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Abstract 

Following the need for knowledge management in organizational structures, more than 50 

years since the beginning of the knowledge management discourse in public and private sector 
organizations in the world, about 20 years since the first whispers of knowledge management in 

the country's scientific literature, and also with the announcement of knowledge management in 

the government organizations in January 2021, these organizations entered the new year with a 
new agenda but an old conceptual sphere. For a long time, this decree will integrate the spheres 

of the sector with the concepts related to knowledge management. There are many potential 
positive aspects in the decree in terms of paying attention to knowledge assets and transferring 

experiences and lessons learned and best practices along the length and breadth of 

organizational processes and inter-organizational communication. Translating these potential 
strengths into actual benefits will help to enhance the organizational environments of the 

government sector organizations, improve productivity and client satisfaction, and reduce 

repetitive errors and develop innovation. Achieving these benefits requires careful planning, the 
use of collective wisdom, the capabilities of scientific centers and the participation of staff and 

stakeholders. The heart of this process is the transformation from potential to actual, the 

attention and benefit of the competencies of knowledge management experts who have been 
trained for many years and are ready to be employed by universities and higher education 

centers of the country . In this paper, while explaining the decree, the challenges facing the 

organizations are also examined and solutions are provided. 
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 چکیده

سال از آغاز گفتمان مدیریت دانش  05به دنبال طرح لزوم مدیریت دانش در ساختارهای سازمانی و گذشت بیش از 
های مدیریت دانش در ادبیات علمی  سال از اولین زمزمه 05های بخش دولتی و خصوصی جهان و حدود  در سازمان

های دولتی با یک تکلیف جدید و  ، سازمان9911ماه های اجرایی در دی  کشور، با ابالغ مصوبه مدیریت دانش در دستگاه
های اجرایی را  گذاشتند. این مصوبه برای مدت زمان طوالنی سپهر دستگاه 9055سپهری دیر آشنا، قدم به عرصه سال 

های مثبت بالقوه فراوانی در این مصوبه از منظر توجه به  با مفاهیم مرتبط با مدیریت دانش عجین خواهد کرد. جنبه
ها در طول و عرض فرایندهای سازمانی و ارتباطات بیناسازمانی وجود  آموخته های دانشی و انتقال تجربیات و درس راییدا

های اجرایی، ارتقای  های سازمانی دستگاه های بالفعل به بالندگی محیط دارد. تبدیل این نکات قوت بالقوه به مزیت
ها نیازمند  کند. تحقق این مزیت راری و توسعه نوآوری کمک میوری و رضایت ارباب رجوع و کاهش خطاهای تک بهره

ها است.  نفعان دستگاه های مراکز علمی و مشارکت کارکنان و ذی گیری از خرد جمعی، توانمندی ریزی دقیق، بهره برنامه
یریت دانش است که های متخصصان مد مندی از شایستگی قلب تپنده این فرایند، تبدیل از بالقوه به بالفعل، توجه و بهره

ها و مراکز آموزش عالی تراز اول کشور تربیت شده و آماده به کارگیری هستند. در این  سالیان سال توسط دانشگاه
 ها نیز تدقیق و راهکارهایی ارائه شده است.  های پیش روی دستگاه نوشتار، ضمن تبیین مصوبه، چالش

 

 سازمان اداری و استخدامی کشور، مدیران دانش. های اجرایی، مدیریت دانش، دستگاه ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1

های علمی و  دهی به توانمندی های تدوین نقشه جامع علمی کشور با هدف جهت اولین جرقه
افزایی نیروها در سال  دانشی کشور، در راستای اهداف مشخص و همچنین ایجاد بستر برای هم

ماه  دی 61های مختلف، نقشه تدوین و نهایتًا در  فشرده گروههای  زده شد. نهایتًا با همکاری 6831
(. 6831توسط شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شد )شورای عالی انقالب فرهنگی،  6831

ترین مفاهیمی که در نقشه جامع علمی کشور به آن پرداخته شد، نهادینه کردن مدیریت  یکی از مهم
 دانش در نهادهای مختلف کشور بود. 

