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چکیده

دانـش یـا معرفـت عبارت اسـت از آشـنایی، آگاهی، دانسـتن و یـا درک فـرد از موضوعی ماننـد اطالعات، 
مهارت هـا و شـرح توانمندی هـا کـه از طریـق تجربـه، آمـوزش، درک و یادگیـری به دسـت می آیـد. دانش 
دارای انواعـی اسـت کـه می تـوان آن را بـه دو دسـته دانـش آشـکار و پنهان تقسـیم بندی کرد. سـازمان ها 
موظـف هسـتند ایـن دانـش را چـه از نوع آشـکار و چه پنهان در سـازمان خـود مدیریت کرده و نسـبت به 
ایجـاد، حفـظ، نگهـداری و بهبـود یـک سیسـتم مدیریـت دانش متعهـد باشـند. در پژوهش حاضـر فارغ 
از بحـث اسـتراتژی های کالن مدیریـت دانـش کـه توسـط مدیریت ارشـد سـازمان تعیین می شـود، در دو 
سـازمان مختلـف و به طور خاص در واحدهای تحقیق و توسـعه، سیسـتم مدیریت دانـش بهبود پیدا کرد 
و بـا افـزودن فـرم و دسـتورالعمل های جدیـد چابکـی سیسـتم افزایش پیدا کـرد. نتایج مقایسـه ای بین 
دو پـروژه فعلـی و پروژه هـای سـابق سـازمان در یـک بازه پنج سـاله نشـان داد اجرای سیسـتم مدیریت 
دانـش و بهبـود آن می توانـد منجـر به کاهـش هزینه، کاهش زمـان انجام پروژه ها و حتی رضایت پرسـنل 

شـود و در نهایـت منجـر به چابکـی و بهبود فرایندهـای تحقیق و توسـعه می گردد. 

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، مدیریت تحقیق و توسعه، دانش، بهبود. 
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مقدمه

مدیریـت دانـش کـه در اصطـالح کلـی آن با عناوینـی نظیر مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته های علمی نیز شـناخته می شـود، به معنای در دسـترس قـرار دادن 
نظام منـد اطالعـات، دانـش و اندوخته هـای علمـی اسـت بـه طـوری که در هـر زمان که افـراد به آن نیـاز دارند، در اختیـار آنها قرار گیرد. هـدف از این اقـدام، افزایش 
کارایی پرسـنل در سـازمان، بازدهی بیشـتر و همچنین بهبود موثرتر اقدامات روزمره اسـت.  مدیریت دانش، شـامل گروهی از اسـتراتژی و راه کارها برای شناسـایی، 

ایجـاد و تطبیـق بینش هـا و تجـارب در سـازمان بـوده که الزمه اجرای صحیح آن، تعهد کلیه پرسـنل نسـبت به این سیسـتم مدیریتی اسـت . 

