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مدیریت دانش در حوزه مدیریت امور عمومی

گفتگو با آقای مهندس عبدالنبی نادری، مشاور مدیریت دانش

از این که دعوت دبیرخانه فصلنامه را پذیرفتید،  ابتدا  در 
بفرمایید مدیریت  به بحث  برای ورود  لطفاً  سپاسگزارم. 

دانش به چه معناست؟

مدیریت دانش مجموعه ای از تالش ها، در چارچوب نظامی منسجم 
از مفاهیم، روش ها و ابزارها است که برای شناخت نیازمندی های 
دانشی یک سازمان انسانی و تامین، نگهداری و بازیابی دانش مورد 
نظر است. در این چارچوب سازمان تشخیص می دهد که برای 
بهبود عملکرد خود، به چه دانش هایی نیاز دارد. سپس ابزارهای 
مدیریت دانش مناسب را انتخاب و از طریق آنها دانش مورد نیاز را 
تامین می کند. تامین دانش می تواند از طریق خلق دانش، مطالعه 
میدانی و انجام تحقیقات مختلف صورت گیرد. پس از تامین دانش، 
سازمان این دانش را در قالب و سامانه مناسب نگهداری کرده، از 
طریق رسانه های مناسب انتشار داده و در زمانی که به آنها نیاز دارد 

آنها را بازیابی می کند.  

مدیریت دانش از چه زمانی در کشورهای توسعه یافته مورد 

توجه قرار گرفته است؟

قدمت مدیریت دانش به اندازه خلقت انسان است و این امر در مورد 
کشورهای در حال توسعه نیز صادق است. چرا که نوع بشر به دلیل 
مدیریت دانش خود از سایر حیوانات ممتاز شده است. استفاده از 
برخی ابزارهای مدیریت دانش از دیرباز در تمامی دنیا مورد استفاده 
قرار می گرفته و همچنان نیز از آنها استفاده می شود، بدون آنکه 
در قالب مدیریت دانش دسته بندی شوند. ولی توجه به مدیریت 
دانش، به عنوان بخشی از دانش مدیریت، قدمتی در حدود 20 سال 
دارد. البته باید توجه داشت که این به مفهوم مدیریت دانش از 20 
سال گذشته در این کشورها نیست. بلکه این موضوع در کشورهای 

مختلف از توفیقاتی متفاوت برخوردار بوده است. 

سابقه آن در گفتمان علمی و اجرایی کشور از چه زمانی 
است؟

وارد  دانش  مدیریت  گذشته،  سال  حدود 20  از  نیز،  ما  کشور  در 
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ادبیات مدیریت شده است، ولی پای خود را چندان از ادبیات بیرون 
نگذاشته و آنچنان که باید به عمل نزدیک نشده است.

مدل های کاربردی مدیریت دانش در دنیا چیست؟ 

در سطح دنیا مدل های گوناگونی در زمینه مدیریت دانش توسعه 
داده شده است که بسته به نوع و کاربرد مدل ها دامنه وسیعی را 
شامل می شود. ذکر این نکته از اهمیت باالیی برخوردار است که 
بسیاری از مفاهیم، روش ها و ابزارهای مدیریت دانش از سال های 
بسیار زیادی قبل از مطرح شدن مدیریت دانش به عنوان یک حوزه 
آنها  از  زیادی  شمار  و  می گرفته اند  قرار  استفاده  مورد  مدیریت،  از 
بسیار ساده هستند. اما نباید سادگی و قدیمی بودن آنها را به مفهوم 
از  پاره ای  زیر  فهرست  مثال  به عنوان  کرد.  تصور  آنها  ناکارآمدی 

مدل ها و ابزارهای مدیریت دانش را شامل می شود:
•  طوفان فکري

•  شکار آموزه و ایده

•  مشورت همکاران
•  مرور یادگیري

•  مرور پس از عمل
•  داستان گویي

•  فضاي کار مشارکتي فیزیکي
•  ابزار ارزیابي مدیریت دانش سازمان بهره وري آسیایي

• کافه دانش

•  جوامع همپیشگان

•  کتابخانه هاي مستندات
•  پایگاه هاي دانش )ویکي ها و غیره(

•  بالگ ها 
•  ابزارهاي جستجوي پیشرفته

•  خوشه هاي دانش

•  مکان یاب تخصص/ فهرست افراد
•  طرح شایستگي

•  ترسیم نقشه دانش
•  مدل بلوغ مدیریت دانش

•  طرح مرشد/ مرید

سازمان  دانش  مدیریت  مدل  مورد  در  مختصری  توضیح 

بهره وری آسیایی بفرمایید؟

یک دسته از مدل های توسعه یافته در حوزه مدیریت دانش مدل های 

بلوغ مدیریت دانش هستند که به عبارت ساده، برای تعیین سطح 
این  شده اند.  طراحی  سازمان ها  در  دانش  مدیریت  توسعه یافتگی 
مسیر  کجای  در  بدانند  که  می کنند  کمک  سازمان ها  به  مدل ها 
ارتقای سطح مدیریت دانش خود قرار دارند. بدیهی است دانستن 
این امر در راهیابی حرکت های آتی برای توسعه مدیریت دانش به 
سازمان ها کمک خواهد کرد. بسیاری از سازمان های توسعه ای اقدام 
به طراحی چنین مدل هایی کرده اند که سازمان بهره وری آسیایی 1 

نیز یکی از این سازمان ها است. 