مختلف مورد توجه و  یت دانش در نهادهایرینه کردن مدی، نهاد1ر راهبرد کالن شماره د
تصریح قرار گرفت. به تبع آن، راهبردهای ملی متعددی براساس این کالن راهبرد، تدوین شد که 

 برخی از آنها عبارتند از:
 مختلف،های  ت دانش و اطالعات در نهادها و دستگاهیریند مدیفرا یساز ادهی( پ6
ن توسعه دانش و ید، انتشار و کاربرد و همچنیان تولیان سه جریافزا در م ( ارتباط مستمر و هم2

 ل ایده به محصول،یند تبدیت فرایتقو
 سازی نهینهاد و کشور کالن یریگ میتصم نظام در دانشمندان مشارکت تسهیل و اماندهی( س8

و نظایر آن. البته توجه به  یریگ میمو نظارت در سطوح مختلف تص یابیگ پژوهش و ارزفرهن
های دانشی در اسناد باالدستی کشور، از جمله برنامه چهارم توسعه فرهنگی و  مدیریت دارایی

های کلی نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سابقه داشته  اجتماعی، و سیاست
 است. 

نظام )اردیبهشت های کلی نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت  سیاست 61بند 
( به صورت شفاف بر دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش 6831

( تاکید داشته و بستر مناسبی 6831سازی اطالعات )مجمع تشخیص مصلحت نظام،  و یکپارچه
موعه های اجرایی و مج های بلندمدت و اقدامات جاری و آتی دستگاه برای تعریف آن در برنامه

های کلی  ای و سیاست های توسعه دولت فراهم ساخته بود. توجه به جایگاه مدیریت دانش در برنامه
دهنده یک فرایند نسبتًا طوالنی مدتی است که از بیش از یک دهه پیش آغاز شده  نظام اداری، نشان

 و همچنان ادامه دارد. 
دقیق به جزئیات آن در قالب  اما تعریف مدیریت دانش به عنوان یک راهبرد کالن و توجه
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راهبردهای ملی و اقدامات مربوطه امری است که در نقشه جامع علمی کشور مورد توجه قرار گرفته 
مند و  ترین خصیصه توجه به مدیریت دانش در نقشه جامع علمی کشور، نگاه نظام است. مهم

های  و ملی از جمله ویژگیباشد. ترکیب نگاه بخشی با نگاه فرابخشی  فرایندی به این مقوله می
 باشد که در این سند باالدستی مورد توجه قرار گرفته است.  دیگری می

در قالب  6831های آغازین دهه  ورود مفهوم مدیریت دانش به ادبیات علمی کشور در سال
المللی، آغاز شده بود و  های ملی و بین (، کتاب و همایش6831زاده،  های دکتری )حسن رساله

این مفهوم را پذیرفته و  6831ای بخش خصوصی و عمومی در سه مرحله تا اواخر دهه ه شرکت
هایی را تجربه کرده بودند. اولین مرحله، ترس و تشکیک، دومین مرحله،  شکست و موفقیت

هایی  گیری جایزه شیفتگی و دلسپاری و سومین مرحله، تعامل منطقی و معقوالنه بوده است. شکل
ای به فعال شدن اقدامات مدیریت  های مشاوره گیری شرکت همچنین شکلها و  در سطح بنگاه

ها هم استقبال قابل  ها )عمدتًا بخش خصوصی( انجامید. در سطح دانشگاه دانش در سازمان
 توجهی از ورود مفهوم مدیریت دانش به عمل آمد. 

عات و های آشنایی با مدیریت دانش در دوره کارشناسی علم اطال تعریف و تصویب درس
شناسی، درس مدیریت دانش سازمانی در گرایش مدیریت اطالعات رشته علم اطالعات و  دانش
شناسی و همچنین تصویب و اجرای دکتری مدیریت اطالعات و دانش در کارگروه  دانش
پشتوانه علمی  6811شناسی، همزمان با ورود به دهه  ریزی و گسترش علم اطالعات و دانش برنامه

های بخش خصوصی و عمومی  سازی مدیریت دانش در سازمان ای پشتیبانی از پیادهمناسبی را بر
کردگان آشنا و متخصص در حوزه مدیریت دانش،  توان ادعا کرد که تحصیل فراهم آورد. امروزه می

