مقاالت

رابطـه بیـن مدیریت دانش و هوش سـازمانی

هـوش سـازمانی شـما را بـرای تصمیـم گیـری در همـه عوامـل موثـر بـر سـازمان و
شـرکتها توان منـد میسـازد

خانم سوما استیفایی  -حوزه معاونت اعتباری

«بخش نخسـت»
چکیده
جوام ــع علم ــي ب ــر اي ــن باورن ــد ك ــه س ــازمان ها
بـــا قـــدرت دانـــش مي تواننـــد برتري هـــاي بلنـــد
خ ــود را در عرصه ه ــاي رقابت ــي حف ــظ كنن ــد .در
اي ــن راس ــتا ،عوام ــل مهم ــي ب ــا مديري ــت دان ــش
در ارتب ــاط تنگاتن ــگ هس ــتند .ه ــوش س ــازماني،
بهعن ــوان ي ــك عام ــل مؤث ــر در عملك ــرد س ــازمان
به حســـاب مي آيـــد و موجـــب تحقـــق هـــر چـــه
بهت ــر اه ــداف مديري ــت دان ــش مي ش ــود .كارب ــرد
مديريـــت دانـــش در ســـازمان ها ســـبب نتايجـــي
خواه ــد ش ــد ك ــه اي ــن نتاي ــج جزي ــي از اه ــداف
هـــوش ســـازمان نيـــز بهشـــمار مـــیرود .در ایـــن
مقالـــه  ،مدیریـــت دانـــش بـــر اســـاس مـــدل
«نیومـــن» ( )Newmanو شـــامل چهـــار بعـــد،
«خلـــق دانـــش» « ،نگـــهداری دانـــش» « ،انتقـــال
دانـــش» و «به کارگیـــری دانـــش» در نظـــر

گرفتـــه شـــده اســـت و هـــوش ســـازمانی نیـــز
شـــامل هفـــت بعـــد« ،چشـــم انداز اســـتراتژیک»،
«سرنوشـــت مشـــترک»« ،میـــل بـــه تغییـــر»،
«روحیـــه»« ،اتحـــاد و توافـــق» « ،گســـترش
دانـــش» و «فشـــار عملکـــرد» اســـت.
کلید واژه  :مدیریت دانش ،هوش سازمانی.
مقدمه
كاربـــرد مؤثـــر دانـــش ،بـــه شـــكلگيري
س ــازمان هاي هوش ــمند مي انجام ــد  ،ام ــا اي ــن ام ــر
مس ــتلزم كارب ــرد خالقان ــه دان ــش توس ــط رهب ــران
س ــازمان اس ــت .ل ــذا س ــازمان هاي آموزش ــي باي ــد
بـــه دانش آمـــوزان ،دانـــش ،مهـــارت ،كارآيـــي و
بهره گيـــري از دانـــش را توامـــان بياموزنـــد تـــا
اســـتعدادهاي بالقـــ ّوه آن هـــا را تقويـــت كننـــد.
بنابرايـــن هـــوش ســـازماني ،مهم تريـــن توانايـــي
بـــراي تحقـــق بخشـــيدن بـــه ايـــن امـــر اســـت؛

زیــرا هــوش ســازماني بــا تمركــز بــر درك دانــش
و يادگيـــري ،موجـــب خلـــق ســـازمان هوشـــمند
مي ش ــوند؛ س ــازماني ك ــه ي ــاد مي گي ــرد ،دان ــش
را هوشـــمندانه مديريـــت (رهبـــري) مي كنـــد .از
اواخ ــر ده ــه  ،90مدیری ــت دان ــش ،به عن ــوان روش
نویـــن مدیریتـــی ،بحـــث داغ متـــون مدیریـــت و
دیگـــر حوزه هـــای وابســـته شـــد .ایـــن روش ،در
واقـــع تأمـــل دیگـــر روش هـــای مدیریتـــی اســـت،
نـــه چیـــزی کـــه ناگهـــان کشـــف شـــده باشـــد
و بتوانـــد طـــی شـــش مـــاه در ســـازمانی پیـــاده
شـــود .ســـازمان های موفـــق  ،دریافته انـــد کـــه
دان ــش ،مهم تری ــن دارای ــی آن ه ــا اس ــت و برخ ــی
از اص ــول اساس ــی مدیری ــت دان ــش ،در کارکن ــان
س ــازمان وج ــود دارد ،آن ه ــا ب ــه مدیری ــت دان ــش،
موفقیـــت
بهعنـــوان یکـــی از عوامـــل کلیـــدی
ّ
س ــازمان می نگرن ــد.
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پیـام آینــده
نشــریـه بانـک آینـده