مدیریـت دانـش در تعریـف دیگـری عبارت اسـت از مدیریت فعالیت های دانشـی، مدیریت اذهان و کنترل مسـتندات. مدیریت دانش فراتـر از انجام فعالیت های 
دانشـی اسـت و الیـه ای فراتـر از فعالیت هـای دانشـی بـوده و متمرکـز بر اهـداف و راهبردهایی اسـت که فعالیت های دانشـی را بهبـود می دهـد. فعالیت های خلق، 
اشـتراک، بهره بـرداری و نظایـر آن فعالیت هـای دانشـی هسـتند کـه بایـد مدیریت شـوند. مدیریـت دانش، مدیریـت طیف وسـیعی از فعالیت های اسـت که برای 
مبادلـه، خلـق یـا ارتقـای سـرمایه های فکـری در سـطح کالن بـه کار مـی رود. مدیریـت دانش طراحـی هوشـمندانه فرایندها، اسـتفاده از ابزارهـا، سـاختار و در یک 
کالم، طراحـی یـک سـاختار نظـام یافتـه اسـت بـا هدف افزایش، نوسـازی، اشـتراک یـا بهبود اسـتفاده از دانش کـه در هر کدام از سـه عنصر سـرمایه فکری یعنی 
سـاختاری، انسـانی و اجتماعـی در آن نمایـان می شـود. مدیریـت دانـش فراینـدی اسـت کـه به سـازمان ها کمـک می کند تـا اطالعـات و مهارت های مهـم را که به 
عنوان حافظه سـازمانی محسـوب می شـود و به طور معمول به صورت سـازماندهی نشـده وجود دارند، شناسـایی، انتخاب، سـازماندهی و منتشـر نمایند. از طرف 
دیگـر، نقـش رهبـری و مدیریـت ارشـد در سـازمان نیـز در موضـوع مدیریـت دانـش بسـیار پر اهمیت اسـت. رهبـران تحـول آفرین نه تنها مسـتقیمًا بـر مدیریت 
دانـش تأثیـر می گذارنـد، بلکـه اجـرای اسـتراتژی و اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات را نیـز تقویـت می کننـد کـه به طـور موثر بـه اثربخشـی مدیریت دانش بـه عنوان 
محـرک عملکـرد سـازمان کمـک می کنـد. رهبری نقـش مهمی در مدیریـت دانش درون سـازمان ها دارد. حمایـت ناکافی یا غیرموثـر مدیران ارشـد می تواند منجر 

بـه شکسـت پروژه هـای مدیریت دانش شـود. 

مدیریت دانش، یکی از عوامل موثر در توسـعه و پیشـرفت در تمامی واحدهای درون سـازمانی از جمله تحقیق و توسـعه، تولید، کیفیت و حتی واحدهای بازاریابی 
و مالی اسـت. همچنین امروزه اثبات شـده اسـت مدیریت دانش منجر به توسـعه زنجیره تامین سـازمان ها نیز می گردد. در راسـتای همین موضوع، حسـینی و 
همـکاران بـه بررسـی نقـش مدیریت دانـش در ارتقای عملکرد زنجیره تامین سـازمان پرداختنـد. در این پژوهش، ابتدا توانمندسـازهای مدیریت دانش بر اسـاس 
معیارهـای توانمندسـاز EFQM  دسـته بنـدی گردیـد و سـپس، معیارهای توانمندسـاز EFQM با اسـتفاده از روش دیمتل فازی ارزیابی شـد. نتایـج این پژوهش 
نشـان داد کـه هـر بخـش از زنجیـره تامیـن باید بر توسـعه برخی توانمندسـازها تمرکز نمـوده و هر کدام اسـتراتژی مشـخصی را اتخاذ نمایند. همچنیـن این نتایج 

بر اثرگذاری توانمندسـازها و توسـعه آنهـا در زمینه انتخاب افـراد ذی صالح تاکید 
داشت. 

تعهد سـازمانی و وفاداری پرسـنل نیز یکی از نکات مطرح در تمامی سـازمان ها 
اسـت کـه امروزه یکـی از اهـداف اصلی اجرای سیسـتم مدیریت دانـش، ایجاد 
تعهد سـازمانی در پرسـنل می باشـد. به همین منظور در پژوهشـی دیگر رسـتگار 
و اربابـی بـه بررسـی این موضـوع پرداختند. هـدف از این پژوهـش تعیین تاثیر 
تعهـد سـازمانی بر فراینـد مدیریت دانش در سـازمان های پروژه محـور و تعیین 
نقـش انگیـزش کارکنـان در تاثیـر ابعـاد تعهد سـازمانی بـر فرایندهـای مدیریت 
دانـش در ایـن سـازمان ها بـود. ایـن پژوهـش از حیـث هـدف، یـک تحقیـق 
کاربـردی و از حیـث ماهیـت توصیفـی- پیمایشـی انجـام شـد. جامعـه آماری 
را کلیـه مدیـران شـرکت هـای پیمانـکار رتبـه یـک تهـران تشـکیل داده بودند. با 
توجـه بـه نتایج بدسـت آمده مشـخص شـد که در ایـن تحقیق تاثیـر ابعاد تعهد 
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سـازمانی بـر فرایندهـای مدیریـت دانـش تاییـد شـده اسـت، همچنیـن تاثیر انگیـزش کارکنان بـر فرایندهـای مدیریت دانـش تایید می شـود و بنابرایـن انگیزش 
کارکنـان در تاثیـر ابعـاد تعهـد سـازمانی بـر فرایندهـای مدیریـت دانش در سـازمان های پـروژه محـور می تواند مطرح باشـد. 