 کارگیری هستند.  با مدارک کارشناسی تا دکتری وارد بازار کار شده و آماده به
سازمان اداری و استخدامی کشور با امضای  2۲/61/6811مورخ  831111ابالغ شماره 

رئیس جمهور که پیرو مصوبه شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه مورخ 
های  سیاست 61بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای بند  21/1/6811

 66و  3و همچنین به استناد بندهای های کلی علم و فناوری  سیاست 6-2کلی نظام اداری و بند 
برنامه جامع  قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای عملیاتی کردن برنامه پنجم 661ماده 

شورای  61/1/681۲تاریخ  812111نامه شماره  اصالح نظام اداری دوره دوم )موضوع تصویب
سازی مدیریت  در زمینه نهادینهگیری  عالی اداری( انجام شد را باید آخرین حلقه از فرایند تصمیم
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 های اجرایی قلمداد کرد.  دانش در دستگاه
های اجرایی )با فاصله  پایان حلقه اول، تصویب و ابالغ دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه

کننده در  سال از تصویب نقشه جامع علمی کشور( را باید به عنوان آغاز حلقه دوم و البته تعیین 61
سازی  های اجرایی، زنگ اقدامات پیاده داد کرد. از اولین روز ابالغ مصوبه به دستگاهاین زمینه قلم

های اجرایی به صدا درآمده است. در این نوشتار به چند و چون این  مدیریت دانش در دستگاه
سازی  فرایند پر فراز و نشیب و صعب پرداخته شده و در پایان راهکارهایی برای تسهیل اجرا و پیاده

 های مختلف ارائه شده است.  افزایی بخش محوریت همبا 

 . محتوای دستورالعمل1-1

های اجرایی، در شش ماده و دو تبصره به تصویب  دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه
کار رفته در این دستورالعمل پرداخته و مفاهیمی  به تعاریف و اختصارات به 6رسیده است. ماده 

گیرد  نامه مدیریت دانش، بلوغ مدیریت دانش و غیره را در بر می یی، نظاممانند ستاد، دستگاه اجرا
 (. 6811های اجرایی،  )دستورالعمل مدیریت دانش دستگاه

قانون مدیریت خدمات کشوری را  1های اجرایی، موضوع ماده  ماده یک، دستگاه 2در بند 
ها به این  ی، این دستگاهقانون مدیریت خدمات کشور 1مورد خطاب قرار داده است. طبق ماده 

ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی  اند: کلیه وزارتخانه صورت تعریف شده
هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح  های دولتی و کلیه دستگاه غیردولتی، شرکت

ران، بانک مرکزی، نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ای
 .شوند های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می ها و بیمه بانک

نامه مدیریت دانش را به عنوان سندی تعریف کرده که مبتنی بر مدل  ماده یک، نظام 8بند 
راستایی و ایجاد وحدت رویه در اجرای مدیریت دانش  مدیریت دانش است و به منظور ایجاد هم

ها، راهبردها و فرایندهای اجرایی مدیریت دانش با در نظر گرفتن  رزششامل اهداف، اصول، ا
های مدیریت دانش در حوزه فرایندهای دانشی، شرح وظایف واحدهای مجری،  ابزارها و تکنیک

مدل سنجش بلوغ مدیریت دانش و چارچوب سازوکارهای انگیزشی برای مشارکت کارکنان و 
 .گردد ازمان اداری و استخدامی کشور ابالغ میهای اجرایی، توسط س مدیران در دستگاه

ها و تجارب کسب شده عینی و  ای از آموخته دانش به عنوان مجموعه ماده یک، 1در بند 
های حل  ها، مستندات دانشی، روش ها، مهارت ها و خالقیت ضمنی مرتبط با کار، از قبیل ایده
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 .ریف شده استمسأله، محتوای جلسات تخصصی و کارشناسی و نقد پروژه تع

مند و مستمر تعریف  مدیریت دانش پرداخته و آن را فرایندی نظام ماده یک، به تعریف 1بند 
کرده است که از طریق آن، دانش در دستگاه اجرایی شناسایی، خلق، توسعه، نگهداری، تسهیم و 