موفق ترین کشورها در زمینه مدیریت دانش در حوزه امور 
عمومی کدام هستند؟

ارائه پاسخ دقیق به این پرسش دشوار است، ولی کشورهای ایاالت 
شرقی  جنوب  آسیای  و  اروپا  شمال  کشورهای  آمریکا،  متحده 

اقدامات ارزشمندی را در این حوزه به عمل آورده اند.

تفاوت های مدیریت دانش در حوزه امور عمومی با مدیریت 
دانش در بخش خصوصی چیست؟ 

به طور کلی و از نظر روش شناسی تفاوت اساسی در مدیریت دانش 
بخش عمومی و خصوصی وجود ندارد، ولی به لحاظ چابکی بخش 
خصوصی، علی رغم نیاز بیشتر، معمواًل بخش عمومی در مدیریت 
دانش نسبت به بخش خصوصی پیشرو نیست. این امر محدود به 
ایران نیست و در تمامی کشورها چنین وضعیتی وجود دارد. بخش 
خصوصی ضرورت بهبود عملکرد خود را به طور مستقیم و سریع تر از 
بخش عمومی درک کرده و از مدیریت دانش به عنوان ابزاری موثر 
برای بهبود عملکرد خود استفاده می کند. ولی در بخش عمومی این 
نیاز به خوبی درک و احساس نمی شود و به تبع آن از مدیریت دانش 

نیز بهره مناسب برده نمی شود.

مهم ترین موانع و چالش های مدیریت دانش در حوزه امور 
عمومی را چه می دانید؟ 

به نظر من مهم ترین مانع و چالش مدیریت دانش در حوزه عمومی 
)مانند بخش خصوصی( عدم آشنایی با ضرورت مدیریت دانش است 

و تا تشنگی نسبت به دانش و مدیریت دانش وجود نداشته باشد، 
تمامی تالش ها محکوم به ناکارآمدی و فقدان اثربخشی هستند. 
در سازمان هایی که مدیران بتوانند بدون دانش در بخش عمومی بر  
مسند خود تکیه زنند، نمی توان امیدی به موفقیت تالش های توسعه 

مدیریت دانش داشت.

1. APO – Asian Productivity Organization
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سازمان های موفق در حوزه مدیریت دانش در بخش خصوصی 
و عمومی در کشور از چه مدل و روشی بهره برده اند؟

سازمان های موفق در استفاده از قابلیت های مدیریت دانش بسته به 
فعالیت ها، نوع کسب و کار و مقتضیات درونی و بیرونی خود روش ها 
و ابزارهای گوناگونی را به کار می گیرند. الزم به توضیح است که 
بسیاری از این سازمان ها حتی نمی دانند که اقدامات آنها در حوزه 
مدیریت دانش دسته بندی می شوند، ولی احساس نیاز و تالش های 
آنان منجر به صورت بندی راهکارهای مدیریت دانش برای حل 

مشکالت شده است.

چه عواملی باعث موفقیت آنها شده است؟ 

به نظر اینجانب مهم ترین عوامل موفقیت این سازمان ها، اعم از 
عمومی یا خصوصی، همراستایی منافع مدیران و سازمان، درک نیاز 
سازمان به دانش و مدیریت دانش و پشتیبانی سیستم های سازمانی 

از فعالیت های مبتنی بر دانش است. به عبارت ساده تر، تا زمانی که 
مدیران هر سازمانی نیازمند استفاده از دانش نباشند، تالش برای 
استفاده از مفاهیم، روش ها و ابزارهای مدیریت دانش با دشواری 
مثمرثمر  باید  که  چنان  راستا  این  در  تالش  و  بود  خواهد  مواجه 
نیست. لذا نخستین گام فهم ضرورت های استفاده از مدیریت دانش 
است. در صورتی که مدیران سازمان نیازی به دانش نداشته باشند 
یا توسعه دانش را در خالف منافع خود بدانند، هر ریال هزینه در 
سرگرمی تحصیل کردگان و دورریز  توسعه مدیریت دانش صرفاً 

منابع خواهد بود.

فصلنامه تخصصی مطالعات و پژوهش های اداری  |  شماره سیزده -  بهار 1401 140

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

sr
.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://jasr.smtc.ac.ir/article-1-216-fa.html
http://www.tcpdf.org

