی معنادار مثبتی وجود دارد. بنابراین نهادینه اختیار، مشارکت کارکنان، سازمانی همب سازی مدیریت متمرکز و ایجاد گروه های کاری با دانش 

تواند ترکیب ستتتینرییای از اطالعات، فناوری اطالعات و توانایی خالقانه نیروی انستتتانی ایجاد نماید که به نوبه خود موجب مدیریت دانش می
 وری  و رضایت مشتریان و ارباب رجوعان را در پی دارد.ش بهرهکاهش خالء دانشی، افزای

 رازیش یشهردار ،یسازمان دانش تیریمد ،یسازنهینهاد :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه -1
ست بدیهی  کارکنان همه اختیار در و شده مدیریت باید که شودیم تولید سازمانی دانشحتماً  ،هاسازمان همه فعالیت جریان در که ا
 در که استتت این درها ستتازمان گرید بامحور دانش یا دانش بر مبتنی یهاستتازمان استتاستتی فرق اما رد،یگ قرار مجدد استتتفاده یبرا
 کردنعملیاتی برای که هاییماانیزم و دانش مدیریت شتتیوه بنابراین و استتت اصتتلی تیمأمور یک دانش تولید ،هاستتازمان گونهنیا

ستراتژ  مدیریت، خاص الگوهای و هاوهیش کهها سازمان گرید با شودیم اجرا و طراحیها سازمان گونهنیا در دانش مدیریت یهایا
سب شانیمأمور نوع با متنا سعه،. دارد تفاوت دارند، ت ستفاده و اجرا تو ستراتژ به دانش از ا صی یهایا ستراتژ با که خا  سازمان یهایا
 (.156: 2003 د،یابوزاست ) نیازمند باشند، هماهنگ
 یابیارزش یبرا یاست که چارچوب افتهیو نظام یکارشناس یهانگرش و موجود اطالعات ،هااز تجارت، ارزش یالیمخلوط س دانش،

ست م دیتجارب و اطالعات جد یریکارگو به شور به وجود مدهدیبه د سازمانرودیو به کار م دیآی. دانش، در ذهن دان ا ه. دانش در 
 تی. عملارد و فعالابدییم یاعمال و هنجارها تجل ،یستتتازمان یندهایفرا ،یکار یهاهیدانش، بلاه در رو ریتنها در مدارک و ذخانه

سازمانشودیم یاطالعات منته دیبه تول یادیز زانیها به مسازمان ها خود، اطالعات را جذب و آن رامونیپ طیها بر اثر تعامل با مح. 
 یبرا ییمبنا ب،یترتنیاتا به زندیآمیخود درهم م یها و مقررات داخلدانش را با تجارب، ارزش نی. ستت ا اکنندیم لیرا به دانش تبد

سازمان بدون دانش نم ست آورند.  سامان دهد و به تواندیاقدامات خود به د خود ادامه دهد.  اتیبه ح ایزنده و پو یعنوان نظامخود را 
به دنبال افراد باتجربه  شتریب رند،یگیم سخت یهامیتصم که یرانیمد. هستندکسب دانش و استفاده از آن  یدر پ ن،یقیها بهسازمان

                                                           
 مسئول:  ۀسندینوm.zandeie@yahoo.com 



قرار دهند. بر  یریگمیدانش خود را مرتباً در معر  تصتتم ،یاطالعات یهاگاهیاطالعات در پا افتنی یجستتتجو برا یجاهستتتند تا به
 آورندیها و مدارک به دستتت ممراجعه به نوشتتته قیدوستتوم اطالعات و دانش خود را از طر ران،یمد ،شتتدهاستتام مطالعات انجام

 (.1379)داون ورت، 
ستور سه بر مؤثر عوامل و یسازمان فرهنگ انواع نیب موجود ارتباط( 2011) پا صه. کندیم انیب را انشد میت  یفرهنگ یهاشاخ
. داشتتت خواهند دانش میتستته به مطلوب شیگرا رشتتد، حال در یگرافهیوظ یهاستتازمان نیهمچن ،ینوآور و رییتغ در بازبودن
ض نیا از یو ن،یبراعالوه س در یشتریب یهانمرهکه  ییهاسازمان که کرد آغاز هیفر صه و یبروکرا  به یلیم ،دارند یرقابت یهاشاخ