و ارتقای  کار گرفته شده و منجر به یادگیری، نوآوری، توسعه فردی، توسعه تیمی و سازمانی به
 .شود وری می بهره

های یک سازمان در  بلوغ مدیریت دانش به عنوان بیانگر میزان قابلیت همین ماده، 1در بند 
گرها، اجرای فرایندها و دستیابی به نتایج و پیامدهای مدیریت دانش تعیین شده  سازی تسهیل فراهم

انتظار در فرایند توسعه مدیریت و اضافه شده است که مدل بلوغ مدیریت دانش، مراحل رشد مورد 
دانش و اقدامات مناسبی را که سازمان باید برای بهبود وضعیت کنونی خود و دستیابی به سطوح 

 .کند بلوغ باالتر انجام دهد، مشخص می

های اجرایی از منظر مدیریت دانش و تعیین  بند پایانی این ماده، ارزیابی سطح بلوغ دستگاه
 .گیرد ایی در هرم بلوغ مدیریت دانش را در بر میهای اجر جایگاه دستگاه

های اجرایی کشور  ماده دو مصوبه، تعیین کرده ا ست که راهبری مدیریت دانش در دستگاه
های کالن مدیریت دانش  ، با مأموریت تدوین، تصویب و ابالغ اهداف و استراتژی«ستاد»توسط 

شه راه استقرار مدیریت دانش و تصویب در نظام اداری، تصویب و ابالغ برنامه راهبردی و نق
 .راهبردهای توسعه سطح بلوغ، انجام خواهد شد

موظف شده است به منظور راهبری « ریزی تحول اداری کشور ستاد برنامه»در ماده سه، 
های مدیریت و منابع  استقرار مدیریت دانش و برقراری تعامل سیستمی و یکپارچگی با دیگر نظام

ماه از تصویب آن، اقدامات زیر را انجام  8این دستورالعمل، حداکثر طی مدت  انسانی و در اجرای
 :دهد

( شبکه ملی مدیریت دانش در نظام اداری را طراحی و اجرایی نموده، استانداردهای الزم 6
 .افزارهای مدیریت دانش را تدوین نماید ها و نرم برداری از سیستم جهت طراحی و بهره

سازی  های اجرایی در حوزه مدیریت دانش و نهادینه های دستگاه لیت( به منظور سنجش فعا2
های عمومی ارزیابی  های اجرایی را در چارچوب شاخص آن، نحوه و فرایند ارزیابی دستگاه

قانون مدیریت خدمات کشوری )مجلس شورای اسالمی،  32و  36عملکرد، موضوع مواد 
 .(، تعیین نماید6831
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های مربوطه را به نحوی اصالح نماید که  ولت و دستورالعمل( نظام آموزش کارکنان د8
هایی  های دانشی آنان در قالب های حاصل از مشارکت های دانشی کارکنان و یادگیری فعالیت

افزار و  های تخصصی، جلسات نقد پروژه، یادگیری و کاربست دانش در محیط نرم همچون نشست
های آموزش  گر ابزارهای مدیریت دانش، با ساعتهای استاد و شاگردی و دی خارج از آن، روش

 .سازی شده و گواهینامه رسمی برای آن صادر گردد رسمی کارکنان معادل

های دانشی کارکنان، در مدت تجربه الزم برای ارتقاء و ارزیابی  ( کمّیت و کیفیت فعالیت1
 .عملکرد آنها لحاظ گردد

مصوبات ستاد در هر یک از موارد فوق نیاز به دارد: در صورتی که  تبصره اول مصوبه اشعار می
تأیید و تصویب شورای عالی اداری یا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داشته باشد، ستاد 

 موظف است پیشنهادهای الزم را جهت تصویب به شوراها ارائه نماید.