مدیریـت دانـش مجموعـه ای از فعالیت هـا، ابـداع ها و راهبردهایی اسـت که سـازمان ها برای خلق، ذخیره سـازی، انتقـال و به کارگیری دانش بـرای بهبود عملکرد 
سـازمانی اسـتفاده میکنند و لذا در پژوهشـی به بررسـی این موضوع و اثر یادگیری سـازمانی بر چابکی سـازمان پرداخته اسـت. جامعه آماری این پژوهش شـامل 
4۵ نفـر از مدیـران سـازمان بودنـد. جهـت گـردآوری داده هـا از اطالعـات ثانویـه، منابع کتابخانـه ای و اینترنتی شـامل کتب، مقاالت و تحقیقات سـایر پژوهشـگران 
اسـتفاده شـده اسـت و برای جمع آوری داده های اولیه از مطالعات میدانی پرسشـنامه اسـتفاده گردید. یافته های پژوهش نشـان داد که یادگیری سـازمانی دارای 
تاثیـر مسـتقیم مثبـت و معنـاداری بـر چابکی سـازمانی اسـت؛ امـا مدیریت دانش به صـورت غیرمسـتقیم و از طریق متغیر یادگیری سـازمانی بر چابکی سـازمان 
تاثیـر مثبـت و معنـاداری دارد؛ همچنیـن هـر یـک از چهـار اسـتراتژی مدیریـت دانش بـه صورت مجزا و با ثابت نگهداشـتن سـایر اسـتراتژی ها بر چابکی سـازمان 

تاثیرگذارند. 

جامعه مورد تحقیق و روش انجام پژوهش

بـا توجـه بـه مطالب اشـاره شـده در قسـمت قبـل، به طور اختصاصی به بررسـی اثر اجـرای مدیریت دانش بر سیسـتم تحقیق و توسـعه و اثرات مثبـت اجرای این 
مفهوم در واحدهای تحقیق و توسـعه سـازمانی می پردازیم. 

واحـد تحقیـق و توسـعه در سـازمان از کلیدی تریـن واحدهایـی اسـت کـه بـه طور معمـول، مسـئول اجـرای پروژه هـای درون سـازمانی و همچنین در برخـی موارد 
مسـئول تدویـن امـکان سـنجی های سـاخت و حتـی طراحی هـای روش تولیـد اسـت. ایـن واحـد بـه طـور معمـول در اکثـر سـازمان ها وجـود داشـته و بـر طبـق 

اسـتراتژی های تعریـف شـده توسـط مدیریـت ارشـد، اهـداف سـازمانی را دنبـال می کند. 

در پژوهـش حاضـر، در دو سـازمان بـا تولیـدات مشـابه شـرایط اجـرای پروژه هـا قبـل و بعد از اجرای سیسـتم مدیریـت دانش مورد بررسـی و تحلیل قـرار گرفت. 
بـه طـور متوسـط زمـان اجـرای هـر پـروژه در ایـن سـازمان ها قبـل از اجرای سیسـتم مدیریـت دانش ده ماه گزارش شـده اسـت کـه بعد از اجـرا، این زمـان تغییر 
محسوسـی داشـته اسـت. مشـخصات این دو سـازمان از نظر نیروهای انسـانی کل و مختص واحد تحقیق و توسـعه، نوع فرایندها، تیراژ تولید و شـیفت تولیدی 

در جـدول 1 ارائه شـده اسـت. 