مقاالت

به همیـــن دلیـــل ،ســـرمایه گذاری هنگفتـــی
بـــرای به کارگیـــری ایـــن نـــوع مدیریـــت هزینـــه
کرده انـــد.
بیان مساله
رقابـــت جهانـــی ســـبب افزایـــش فشـــار بـــر
ســـازمان ها در راســـتای ارتقـــاء خدمـــات و
محصـــوالت و در نهایـــت ارتقـــاء خـــود سیســـتم
شـــده اســـت .مدیریـــت دانـــش ،به عنـــوان نیـــاز
اس ــتراتژیک ب ــرای مؤسس ــات و س ــازمان ها مط ــرح
بلندمـــدت
اســـت و تضمیـــن کننـــده برتری هـــای
ّ
ب ــرای س ــازمان ها و جوام ــع و می ــزان بهره گی ــری
آن هــا از ســرمایه های انســانی ،فکــری و اطالعاتــی
اســـت .ارزش دانـــش در به کارگیـــری آن اســـت و
یک ــی از مظاه ــر برجس ــته بهکارگی ــری دان ــش در
ایج ــاد ه ــوش س ــازمانی اس ــت .به عبارت ــی دیگ ــر؛
تـــا دانـــش به کارگرفتـــه نشـــود ،ایجـــاد ارزش
نخواهـــد کـــرد .در ایـــن پژوهـــش بهدنبـــال آن
هســـتیم کـــه بدانیـــم تـــا چـــه انـــدازه مدیریـــت
دانـــش بـــا در نظـــر گرفتـــن ابعـــاد چهارگانـــه اش
بـــا هـــوش ســـازمانی رابطـــه دارد؟
مدیریت دانش
مدیریــت دانــش ،در برخــی از حوزه هــای پیشــرفته
تج ــاری ریش ــه دارد؛ هم چ ــون :مدیری ــت کیفی ــت
فراگیـــر ،بـــاز مهندســـی فرآینـــد تجـــاری،
نظام ه ــای اطالعات ــی و مدیری ــت مناب ــع انس ــانی.
مدیریـــت دانـــش در اوایـــل دهـــه  1990به طـــور
جـــدی وارد مباحـــث ســـازمانی گردیـــد ،گرچـــه
بحـــث و مذاکـــره در رابطـــه بـــا دانـــش خیلـــی
پیش تـــر آغـــاز شـــده بـــود .دوره 1990-1995
به عنـــوان نخســـتین نســـل مدیریـــت دانـــش
ش ــناخته ش ــده اس ــت .ط ــی ای ــن نس ــل ،بس ــیاری
از اقدامـــات برتعریـــف مدیریـــت دانـــش ،بررســـی
فوایـــد بالقـــ ّوه آن ،بـــرای تجـــارت و طراحـــی
پروژه هـــای تخصصـــی مدیریـــت دانـــش مبتنـــی
ب ــود .نس ــل د ّوم مدیری ــت دان ــش در س ــال 1996
پدیـــدار شـــد .بـــه ایـــن شـــکل کـــه بســـیاری از
ســـازمان ها ،پســـت های جدیـــد ســـازمانی بـــرای
مدیریـــت دانـــش در نظـــر گرفتنـــد ،از جملـــه
مدیـــر ارشـــد دانـــش ،منابـــع متفـــاوت مدیریـــت