 .دارد وجود دانش انتقال بر مؤثر عوامل و یسازمان فرهنگ نیب یارتباطبود که  نیا قیتحق جهینت. داشت خواهندن دانش میتسه

 در که یسازمان فرهنگ و دانسته مرتبط برق دیتول صنعت در دانش تیریمد با را یسازمان فرهنگ( 2008) لدیف یما ید روبرت
 اهداف تحقق در یاتیح یعامل استتت  استتام و هیپا عنوانبه یریالگوگ و آموزش ،یوربهره ،یانستتان منابع تیریمد یندهایفرا آن

 .است دانش تیریمد
 

 پژوهش اتیادب -2
 یسازنهینهاد

ستراتژمنعاا یهاوهیش کاربردن بهبا  یسازنهینهاد یطورکلبه  بروز باکه  افتدیاتفاق م یوقت معموالًو  شودیآغاز م یتعامل یکننده ا
شال، کی شال ،یاوهیش ریتدب با کنندیعامالن تالش م نیبنابرا  ستندین آن حلمتداول قادر به  یهاوهیش م  حل عاقالنهرا  جیرا م

ستفاده از ا یشتریافراد ب ناهیمحض ا. بهکنند شار ب افت،ی شیافزا وهیش نیا رشیکردند و پذ وهیش نیشروع به ا  گرید یرو یشتریف
 شتریو ب ستیفرد نمنحصربه یانتخاب گرید وهیش نیگذر زمان ا با. شودیم شتریمشارکت ب باعثخواهد بود و  آن کاربردنبه یبرا افراد
خاص  یهاتیفعال یبرا ینیکه تضم یعموم تیآن و رضا یقانونمند ،یسازنهینهاد ندیفرا قیسازمان از طر یبقا یاست برا یضرورت
 ،مشترک یو ابزارها هاتیالگوها، فعال یجیتدر رشیپذ بیترت نیمطلوب و مناسب هست و بد یبرنامه با ساختار اجتماع کی طهیدر ح
ست که  یبزرگ نیبذره یسازمان هی. نظرشوندیو روزمره م یعاد س نی. اکندیم لیوتحلهیمرحله تجز نیرا در چند دهیپد کیا  هایبرر

 کی یسازنهینهاد ندیفرا مقاله، اهداف یو در راستا وجودنیامرتبط هستند، با یمراحل سازمان ای هانهیزم ،یجهان یهاسامانهمعموالً با 
 .میکنیم لیوتحلهیواحد را تجز یجهان یشرکت مهندس کیدانش در  تیریمدمرتبط با  یهاتیابزار خاص و فعال
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 دانش شرکت فلور تیریمد ستمیس تیعوامل موفق
 دانش تیریمد
ست از فرآ تیری( مد1999) نگیک گلین دگاهید از صول اطم ،یدهسازمان جادیا ندیدانش عبارت ا شاعه و ح از درک اطالعات  نانیا

 ،یدآوریاستتت که پد ییندهایاز فرآ یادانش مجموعه تیریباور بود که مد نیبر ا 1991در ستتال  ومنیکار. ن کیانجام  یبرا ازیموردن
 .ردیگیسازمان را در بر م کیدر  ینیو ع یدانش ذهن یریکارگاشاعه و به
 مواجه آن با هاسازمان که است یاعمده یهاینگران از یای دانش مؤثر تیریمد و است سازمان یاصل منابع از یای دانش امروزه