 زمان اداریماده چهار، به همکاری با مراکز علمی اشاره دارد و مقرر کرده است که سا
 و استخدامی کشور )مرکز آموزش مدیریت دولتی( با همکاری مراکز علمی دولتی و خصوصی

 بخشی و های اجرایی مسئول، ضمن شناسایی و احصای مصادیق میان و با مشارکت دستگاه
دارای اهمیت در سطح ملی، نسبت به ثبت و حفظ سوابق و تجارب موجود در زمینه مذاکرات 

های نفتی و پتروشیمی، مبارزه با فقر، بهبود اشتغال،  زه با بیماری کرونا، توسعه حوزهای، مبار هسته
وری، توسعه دولت الکترونیک و اصالح نظام اداری در چارچوب مدیریت دانش، اقدام  ارتقای بهره

 .نماید

اند در چارچوب  های اجرایی مشخص شده و آنها مکلف شده در ماده پنج تکلیف دستگاه
مصوبه  1های تخصصی موضوع ماده  ، یکی از کمیته«ستاد»های ابالغی از سوی  عملدستورال
شورای عالی اداری را مأمور استقرار نظام مدیریت  1/1/6818تاریخ  66312/18/211شماره 

ماده مذکور در اینجا مقرر کرده است، شوراهای راهبری توسعه مدیریت  .دانش در دستگاه نمایند
گیری  توانند متناسب با مباحث تخصصی مدیریتی برای بررسی و تصمیم ها می ها و استان دستگاه

های تخصصی  در خصوص موضوعات و نقشه راه اصالح نظام اداری نسبت به تشکیل کمیته
 ها انجام ربط اقدام نموده و تمامی مسائل مطالعاتی و اجرایی مربوط را از طریق این کمیته ذی

 دهند.

ص کرده است که تعیین واحد متولی تصمیمات این کمیته بر عهده تبصره ذیل ماده پنج مشخ



 1044 تابستان، 2شامره ، 7دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 01

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 .ها و استان خواهد بود شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه

ماده شش به عنوان آخرین ماده این مصوبه، باالترین مقام دستگاه اجرایی را مسئول راهبری 
ه و گزارش نحوه اجرای آن استقرار مدیریت دانش در دستگاه و حسن اجرای این مصوبه معرفی کرد

 .گردد توسط دبیرخانه شورای عالی اداری، هر شش ماه به شورا ارائه می

 . تحلیل مصوبه1-2

جدای از اینکه این مصوبه به فاصله ده سال از ایده مطرح شده در نقشه جامع علمی کشور 
ده است، خود های اجرایی، مراحل تصویب و ابالغ را گذران مبنی بر مدیریت دانش در دستگاه

باشد. عالوه بر آن، نکات مثبت قابل توجهی هم در مصوبه وجود  مصوبه فی نفسه دارای ارزش می
 گیرد: دارد که برخی از آنها در اینجا مورد اشاره قرار می

قانون  1های اجرایی با اشاره به ماده  ـ اولین نقطه قوت این مصوبه شمول آن است. همه دستگاه
خدمات کشوری، تحت شمول این مصوبه قرار گرفته است. فراگیری مصوبه، امکان ایجاد موج 

ها به  دهد. هرچند که میزان موفقیت مصوبه همانند همه مصوبه اقدامات اثربخش را ارتقاء می
 های فنی، انسانی و فرهنگی بستگی دارد.  اجرای آن و وجود زیرساختکیفیت 

نامه مدیریت دانش و بلوغ  ـ مفاهیم اصلی مورد توجه مصوبه مانند دانش، مدیریت دانش، نظام
مدیریت دانش، به صورت پایه تعریف شده است. هرچند تعریف این مفاهیم در ادبیات علمی 

پذیر است و تعریف این مفاهیم البته به معنای این نیست که  دار و انعطاف بسیار متنوع، دامنه
ها و اقدامات خواهد بود، بلکه دستیابی به یک مبنای مورد توافق را  کننده تمام حرکت تعیین
 کند.  پذیر می امکان

اندازی  ـ سه اقدام تکلیفی مشخص ذیل ماده سه تعریف شده است که بسیار مهم هستند. راه
های ارزیابی و بازنگری در آموزش کارکنان با محوریت  دانش، تعریف شاخص شبکه ملی مدیریت

این مصوبه. این اقدامات، نگاه عملیاتی مصوبه را ارتقاء داده است. عالوه بر آن در بند بعدی لزوم 
ها و  های زیرمجموعه شورای توسعه مدیریت دستگاه ارائه گزارش اجرا و همچنین تعیین کمیته