دان ــش ب ــا یکدیگ ــر ترکی ــب ش ــده و بهس ــرعت در
مباح ــث روزان ــه س ــازمانی ب ــه کار گرفت ــه ش ــدند.
ط ــی ای ــن نس ــل ،در تحقیق ــات مدیری ــت دان ــش،
تعاریـــف متفاوتـــی از دانـــش ،فلســـفه های
تج ــاری ،نظام ه ــا ،الگوه ــا ،ش ــیوه ها و فعالیت ه ــا
و ف ــن آوری پیش ــرفته وج ــود داش ــتند .نس ــل د ّوم
مدیری ــت دان ــش ب ــر ای ــن نکت ــه تأکی ــد می کن ــد
کـــه مدیریـــت دانـــش دربـــاره تغییـــر نظام منـــد
س ــازمانی اس ــت ،جاییک ــه ش ــیوه های مدیریت ــی،
نظام هـــای ســـنجش ،ابزارهـــا و مدیریـــت محتـــوا،
نیـــاز بـــه گســـترش مشـــترک دارد.

سـازمان ها به منظـور هدایـت دانـش
فـردی در راسـتای اهـداف سـازمانی ،باید
محیطـی همـراه با اشـتراک دانـش در میان
اعضـا بهوجـود آورنـد و افـراد را در جهـت
مفهـوم بخشـیدن بـه تعامالتشـان
آمـوزش دهنـد .بـرای گسـترش دانـش
در یـک مجموعـه بایـد هـر فعالیتـی را در
راسـتای توسـعه تعامـل منطقـی بیـن
کارکردهـا هدایـت کـرد.

الگوهای مدیریت دانش سازمانی
الگوهـــای بســـیاری راجـــع بـــه مدیریـــت دانـــش
پیشـــنهاد شـــده اســـت کـــه دارای فرآیندهـــای
متفاوتـــی هســـتند .دســـته بندی الگوهـــا بـــه دو
گونه انـــد ؛ یکـــی از نظـــر دیدگاهـــی کـــه
زمینه ســـاز الگوهـــا اســـت و دیگـــری بـــا توجـــه
بـــه مراحـــل فرآیندهـــای الگوهـــای ارائـــه شـــده
اســـت« .نونـــکا و تاکوچـــی» ()Nonka & Takeuchi
الگوهـــای تبدیـــل دانـــش در یـــک ســـازمان
توســـط کارکنـــان آن را کـــه بـــه خلـــق دانـــش
ســـازمانی می انجامـــد در چهـــار دســـته تقســـیم
نموده انـــد:
 .1اجتماعـــی  .2برونـــی ســـاختن  .3ترکیـــب
.4درونـــی ســـازی
2
«کاکابادســه» 1و «کازمیــن» الگوهــای مدیریــت
دانــش را بــه چهــار گــروه تقســیم می کننــد:

 .1الگوهـــای شـــبکه ای  . 2شـــناختی  .3انجمنـــی
 .4فلســـفی .
در الگوهـــای شـــبکه ای ،کانـــون توجـــه بـــر
ارتباطـــات ،فراهـــمآوری ،اشـــتراک و ارســـال بـــه
ش ــیوه تعام ــل افق ــی اس ــت .در الگ ــوی ش ــناختی ،
دان ــش در حک ــم دارای ــی س ــازمان در نظ ــر گرفت ــه
شـــده کـــه بایـــد به صـــورت دقیـــق تســـخیر،
ارائـــه ،ذخیـــره ،اندازه گیـــری ،حفاظـــت و اشـــاعه
ش ــود .الگ ــوی انجمن ــی نی ــز درب ــاره خصوصی ــات
گروه ه ــای حرف ــه ای ک ــه دارای توان مندی های ــی
چـــون :خـــود ســـازماندهی فراگیـــری جـــاری
و تعامل هـــای غیررســـمی هســـتند بـــه بحـــث
می پـــردازد .الگـــوی فلســـفی نیـــز بـــر مبنـــای
گفت و گـــوی دو طرفـــه در عرصـــه راهبـــردی،
پرس ــش و جس ــت و جو در زمین ــه فعالی ــت ب ــازار و
فرآیندهـــای مرتبـــط بـــا آن و شـــیوه های مواجـــه
رقیبـــان ،شـــکل گرفتـــه اســـت.
الگوهـــای دیگـــری نیـــز در عرصـــه مدیریـــت
دان ــش مط ــرح ش ــده ،نظی ــر الگ ــوی «هیک ــس»3
کـــه از چهـــار فرآینـــد تشـــکیل شـــده اســـت:
.1خلـــق  .2ذخیـــره  .3نشـــر  .4پیـــاده ســـازی.
الگـــوی «بکمـــن» کـــه شـــامل هشـــت مرحلـــه
اســـت .1 :شناســـایی .2 ،تســـخیر .3 ،انتخـــاب،
.4ذخی ــره .5 ،پخ ــش .6 ،پی ــاده س ــازی .7 ،ایج ــاد
و  .8تجـــارت.
بــا اســتفاده از الگوهــای مدیریــت دانــش می تــوان
بـــه ســـازماندهی بهینـــه اطالعاتـــی ســـازمان،
مبـــادرت ورزیـــد .هم چنیـــن ایـــن منابـــع
اطالعاتـــی کـــه در واقـــع دانـــش ســـازمانی اســـت
از ســـرمایه های مهمـــی هســـتند کـــه در قالـــب
ارزش افـــزوده در تولیـــد و یـــا خدمـــت ســـازمانی
متبل ــور می ش ــوند.
بستر اجرایی مدیریت دانش در سازمان ها
مدیریـــت دانش بـــرای اســـتفاده مســـتمر از
اطالعـــات و دانـــش مورد نیـــاز باید بـــا ایجاد
بســـترهای مناســـب مدیریـــت دانـــش ،ضمن
ایجاد دفاتـــر مدیریت کیفیت اطالعـــات ،آن را
در شـــرح وظایف ســـازمانی افراد ایجاد نماید تا
از این طریـــق ،نیازهای اطالعاتـــی و جریان آن
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در بخش هـــای مختلـــف یک ســـازمان با کمک
دفاتـــر کنترل اطالعـــات ،مشـــخص و مدیریت
شود .اســـتانداردهای ســـری  ISO 9000برای
ارزیابـــی کیفیت اطالعـــات و منابـــع اطالعاتی
می تواننـــد به عنوان موضوعاتی کـــه مقیاس های
الزم را در ایـــن زمینه ارائه می دهنـــد ،به عنوان
مـــاک مورد اســـتفاده قرار گیرنـــد .باید همواره
توجه داشـــت که فعالیـــت در عرصـــه دانش و
اشـــتراک بهینه آن در بســـتر فن آوری ،از رشد و
توســـعه باالیی برخوردار اســـت؛ به همین دلیل،
تالشـــی قابلتوجه در اســـتفاده از امکانات ف ّنی
نوین در ســـازمان ها انجام می پذیـــرد تا به خوبی
از دانش پنهان کارکنان اســـتفاده شـــده و نظام

مشارکتی در ســـازمان گســـترش یابد .اشتراک
دانش در ســـطوح مختلف ســـازمانی با استفاده از
ابزارهای نوین فن آوری از ســـودمندی بیش تری
برخوردار اســـت.
فـــنآوری ،بســـتر و زیرســـاخت فعالیـــت اشـــتراک
دانـــش اســـت و بـــا تکیـــه بـــر آن می تـــوان بـــه
ایـــن فعالیـــت مفیـــد یـــاری رســـاند .اینترنـــت،
اینتران ــت ،گ ــروه اف ــزار ،ه ــوش مصنوع ــی و ان ــواع
نرم افزاره ــای تخصص ــی می توانن ــد در ای ــن راس ــتا
ب ــه ی ــاری مدی ــران ش ــتافته ت ــا حرک ــت آن ــان را
در مســـیر ســـازماندهی دانـــش پشـــتیبانی کننـــد.
در سیســـتم هایی کـــه مهم تریـــن وظیفـــه آن هـــا
ســـازماندهی دانـــش و در اختیـــار قـــرار دادن آن
در کم تری ــن زم ــان اس ــت ،ای ــن ابزاره ــا و وس ــایل