 یمسائل نیتربزرگ از یای دانش مؤثر تیریمد اما ،است سازمان یبرا ارزشمند منبع کی(. دانش 2014 همااران، و یونی)آپلو هستند
ست س کنندیم برخورد آن با رانیمد که ا شناختهسازمان در یفار ییدارا عنوانبه (. دانش2008کال و همااران،  ی)م . شودیم ها 
 (.2011 همااران، و یمالدی)جر
 یبشر و حت یزندگ یهاسال نیدانش از نخست تیری، مدقتی. در حقستین ریپذدانش اماان تیریمد شیدایپ خچهیتار قیدق انیب

و انتقال اطالعات و دانش مرتبط با موضوع شاار و گسترش درک و شناخت  یآوروجود داشته است و بشر به جمع زیدر عصر شاار ن
شانیپ طیخود از مح صت ییمنابع غذا زانیم یهانهیدر زم رامون شان م یهاها و خطرو فر سانپرداختندیموجود در قلمرو طور ها به. ان

ست ستمر به دنبال د ش واناتیمنظور حفظ بقاء و مقابله با حبه یبه علم و فنّاور یابیم شر آرام یبودند. زندگ یعیطب یایو بال یوح آرام ب
شت و عل شرفتیپ سهیسازرهیمنظور ذخبه یمندروش نظام گونهچیه ناهیا رغمیکرد و تجاربش افزون گ دانش در  تیریو مد می، ت

 یخیتار یهاجوامع در دوره یازهاین نیمنظور تأم. دانش بهافتییانتقال م گریبه نستتل د یآن زمان وجود نداشتتت، اما دانش از نستتل
 نی. استینرشد بشر  خیتازه در تار یمفهوم ،دانش تیری. مددیگرد تیریبه کار گرفته و مد ،و صنعت یازآن، ازجمله عصر کشاورزپا
 .است افتهی یشتریب رواج ریاخ یهادانش در سال تیریاست که وایه مد یدر حال

سدانش به تیریاگرچه امروزه مد سه عیطور و س سازماندر انواع مؤ واحد از آن  فیتعر کی  اما ارائه شودیها به کار گرفته مها و 
س شاره دارد؟  یدانش به چه مفهوم تیریمتعدد، درواقع مد فیتعار رغمیکه عل شودیپرسش مطرح م نیا نجایمشال است. در ا اریب ا
به  یابیمنظور دستدانش به یریکارگبه و انتشار خلق، ندیفرا»عنوان آن را به توانیدانش، م تیریگوناگون مد فیتعار یبررس قیاز طر

، ندهایاز اصتتتول، فرا یاکه مجموعه یافلستتتفه»دانش عبارت استتتت از  تیری، مدگرید یفیکرد. در تعر فیتعر« یاهداف ستتتازمان
سهکاررفته که افراد را بهبه یهایو فنّاور یسازمان یساختارها شان  یریکارگو به میمنظور ت ش  یاریها مواجهه با اهداف آن یبرادان

 لیتام یطورکلاستتت. به هاتیاولو نیمهمتر ازدانش در ستتازمان  تیریاصتتول مد یجیهمگون ستتاختن تدر نیبنابرا  «رستتاندیم
 دارد. ازین یسازمان فلسفه ریتعب بهدانش  تیریمد یهابرنامه

 است که مسائل زیر را بدانیم: نیبرای فهم مدیریت دانش مسئله حیاتی ا

  زنجیره اطالعات و تمایز بین داده، اطالعات، دانش و معرفت •
  و فرهنگ سازمانی ینقش چهارعنصر اساسی مدیریت دانش: دانش، مدیریت، فنّاور •
 (.163: 1379 داون ورت،فرایند مدیریت دانش )تفاوت میان مدیریت داده، مدیریت اطالعات و مدیریت دانش و  •
 ف مدی ی  دانشااهد

مختلف شرکت )مالی،  یهاافراد قسمت یازسو جادشدهیایجاد یک سازمان یادگیری و شراکت با ایجاد جریانی بین مخازن اطالعات ا
کار  هب ریز لیمدیریت دانش را به دال هاگر استتت. بیشتتتر افراد و ستتازمانیها به یادعملارد، هوش رقابتی و...( و مرتبط کردن آن