جدول 1- مشخصات سازمان های مورد بررسی 

تعداد شیفت کاریتیراژ تولید در روز )عدد(نوع فرایندپرسنل تحقیق و توسعهتعداد کل پرسنلشماره سازمان1

11002ماشینکاری - عملیات حرارتی134012

1۵002فورج - ماشینکاری223۵7

نتایـج مطالعـات و ممیزی هـای اولیـه در سـازمان نشـان داد که پرسـنل واحد تحقیق و توسـعه با مفهـوم مدیریت دانش آشـنایی کافی نداشـته و در نتیجه نیاز به 
اصالحاتـی در سـاختار درون واحـدی مشـاهده شـد کـه در همین راسـتا دسـتورالعمل های درون واحدی تدویـن و امر آموزش اجرا شـد. در ایـن پژوهش به منظور 
اجرای سیسـتم مدیریت دانش در واحد تحقیق و توسـعه، اسـتراتژی های جدیدی تدوین نمی شـود بلکه واحد سـازمانی اشـاره شـده، از اسـتراتژی کلی مدیریت 
دانـش در سـازمان پیـروی می کنـد و در کنـار ایـن اسـتراتژی ابزارهـا و دسـتورالعمل های جدیـدی بـرای بهبـود وضعیـت و چابکی مدیریـت دانش واحـد تدوین و 

اجرا شـده است. 

در همیـن راسـتا، تمامـی پروژه هـای قبلـی سـازمان در یـک بازه پنج سـاله بررسـی گردید. سـپس بـرای دو پروژه جدیـد در هر سـازمان، سیسـتم مدیریت دانش 
مطابـق بـا دسـتورالعمل های تدویـن شـده اجـرا و نتایـج آن مـورد تحلیل و بررسـی قرار گرفت. بـه منظور ثبت اطالعـات فرم ها و دسـتورالعمل هایی تدوین شـد که 
شـرح آنها در جدول 2 ذکر شـده اسـت و این موارد تنها مختص واحد تحقیق و توسـعه بوده اسـت. تمامی این موارد در راسـتای اجرای سیسـتم مدیریت دانش 
و بـه عبـارت دیگـر در راسـتای ایجـاد شـرایطی بـرای اسـتفاده از دانش قبلی ایجاد شـده در سـازمان و همچنین حفظ دانش فعلی اجرا شـدند. به عنـوان مثال، در 
جـدول 2 فرمـی تحـت عنـوان سـوابق پروژه هـای مشـابه ارائه شـده اسـت که هـدف از این فـرم، اسـتخراج دانش ایجاد شـده در پروژه های قبلی اسـت که توسـط 

پرسـنل حفظ نشـده یا ممکن اسـت بخشـی از آن فراموش شـده باشد. 

۱۱. 1  از عنوان کردن اسامی سازمان به دلیل حفظ کرامت سازمانی خودداری شده است. 
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جدول 2-برخی از دستورالعمل ها و فرم های جدید جاری شده در راستای تامین اهداف مدیریت دانش

نقش پرسنلدلیل ایجادعنوان فرم / دستورالعمل

ارائه اطالعات و تجربیات قبلی توسط پرسنل با سابقهاستخراج دانش پروژه های قبلی در یک بازه پنج سالهفرم سوابق پروژه های مشابه

فرم سوابق نیازهای مشتریان
اسـتخراج دانـش حاصـل از نیازمندی هـای مشـتریان در

همـکاری واحـد تحقیق و توسـعه با واحدهـای تضمین و کنترل پروژه هـای قبلـی در یـک بـازه سـه سـاله
کیفیـت در رابطـه با دریافت نظر مشـتریان

فرم ندای مشتری
اسـتخراج نیازمندی هـای مشـتریان در 2 پـروژه فعلی که در

حال انجام اسـت.

فـرم مراجعـی دانشـی مـورد 
در  شـده  اسـتفاده  و  نیـاز 

ژه هـا و پر
دسترسی به دانش به روز در سازمان

پرسـنل واحـد تحقیـق و توسـعه بایـد مراجـع دانشـی داخلی و
خارجـی را اسـتخراج و مـورد بهـره بـرداری قـرار دهند.