پذیری مصوبه در  ول پیگیری امور مربوطه از جمله مواردی است که عملئوان مسها به عن استان
 ها را افزایش خواهد داد.  دستگاه

ـ از جمله نکات مثبت مصوبه، تعیین باالترین مقام اجرایی سازمان به عنوان مسئول راهبری 
اکیدات انجام شده استقرار مدیریت دانش در دستگاه مربوطه در نظر گرفته شده است. این امر با ت
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ها  های مدیریت دانش در سازمان در ادبیات علمی، مبنی بر لزوم حمایت مدیران ارشد از برنامه
 مطابقت دارد. 

های اجرایی به سوی مدیریت دانش،  تواند همزمان با هدایت دستگاه وجود این نکات مثبت می
یاورد. کاهش امور تکراری، کوتاه کردن های دولتی فراهم ب وری در سازمان زمینه را برای ارتقای بهره

ها و استهالک زیرساختی و انسانی، ارتقای رضایت ارباب  مسیرهای دیوانساالری، کاهش هزینه
های  سازی مدیریت دانش در دستگاه رجوع، کاهش کار کاغذی و نظایر آن از جمله پیامدهای پیاده

های مختلف مدیریتی را  ها و نسل ن دولتتواند انتقال دانش بی اجرایی است. اجرای این مصوبه می
 تسهیل کند. 

 . ملزومات اجرایی1-3

های اجرایی، مرحله  بعد از ابالغ مصوبه مربوط به دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه
ها آغاز شده است. مدیریت این فرایند و تبدیل آن به یک رویه  جدیدی از این فرایند در دستگاه

ای  باشد. هر مصوبه اندرکاران امر می های اصلی پیش روی دست ضرورت سازمانی تکاملی یکی از
شود، شناسایی مواجهه منطقی و  رو می های متعددی روبه در میدان عمل با مشکالت و چالش

 سازی کمک کند.  تواند به تسهیل و تسریع امر جاری کارساز با آنها می
رو شوند،  ممکن است با آن روبه های اجرایی در عمل های جدی که دستگاه از جمله چالش

 عبارتند از:
سازی مدیریت  ـ کمبود یا نبود نیروی انسانی متخصص برای هدایت و راهبری فرایند جاری

 دانش
 های فنی و ابزاری  ـ کمبود و یا نقص زیرساخت

 های فرهنگ سازمانی ناهمسان و غیر پشتیبان مدیریت دانش ـ ویژگی

 انگارانه به مدیریت دانش ری سادهانگاری و رویکرد ادا ـ روتین

 های سازمانی ـ عدم یکپارچگی بین اقدامات مدیریت دانش و کاربست

 هایی از ساختار اداری  باوری در بخش ـ نبود یا کمبود دانش

 های مورد نیاز مدیریت دانش در بین کارکنان ها و شایستگی ـ کمبود توانمندی

 های مرتبط با مدیریت دانش فعالیت ـ ایجاد توازن بین وظایف روزانه کاری و

 های دسترسی و استفاده های مدیریت دانش و چالش ـ امنیت سامانه
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 گذاری اقدامات اصیل ـ چالش نظارت فنی و دقیق برای شناسایی و ارزش

 ها. ای به مدیریت دانش در سازمان ـ گرایش به رویکرد جشنواره

ها به صورت یکسان، عمومیت نخواهد داشت، اما  ها در همه سازمان هرچند این چالش
های دولتی در  تجربیات حاصل از رفتارهای سازمانی در موارد مشابه، خطر گرفتار شدن سازمان

های نمایشی و اقدامات سطحی غیر مثمر وجود دارد. بر همین اساس، بهتر است که از  برنامه
ها  های نمایشی در سازمان زین، خط ممیز جدی بین اقدامات واقعی و حرکتهای آغا همین گام

 تعریف و به اجرا گذاشته شود. 