 :رندیگیم
  افزایش همااری •
  یوربهبود بهره •
  است ازیتشویق و قادر ساختن نوآوری غلبه بر اطالعات زیادی و تحویل فقط آنچه موردن •



  بدون محدودیت زمان و فضا کنندگانافتیبه در کنندگاننیتسهیل جریان دانش مناسب از تأم •
  میان کارمندان تسهیل اشتراک دانش •
اطمینان یافتن از ایناه دانش با ارزش هنگام ترک  ،تصتترف و ثبت دانش کارکنان قبل از ایناه آنان شتترکت را ترک نمایند •

 رود ینم نیبکارمند از 

  دانش سازمان یافزایش آگاهی سازمانی از خألها •
شرکت • ستراتژکمک به  شان، هایها که با افزایش آگاهی آنان از ا صوالت و بهترین کارکردهای رقیبان جو باقی سبقت ،مح

  بمانند
 (.79: 1380 م،یکبهبود خدمات مشتری ) •

 

 دانش اس  اده و  لق م انع

 :است ریشرح ز بهدر سازمان  دانش استفاده و خلق موانع
 دهد یکه خلق دانش را ارتقاء م یبه روابط سازمان یبه مراقبت کاف یتوجهیب •
  کند یریها جلوگخلق دانش در گروه یواقع یندهایممان است از فرا فیضع یکالم مهارت •
 باشد  شرکت یاستراتژ و دانش تیریمد نیب یناکاف ارتباط است ممان •
  دانش تیریمد یهادر تالش ییگراکل ناردندرک •
 کند یم جادیکه دانش ا ییهااز کمک قینادق یابیارز •
سم • ستان نهیرید یهار شش ییهاو دا صد یناموفق که از تالش برا یهااز کو  یریجلوگ تواندیم دیجد شنهادیپ ای ده،یا قیت

  کند
 ستند ین ریپذکه انعطاف یسازمان یهاو روش یرسم یهاهیرو •
صل یهاارزش با که ییاعتقادهاو  هادهیا • سازمان  یا سفه  ستو متعادل و  ستندین سازهمسازمان و فل سخت آن کردندر ها 

 (.46: 1385 ،یاست )محمد

 

 نقش مدی ی  در مدی ی  دانش

صاحبه یها: از طریق ارتباطکردمدیریت  توانیمدانش نهان را به دو طریق  شتاری، م آن را به  توانیشفاهی م یهانهیشیها و پنو
صریح تبدیل   یهاها با تعامالت رودررو، گفتگوها و ارتباطسازمانعمل در هم یهادانش یا گروه یها. از طریق ایجاد گروهکرددانش 

شباه ارتباطی، راهبری، مرب سئله تعاملی،  سعه حرفه یهاتی، آموزش و موقعیگریگفتاری، آموزش مداوم، حل م دانش نهان را  یاتو
)افشتتتار  شتتتودیل منتقل معمهم یهادانش یا گروه یهااز طریق گروه معموالً. در بخش ستتتنتی مرجع، دانش نهان کنندیمنتقل م
 (.64: 1383 ،یو نوذر یزنجان
ست ییهاروش همه دانش، تیریمد ست عبارت و کندیم اداره را خود دانش یهاییدارا سازمان، که ا  ،یآورجمع یچگونگ از ا
 (.Wickramasinghe, Rubitz, 2007) دانش جادیا و یسازروزبه ،یریکارگبه انتقال، ،یسازرهیذخ

 

 قی حق یهاهی  ض -3
  کردن دانش رابطه وجود دارد نهیبه کارکنان و نهاد اریاخت ضیتفو نی. ب1
  کردن دانش رابطه وجود دارد نهیمشارکت کارکنان و نهاد نی. ب2
  کردن دانش رابطه وجود دارد نهیمتمرکز و نهاد تیریمد نی. ب3



  کردن دانش رابطه وجود دارد نهیو نهاد یکار یهاگروه جادیا نی. ب4
 .دارد وجود رابطه دانش کردن نهینهاد و اطالعات یفنّاور نی. ب5
 