آزمون هـای  مراجـع  فـرم 
پروژه هـای  در  آزمایشـگاهی 

قبلـی

اسـتخراج اطالعـات دانشـی ناشـی از آزمون هایـی کـه در 
یـک بـازه پنج سـاله در آزمایشـگاه های خارجی انجام شـده 

است.

پرسـنل تحقیـق و توسـعه و آزمایشـگاه موظـف بـه اسـتخراج 
اطالعـات هسـتند.

فـرم شناسـایی الزامات تالقی 
مرزی و 

اسـتخراج اطالعـات دانشـی مـورد نیـاز از قطعـات مشـابه 
کنـاری کـه ممکـن اسـت عملکـرد قطعـه تولیـدی را مختل 

. کنند
پرسنل طراحی موظف به استخراج این اطالعات هستند. 

لیسـت نقشـه های دریافتی از 
سـمت مشتری 

ایـن عمـل کمـک می کنـد تـا لیسـتی از نقشـه هایی کـه 
احتمـاالً در پـروژه هـای قبلـی اسـتفاده شـده اسـت، حفظ 

و نگهـداری شـود.
پرسنل آرشیو فنی )در صورت وجود(

دسـتورالعمل مدیریت ریسک 
واحدی درون 

بـه جهت شناسـایی ریسـک های مرتبـط با ترک پرسـنل در 
بـازه زمانـی اجـرای پـروژه و از دسـت رفتن دانش 

مدیریـت واحـد به منظور شناسـایی ریسـک ها اقدامـات الزم را 
می دهد.  انجـام 

دستورالعمل گسترش عملکرد
کیفیت

پرسنل تحقیق و توسعه و بازاریابی مسئول تکمیل هستند.مطالعه بازار و شناسایی محصوالت جدید

دسـتورالعمل مدیریـت دانش 
درون واحـدی

آشـنایی بـا سیسـتم مدیریـت دانـش درون واحـد و تعهـد 
سازمانی

مدیریت ارشـد دسـتورالعمل درون واحدی را تدوین و در اختیار 
پرسـنل قرار داد. 

هـدف از مـدارک، دسـتورالعمل ها و فرم هـای تدویـن شـده در جـدول 2 و جـاری سـازی آنهـا در سـازمان، ایجاد مسـتنداتی برای مدیریـت دانش در سـازمان بوده 
اسـت تـا پرسـنل عـالوه بـر اجـرای مدیریـت دانش، نسـبت به مسـتند کردن اطالعـات و ثبت واقعـی آنها تعهد کامل داشـته باشـند. البتـه الزم به ذکر اسـت بنا به 
نـوع سـازمان ممکـن اسـت برخـی مـدارک و مسـتندات تکمیلی دیگر نیاز باشـد که در جدول 2 ذکر نشـده اسـت. همچنین به منظـور تکمیل اطالعـات و فرم های 
اشـاره شـده در جـدول 2، از ابزارهایـی نظیـر مصاحبـه بـا پرسـنل قدیمـی )حتی پرسـنلی که سـازمان را ترک گفته اند(، پرسشـنامه های ارسـال شـده به مشـتری، 

ارتباطات )بخصوص با اداره اسـتاندارد(، سیسـتم رضایت و انگیزش پرسـنل و نظایر آن اسـتفاده شـد. 

نتایج و بحث

  شناسایی ریسک ها و نیازمندی های مشتریان

در زمـان طراحـی قطعـات و اجـرای یـک پـروژه، بـه طـور معمـول مشـکالت متعـددی ایجاد می شـود کـه می توانـد ناشـی از فرایندهای سـاخت، ابعـاد قطعات و 
یـا انتخـاب مـواد مهندسـی باشـد. نکتـه قابـل توجـه زمانی اسـت که در پـروژه ای، قطعـه جدید در واقع نسـخه بهبـود یافتـه از قطعه قبلی اسـت و لذا بسـیاری از 

پارامترهـای ابعـادی، عملکـردی و مکانیکـی موجـود اسـت و تنهـا بهـره بـرداری از دانـش قبلـی می تواند حجم گسـترده ای از اطالعـات را فراهم سـازد. 