 . راهکارهای پیشنهادی1-0

ها  های اجرایی به میزان زیادی به شناخت چالش آمیز مدیریت دانش در دستگاه اجرای موفقیت
ها بستگی  رو به فرصت یدهای پیشسازی راهکارهای مناسب برای رفع آنها و تبدیل تهد و آماده

سازی مدیریت دانش در  دارد. برای ارتقای مشارکت کارکنان و افزایش ضریب موفقیت پیاده
 ها، الزم است موارد زیر در دستور کار مدیران قرار گیرد: دستگاه

 ـ مدیریت دانش امری به غایت تخصصی است، متخصصان مدیریت دانش را فراموش
 نکنید. 

 ی مدیریت دانش بر تشویق، بیشتر از تنبیه متمرکز شوید.ـ در اجرا
سازی مدیریت دانش در سازمان را  ـ هرگونه اقدام مثبت کارکنان و مدیران در راستای جاری

 شناسایی و تقدیر کنید.
گذاری کنید. بدون اعتماد، مشارکت کارکنان در فرایندهای مدیریت دانش  ـ روی اعتماد سرمایه

 . ناچیز خواهد بود
 های مختلف و مدیریت دانش ارتباط برقرار کنید. ـ بین عملکرد بخش

ها متمرکز شوید. مدیریت دانش در نهایت، امری انسانی  ـ به نیروی انسانی بیش از سامانه
 است. 

 بخش کنید.  ـ فضاهای اداری را تا حد امکان خوشایند و انرژی
 ن تقویت کنید.ـ فضاهای عمومی را برای ارتباطات غیر رسمی کارکنا

 ریزی کنید.  گذاری دانش ارباب رجوع برنامه ـ برای أخذ و به اشتراک
ای را جایگزین  ـ سلسله مراتب بازدارنده بین مدیران و کارکنان را کاهش دهید و ارتباطات شبکه
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 کنید. 
 ترین زمان ممکن به الگوهایی برای اصالح امور تبدیل کنید.  ها را در سریع آموخته ـ درس

ها ممکن است ابالغی باشد، اما شما، مدل ویژه سازمان خود را  ها و چارچوب ـ هرچند مدل
 طراحی و اجرا کنید.

ـ توانمندی کارکنان و مدیران در کار با ابزارهای مدیریت دانش و مشارکت فعال آنها را به 
 صورت مداوم، ارتقاء دهید.

 کند، در ترویج آن کوشا باشید.  یـ احساس کارآمدی به تسهیم دانش و کاربست آن کمک م
 ـ فضا را برای نوآوری کارکنان هرچه بیشتر باز کنید. نوآوری کلید خلق دانش است. 

 ریزی کنید.  ـ شکاف دانشی سازمان خود را شناسایی و برای کسب منابع معتبر دانش برنامه

 ـ رخدادهای ارتباطی را هرچه بیشتر توسعه دهید. 

 ـ از فناوری به عنوان ابزار استفاده کنید و آن را با هدف جایگزین نکنید. 

 ها را فراموش نکنید. ـ ارتباط با مراکز علمی و دانشگاه

ها با محیط سازمانی خود  ای مدیریت دانش، از سازگاری توصیه ـ هنگام أخذ خدمات مشاوره
 اطمینان حاصل کنید. 

های اجرایی، طیف  فرهنگ و محیط سازمانی است. دستگاهمدیریت دانش امری وابسته به 
گیرند. ارائه یک نسخه شفابخش  ها با اهداف و وظایف نامتجانس را در بر می وسیعی از سازمان
ها و وظایف  ها برحسب مأموریت پذیر نیست. ماهیت دانش در سازمان ها امکان برای همه سازمان

ها، دانش ضمنی ارجحیت  ست. در برخی از سازمانعملکردی و محیط عملیاتی آنها متفاوت ا
ها، از  ها، دانش عینی در اولویت قرار دارد. برخی از سازمان بیشتری دارد، در برخی از سازمان

کنند. در برخی از  تر به اهداف خود دست پیدا می سازمانی، سریع طریق تهیه دانش برون
های  دهنده ویژگی ود ندارد. همه اینها نشانها، امکان ورود و اثربخشی دانش بیرونی وج سازمان