 قی حق روش - 
ص نیا در ستفاده  یشیمایو پ یفیپژوهش از روش تو . روش میابیبرا  گرید یرهایمتغ با ریمتغ کیرابطه  میکرد یسع. درواقع میکردا

صورت کتابخانه روشِیپ قیدر تحق زیاطالعات ن یگردآور ست. در روش کتابخانه یدانیو م یابه  ها و مراکز با مراجعه به کتابخانه یاا
 با پرسشنامه یطراح از پا یدانیم روش در و قیتحق یموضوع اتیادب لیتام یبرا نیو الت یفارس یهامقاله و کتب از ،یرساناطالع
ض به توجه شنامه  ق،یتحق یهاهیفر س شدهیپر شهردار رانیمد از یگروه انیم اد شنامه با  افتیاز در بعد. شد عیتوز یو کارکنان  س پر

 آن صورت گرفت. یمناسب رو لیوتحلهیتجز ،یتوجه به فنون آمار استنباط
 رازیش یآنان نسبت به موضوع پژوهش( شهردار یشناخت و آگاه ی)برا  لمیباالتر از د یرانیا کارکنانپژوهش،  نیا یجامعه آمار

شغل یهاروهدر گ ست که  ر،یمد یمختلف  سان ا شنا ست گروه و کار سرپر ست و  1680معاون،  عنوان به نفر 249 تعداد، نیا ازنفر ا
 ساده انتخاب شدند. ینمونه به روش تصادف

سش قیتحق نیا در سش 11/8 ییایدانش با پا تیریمد کردننهینهادنامه از دو پر ستفاده  06/8 ییایدانش با پا تیرینامه مدو پر ا
 .میکرداستفاده  دمنیو آزمون فر یخط ونیرگرس رسون،یپ یهمبستگ بیضر ،یاتک نمونه tها از آزمون داده لیوتحلهیتجز یبراشد. 
 

 هاا  هی -5
 اول هی  ض

H0وجود ندارد. یداریکردن دانش ارتباط معن نهیبه کارکنان و نهاد اریاخت ضیتفو نی: ب 
H1وجود دارد. یداریکردن دانش ارتباط معن نهیبه کارکنان و نهاد اریاخت ضیتفو نی: ب 

 

  همبس    زم   جین ا: 1 دول

  همبس   بیض 
  سازمان دانش ک د  نهینهاد

n r sig 

 000/0 451/0 226 اریا   ضی   

ستگ جینتا شدهی یهمب سازمان نهیو نهاد اریاخت ضیتفو نیب اد شان م یکردن دانش  سطح خطا ریدو متغ نیا نیکه ب دهدین  یدر 
 نیب ناهیبر ا یمبن H1فر   بیترتنیبداستتت.  451/0آمده برابر دستتتبه بیضتتر ،وجود دارد یداریمثبت و معن یهمبستتتگ 5/0
 .شودیم دییوجود دارد تأ یکردن دانش ارتباط معنادار نهیو نهاد اریاخت ضیتفو
 دو  هی  ض

H0 :دارد وجود یمعنادار ارتباط یسازمان دانش کردن نهینهاد و کارکنان مشارکت نیب. 
H1 :دارد وجود یمعنادار ارتباط یسازمان دانش کردن نهینهاد و کارکنان مشارکت نیب. 
 

  همبس    زم   جین ا: 2 دول

  سازمان دانش ک د  نهینهاد  همبس   بیض 
n r sig 

 000/0 614/0 226 کارکنا  م ارک 



 
ستگ جینتا شدهی یهمب شارکت کارکنان و نهاد نیب اد سازمان نهیم شان م یکردن دانش  سطح  ریدو متغ نیا نیکه ب دهدین در 
ستگ 5/0 یخطا ستبه بیضر ،وجود دارد یداریمثبت و معن یهمب ست. بد 614/0آمده برابر د  ناهیبر ا یمبن H1فر   بیترت نیا
 .شودیم دییوجود دارد تأ یکردن دانش ارتباط معنادار نهیمشارکت کارکنان و نهاد نیب

 س   هی  ض

H0 :دارد وجود یمعنادار ارتباط یسازمان دانش کردن نهینهاد و متمرکز تیریمد نیب. 
H1 :دارد وجود یمعنادار ارتباط یسازمان دانش کردن نهینهاد و متمرکز تیریمد نیب. 
 