در راسـتای کاهش ریسـک های اشـاره شـده، برگه لیسـت سـوابق پروژه های مشـابه، کمک شـایان توجهی نمود. در هر دو سـازمان مشـاهده گردید پس از تدوین 
ایـن برگـه و اسـتفاده از دانـش قدیمـی پرسـنل در پروژه هـای قبلـی، مواردی کـه می توانسـت در فازهای بعـدی پروژه های جدید بـه عنوان یک خطا مطرح شـود، 

در همـان ابتـدای کار شناسـایی و در نتیجـه بـر طـرف و در زمـان و هزینه صرفـه جویی قابل توجهی بـه عمل آمد.

همچنین اسـتفاده از ندای مشـتریان در کنار سـوابق نیازمندی های مشـتری، حدود 90 درصد نیازمندی های اصلی مشـتریان را در فاز اول طراحی مشـخص نمود. 
البتـه الزم بـه ذکـر در پروژه هـای طراحـی، نیازمندی هـای مشـتریان یکـی از ورودی هـای اصلی طراحی اسـت ولی در بسـیاری مـوارد، به دلیل عدم مسـتند بودن، 

حفـظ و نگهـداری آن، بـه مـرور زمـان در فازهـای مختلـف پروژه، دانـش ابتدایی الزم فراموش می شـود و مشـکالتی را در فازهای بعـدی ایجاد می کند. 
۱۲

امره  215 -214
ی 1400 |  ش

ی مهرو آبان- آذر و د
ت | دوماهنامه پیاپ

ی مدیری
الع رسان

ی و اط
ش

ی، پژوه
رشیه علم

نـ



         فرهنگ سازی و سهولت دسترسی به دانش

نتایـج نشـان داده اسـت در پروژه هـای مـورد بررسـی، در اثـر اجرای سیسـتم مدیریت دانش و در دسـترس بـودن اطالعات، بهـره وری فردی پرسـنل افزایش قابل 
مالحظـه ای داشـته اسـت بـه طـوری کـه هر نفـر با مراجعه بـه سیسـتم درون واحدی، بـه اطالعات مرتبـط الزم دسترسـی دارد. ایـن موضوع کمک شـایان توجهی 

به کاهش سـردرگمی پرسـنل کرد. 

نتایج سـنجش وضعیت رضایت پرسـنل از محیط کار حاکی از این بوده اسـت که وضعیت رضایت پرسـنل از شـرایط کاری از 70 درصد به 84 درصد افزایش داشـته 
اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه در بـازه زمانی مـورد مطالعه تغییر دیگری در سـازمان رخ نداده اسـت، لذا این افزایش رضایت پرسـنل )که از طریـق فرم های مخصوص 

اسـتخراج شـد(، ناشـی از اشـاعه فرهنگ مدیریت دانش، در دسـترس قرار گرفتن اطالعات و همکاری بیشـتر بین واحدی بوده اسـت. 

  کاهش زمان و صرفه جویی در هزینه

نتایج پژوهش نشـان داد با اسـتفاده از مدیریت دانش در فازهای مختلف طراحی، به خصوص فاز اولیه، بسـیاری از مشـکالت مشـخص و یا برطرف شـده و در 
نتیجـه در فازهـای بعـدی، عـالوه بر کاهش زمـان کلی پروژه، صرفـه جویی در هزینـه را در پی دارد. 