 های سازمانی است.  ها و لزوم توجه به ظرافت منحصر به فرد سازمان

 گیری . نتیجه2

های اجرایی، بستر مقرراتی و سازمانی مناسبی  ابالغ دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه
سازی دستورالعمل در  ا پیادههای اجرایی فراهم آورده است. ام سازی آن در دستگاه برای جاری

رو خواهد بود. برای غلبه بر  های متعددی روبه میدان عمل، به سادگی ابالغ آن نیست و با چالش
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ها نیاز دارند که مسیری گام به گام را در پیش بگیرند و هرچه بیشتر، اهداف  ها، سازمان چالش
ای که کارکنان بین  د. به گونههای خود همخوان کنن ها و مأموریت مدیریت دانش را با رسالت

های سازمانی خود احساس دوگانگی نداشته باشند. در چنین  های مدیریت دانش و فعالیت فعالیت
وضعیتی، مدیریت دانش نه به عنوان هدف، بلکه به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف و توسعه 

 آنها تبدیل خواهد شد. 
ها فراهم  رده است، چارچوبی اجرایی برای همه سازمانهرچند ابالغیه مدیریت دانش، تالش ک

سازی به باالترین مقام دستگاه و ایجاد اختیار عمل در سپردن امر  کند، اما با تفویض امر پیاده
ها، فضایی برای  ها و استان های زیرمجموعه شورای توسعه مدیریت دستگاه گیری به کمیته تصمیم
های اجرایی از توان  ست. اکنون مدیران ارشد دستگاهپذیری مناسب فراهم آورده ا انعطاف

های مربوطه برخوردارند. هنر مدیران ارشد  سازی نظام مدیریت دانش در درون دستگاه پیاده
های سازمان متبوع و نحوه عمل  های اجرایی این خواهد بود که با شناخت کامل از ویژگی دستگاه

 سازی کنند.  ن ترکیب اجرایی را نهادینههای سازمانی، بهتری مدیریت دانش در منظومه
های تراز اول کشور و پرورش متخصصان  های علمی و پژوهشی غنی در دانشگاه وجود پشتوانه

ها قرار داده  نظیری را در اختیار سازمان مدیریت دانش از مقطع کارشناسی تا دکتری، فرصت بی
می و مشارکت فعال در بازنمایی دقیق توانند با ایجاد ارتباط با مراکز عل ها می است. سازمان

مختصات رفتار سازمانی دستگاه مربوطه، از تجربه، تخصص و مشارکت متخصصان مدیریت 
برداری را به عمل بیاورند. ساخت گنجینه دانش سازمانی و اتصال مناسب و  دانش بیشترین بهره

های هسته  و شایستگی ها پاسخگویی آن به شبکه مدیریت دانش ملی نیازمند ابزارها، چارچوب
ای،  تخصصی است. در نبود توجه به این امر مهم و بکارگیری افراد غیر متخصص و غیر حرفه

ای نامناسب  سازی نخواهد شد، بلکه به عنوان وصله مدیریت دانش عالوه بر اینکه به خوبی پیاده
 ها سنگینی خواهد کرد.  بر پیکره سازمان

های دانشی و انتقال  قق آرزوی دیرینه مدیریت دارایینظیری برای تح اکنون که فرصت بی
های اجرایی و به جریان انداختن دانش و  تجربیات برای جلوگیری از گسست نسلی در دستگاه

های چندین دهه دیوانساالری فراهم آمده است، میزان موفقیت این اقدام ملی به میزان  آموخته درس
گیری انتظارات معقول از  ای بستگی دارد. شکل نه و حرفهتعهد مدیران ارشد به اصول مدیریت عالما

های اجرایی و وجود تجربیات انباشته  های نوظهور، از جمله مدیریت دانش در بدنه دستگاه پدیده
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های بخش خصوصی، بستری سازنده برای دستیابی به  قابل مالحظه از شکست و موفقیت در بنگاه
های اجرایی است که  اکنون انتخاب با مدیران دستگاهموفقیت در این عرصه فراهم کرده است. 

مدیریت دانش را ابزاری برای موفقیت روزافزون قرار دهند یا اینکه این مفهوم کاماًل عملکردی را به 
 آور تبدیل کنند.  یک روتین سازمانی مالل
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