  همبس    زم   جین ا: 3 دول

  همبس   بیض 
  سازمان دانش ک د  نهینهاد

n r sig 

 000/0 376/0 226 م م ک   ی یمد

 یدر سطح خطا ریدو متغ نیا نیکه ب دهدینشان م یکردن دانش سازمان نهیمتمرکز و نهاد تیریمد نیب ادشدهی یهمبستگ جینتا
 نیب ناهیبر ا یمبن H1فر   بیترت نیاستتت. بد 614/0آمده برابر دستتتبه بیضتتر ،وجود دارد یداریمثبت و معن یهمبستتتگ 5/0
 شود. یم دییوجود دارد تأ یکردن دانش ارتباط معنادار نهیمتمرکز و نهاد تیریمد

 چهار  هی  ض

H0وجود دارد. یارتباط معنادار یکردن دانش سازمان نهیو نهاد یکار یهاگروه جادیا نی: ب 
H1وجود دارد. یارتباط معنادار یکردن دانش سازمان نهیو نهاد یکار یهاگروه جادیا نی: ب 
 
 
 
 

  همبس    زم   جین ا:   دول

  همبس   بیض 
  سازمان دانش ک د  نهینهاد

n r sig 

 000/0 345/0 226 یکار یهاگ وه  ادیا

 
ستگ جینتا سازمان نهیو نهاد یکار یهاگروه جادیا نیب ادشدهی یهمب شان م یکردن دانش  در سطح  ریدو متغ نیا نیکه ب دهدین
ستگ 5/0 یخطا ستبه بیضر ،وجود دارد یداریمثبت و معن یهمب ست. بد 614/0آمده برابر د  ناهیبر ا یمبن H1فر   بیترت نیا
 .شودیم دییتأ ،وجود دارد یکردن دانش ارتباط معنادار نهیو نهاد یکار یهاگروه جادیا نیب

 
 پن م هی  ض

H0 :دارد وجود یمعنادار ارتباط یسازمان دانش کردن نهینهاد و اطالعات یفناور جادیا نیب. 
H1 :دارد وجود یمعنادار ارتباط یسازمان دانش کردن نهینهاد و اطالعات یفناور جادیا نیب. 

 

  همبس    زم   جین ا: 5 دول



  همبس   بیض 
  سازمان دانش ک د  نهینهاد

n r sig 

 000/0 345/0 226 اط  ات ی ناور

 
در سطح  ریدو متغ نیا نیکه ب دهدینشان م یکردن دانش سازمان نهیاطالعات و نهاد یفناور جادیا نیب ادشدهی یهمبستگ جینتا
ستگ 5/0 یخطا ستبه بیضر ،وجود دارد یداریمثبت و معن یهمب ست. بد 614/0آمده برابر د  ناهیبر ا یمبن H1فر   بیترت نیا
 .شودیم دییتأ ،وجود دارد یکردن دانش ارتباط معنادار نهیاطالعات و نهاد یفناور جادیا نیب

 

 ی یگ هین  -6
س ست که نقطه انگریشده بمطالعات انجام یبرر  ده،یچیپ یندیعنوان فرآبه ،یسازمان یریادگیدانش، فهم  تیریمد ندیآغاز فرآ یآن ا
افراد سازمان است.  یمورداستفاده یمنابع فرهنگ ایدانستن  یو متأثر از شالوده ایو هدفمند، متعامل و پو ارانهینشده، هوش یزیربرنامه

سام  سازمان اریاخت ضیتفو ق،یتحق یهاافتهیبر ا ستگ یبا دانش  ش یهاسازمان درمثبت دارد.  یهمب  منتقل یسادگبه دانش ،یدان