نتایـج نشـان داده اسـت در پروژه هـای پنـج سـال گذشـته سـازمان، بـه طـور متوسـط زمان انجـام هر پـروژه 10 الـی 11 ماه ثبت شـده اسـت و این در حالی اسـت 
کـه بـا اسـتفاده از مـوارد اشـاره شـده در جـدول 2 و اشـاعه فرهنگ مدیریت دانش در سـازمان )اشـاعه دانـش بین افراد مختلـف(، این زمان به هفـت ماه کاهش 
پیـدا کـرد. البتـه الزم بـه ذکـر اسـت رفع شـدن بسـیاری مشـکالت کـه در فازهـای بعدی ایجاد می شـود نیـز در کاهـش زمان انجـام پروژه ها کـه در نمودار شـکل 1 

ارائه شـده، نقش اساسـی داشـته است.

همچنیـن نتایـج بیانگـر ایـن موضوع بوده اسـت که متوسـط هزینه های اجرایـی در پروژه های مورد مطالعه نسـبت به بازه پنج سـاله قبل، 17 درصد کاهش داشـته 
اسـت. عواملـی ماننـد خطاهـای طراحی، نیاز به انجام آزمون های بیشـتر و همچنین سـاده سـازی دسترسـی به دانش موجـود، از عوامل اصلی کاهـش هزینه بوده 
اسـت. البتـه الزم بـه ذکـر اسـت در حیـن اجـرای مدیریـت دانش، با شـناخت برخی نـرم افزارها، فرایندها سـاده تـر و برخی آزمون هـای غیر ضروری حذف شـد و 

در نتیجـه آن هزینه هـای فاز طراحی کاهـش پیدا کرد. 

         دسترسی به استانداردهای به روز و جدید

یکـی از مزایـای مدیریـت دانـش در سیسـتم های آرشـیو فنـی، دسترسـی به اسـتانداردهای بـه روز مطرح در حوزه های تخصصی سـازمان اسـت. نتایج نشـان داد 
بیـش از 70 درصـد اسـتانداردهایی کـه در واحـد تحقیـق و توسـعه مـورد بهـره بـرداری قـرار می گرفـت، آخریـن نسـخه اسـتاندارد مربوطه نبـوده و لذا ایـن موضوع 
می توانسـت منجـر بـه مشـکالت متعـددی در زمینـه کنـدی پروژه ها شـود که با پیاده سـازی اسـتاندارد مدیریت دانش و ایجاد سیسـتم آرشـیو فنی پویـا، بیش از 

90 درصد اسـتانداردها به روز رسـانی شـدند. 

شکل 1- مقایسه متوسط زمان انجام پروژه ها قبل و بعد از اجرای مدیریت دانش در واحد تحقیق و توسعه
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نتیجه گیری

همانطوری که اشـاره شـد، سیسـتم مدیریت دانش، یکی از سیسـتم های مطرح در زمینه 
ایجـاد، حفـظ و نگهـداری فراینـدی اسـت که با کمـک آن به تـوان دانش آشـکار و صریح را 
در سـازمان اسـتخراج کـرده و مـورد بهره بـرداری قـرار داد. در این راسـتا در پژوهش حاضر 
بـه طـور خـاص به بررسـی اثر اجـرای مدیریـت دانش سـازمانی در واحد تحقیق و توسـعه 

پرداختـه شـد. به طـور کلی نتایج نشـان داد:

1- به منظور اجرای سیسـتم مدیریت دانش، عالوه بر اسـتراتژی های کالن سـازمانی و در 
نظـر گرفتـن دسـتورالعمل های جامـع کلی، در هـر واحد نیاز بـه تعریف جزئیاتی اسـت که 

در متن پژوهش اشـاره شـد.

2- اجـرای سیسـتم مدیریـت دانـش در مدیریت تحقیق و توسـعه، منجر به شناسـایی به 
موقـع برخی ریسـک های طراحـی می گردد.

3- کاهـش هزینـه و کاهـش زمـان اجـرای پروژه ها یکی دیگـر از مزایای اجرای سیسـتم 
مدیریـت دانـش بـه خصوص در واحدهای تحقیق و توسـعه اسـت.

4- اجـرای این سیسـتم مدیریت به دلیل سـهولت دسترسـی به دانـش و کاهش خطای 
پرسـنل، می توانـد منجر به بهبود رضایت شـغلی در پرسـنل گردد. 
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