می تواننـــد بســـیار کارگشـــا باشـــند.
فـــن آوری اطالعـــات ،بـــه فنآوری هایـــی اطـــاق
می شـــود کـــه امکانـــات الزم بـــرای جمـــع آوری،
انباشـــت  ،پـــردازش و توزیـــع اطالعـــات را فراهـــم
می کننـــد ،محـــور ایـــن فـــن آوری رایانـــه و
ارتباط ــات راه دور اس ــت .رایانه ه ــا ب ــر اس ــاس کار،
پ ــردازش و انباش ــت اطالع ــات را انج ــام می دهن ــد
و ارتباطـــات راه دور ،امکانـــات پخـــش و توزیـــع
ایـــن اطالعـــات را در ســـطحی بســـیار وســـیع
فراهـــم می ســـازد .در فرآینـــد مدیریـــت دانـــش،
همـــکاران دانش هـــای خـــود را بـــه دیگـــران
انتق ــال می دهن ــد و ای ــن ام ــر موج ــب گس ــترش
پایه هـــای دانـــش ســـازمانی می شـــود .در ایـــن

زمینـــه بایـــد گفـــت ،تبـــادل دانـــش در ســـازمان
بـــه زمـــان و بسترســـازی مناســـب نیـــاز دارد؛
چـــرا کـــه ممکـــن اســـت ایـــن حالـــت به دالیـــل
گوناگـــون در برخـــی از همـــکاران ،احســـاس
خط ــر را برانگی ــزد .س ــازمان ها به منظ ــور هدای ــت
دانـــش فـــردی در راســـتای اهـــداف ســـازمانی،
بایـــد محیطـــی همـــراه بـــا اشـــتراک دانـــش در
می ــان اعض ــا به وج ــود آورن ــد و اف ــراد را در جه ــت
مفهـــوم بخشـــیدن بـــه تعامالتشـــان آمـــوزش
دهن ــد .ب ــرای گس ــترش دان ــش در ی ــک مجموع ــه
بای ــد ه ــر فعالیت ــی را در راس ــتای توس ــعه تعام ــل
منطقـــی بیـــن کارکردهـــا هدایـــت کـــرد.
هوش سازمانی
هـــوش ســـازمانی ،به معنـــای کســـب دانـــش و

اطالعـــات جامـــع از همـــه عواملـــی اســـت کـــه
بـــر ســـازمان تأثیـــر می گـــذارد .منظـــور از همـــه
عوامـــل یعنـــی ،اطالعاتـــی کـــه از مشـــتریان،
اربابرجـــوع ،رقبـــا ،محیـــط اقتصـــادی ،محیـــط
فرهنگ ــی و فرآینده ــای س ــازمانی ش ــامل :مال ــی،
اداری ،حفاظتــی ،تولیــدی ،منابــع انســانی ،بودجــه
و  ...کـــه تأثیـــر زیـــادی بـــر کیفیـــت تصمیمـــات
مدیریتـــی در ســـازمان می گـــذارد ،هـــوش
ســـازمانی اســـت .هـــوش ســـازمانی ،شـــما را
بـــرای تصمیم گیـــری در همـــه عوامـــل مؤثـــر بـــر
ســـازمان و شـــرکتها توانمنـــد میســـازد.
هوش سازمان ،حاصل اطالعات سازمان
هـــوش یـــک ســـازمان ،موجودیـــت آن ســـازمان
نیســـت بلکـــه اطالعـــات تجزیـــه و تحلیـــل شـــده
ی ــک س ــازمان اس ــت .محرک ه ــای ارزش ــی ،س ــه
جـــزء اصلـــی هـــوش ســـازمانی را کـــه در هـــر
ســـازمانی وجـــود دارد ،به وجـــود می آورنـــد:
 .1هـــوش ارتباطـــات :درک این کـــه چهطـــور
تعام ــات بی ــن دان ــش و معلوم ــات کارکن ــان ب ــر
عملکـــرد ســـازمانی مؤثـــر اســـت.
 .2هـــوش شایســـتگی :درک این ک ــه چه ط ــور
توانایی هـــا و دانـــش تخصصـــی کارکنـــان بـــر
عملکـــرد ســـازمانی مؤثـــر اســـت.
 .3هـــوش ســـاختاری :درک این کـــه چه طـــور
محیـــط زیرســـاختی ســـازمان بـــر عملکـــرد
ســـازمانی مؤثـــر اســـت.
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