 را خود طیمح توانندیم کنند،یم دایپ یدسترس یسازمان دانش به کارمندان که یزمان .ردیگیم قرار کارمندان همه اریاخت در و شودیم
سند شنا  جبران را دانش خأل کنند، کار هم با ابند،یب کارها یاجرا در را یبهتر و دیجد یهاروش توانندیم ها. آنکنند معنادار را آن و ب

شتر دهند، شیافزا را یوربهره کنند، ض را انیم ست ب را مؤثر رقابت توان انیپا در و کنند یرا سائل به دانش تیریمد. اورندیبه د  یم
 بیترک درصدد دانش تیریمد قت،یحق در .پردازدیم یطیمح ندهیفزا یتغییرها با مواجهه در ییتوانا و بقا ،یسازمان یسازگار همچون
و  تیفیهمچنان که مرکز توستتعه ک ن،یبنابرا  هاستتتانستتان خالقانه ییتوانا و اطالعات یفنّاور اطالعات، پردازشقابل کینرییستت
دانش و کاهش ادراکات نادرستتت  تیریمد زیآمتیموفق یاجرا یهاوهیشتت نیتراز اثربخش یایکه  کندیم شتتنهادیپ 1اایآمر یوربهره

سازمان  تیریمد یسازنهیکارکنان، نهاد ستدانش در  سش مطرح م نی  اما اا دانش را به  تیریمد یسازنهیکه چگونه نهاد شودیپر
سازمان اجرا  یشال س میکنیم شنهادیپ روشِی؟ در مقاله پمیکناثربخش در  س  ینونقا اراتیاز قدرت و اخت یریگبهره یبجا هاهکه مؤ
 ندیفرآ ،یرهبران ستتازمان یکارکنان، مطلوب تراستتت با برجستتته کردن نقش و کارکردها انیدر م یفرهنگ یتغییرها یمنظور اجرابه
 .کنندمطلوب و اثربخش اجرا  یدانش در سازمان را به شال تیریمد یسازنهینهاد
 

 ها نهادیپ - 
ستندها تیریمد سامانه ی. طراح1 مدارک،  یابیو باز رهیذخ یبرا زهیماان ستمیس کیاز  رانیتا مد کندیاماان را فراهم م نیا م
س یبه صورت یافزاربه صورت نرم مستندها تیریمد دیجد یهاستمیمند شوند. سبهره مستندهاسوابق و  ستفاده از  عیسر اریب اماان ا
 .کندیمرا به صورت اسان شده فراهم  مستندهااز  یادیز حجم
 یهابا تخصص یتا افراد آوردیاماان را فراهم م نیها اگروه نیا لیتشا  هاانجام پرویه یبرا یتخصصچند یهاگروه لی. تشا2

 دیجد یهادهیا شیدایو پ یررستتمیغ یریادگیها و تجارب گوناگون اماان مهارت ،هاو به جهت تنوع تخصتتص ندیمختلف گرد هم آ
 .شودیفراهم م
شتربانک اط ی. طراح3 شتر یاماان نگهدار انیالعات م سام ن یزیربرنامه یبرارا  انیاطالعات م  هایازمندیارائه خدمات بر ا
خدمات  افتیدر یهاهتعداد دفع ،شدهنوع خدمات ارائه ان،یمشتر ۀدرباراطالعات  ۀهم یحاو انیبانک اطالعات مشتر کند،یم لیتسه
 .است انیارائه خدمات به مشتر یزیربرنامه یبرا... و

                                                           
1 APQC 



تا از  سازدیرا قادر م رانیمد ،وکاردرباره موضوع کسب یخدمات پژوهش افتیو در یقاتیو تحق یاارتباط با مراکز مشاوره جادی. ا4
ص ص سازمان یهانهیافراد مطلع در زم یاطالعات تخ شرکتبهره یمختلف  شوند.  شاوره یهامند  تجارب  توانندیم یقاتیو تحق یام

 قرار دهند. رانیمد اریدر اخت گرید یهاموفق خودشان را از سازمان
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