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 فصل اول: تعاریف و مفاهیم اولیه -1

 تعریف دانش -1-1

 ی مفهوم دانش هستند، تفاوت قائل شویم.، الزم است که بین داده و اطالعات که کم و بیش القا کنندهدر این خصوصل از توضیح قب

: هرگونه آگاهی، آمار، دانسته و فرضیات اولیه به صورت واقعیت های خام و ابتدایی بدون هر گونه تفسیر و توضیحی اضافی درباره       داده

میم. به صورت کلی داده ها عناصر اولیه هر تصمیم گیری به شمار می روند. برای رسیدن به تصمیم گیری بهینه و الزام        آن ها را داده می نا
ستفاده، یکی از قدم های         صر قابل ا سب این پردازش ها برای تبدیل داده ها به عنا شوند. جهت گیری منا ست تا داده ها پردازش  آور، الزم ا

 .نخستین در مدیریت دانش است

: با افزودن ارزش و معنا و مفهوم های خاص  به داده ها، می توان آن ها را به اطالعات مفید که قابلیت تاثیرگذاری دارند و                  اطالعات 

برای هدف خاص سازمان می باشد، تبدیل کرد. اطالعات برخالف داده ها، معنی دار هستند. عموما تبدیل داده ها به اطالعات توسط فناوری 
 ورت می گیرد. اطالعات ص

: دانش دربرگیرنده تمامی حوزه های آگاهی و مهارت هایی استتت که افراد برای حل مستتایل مختلف به کار می گیرند. دانش از  دانش

ست خواهد       ست که در طول مطالعه، تحقیق و تجربه به د ست می آیند. در واقع دانش، درک و آگاهی ا اطالعات و اطالعات از داده ها به د
سان ها خواهد بود و به گونه ای باورهای     آمد و نز ست. تبدیل اطالعات به دانش و پردازش آن بر عهده ان صمیم گیری ا دیک ترین الیه به ت

 افراد درباره روابط را نشان می دهد.
از طریق این  شتتود. تنهاتلقی می مفهومی استتت که از فکر پدید آمده استتت و بدون آن اطالعات و داده  به عبارت دیگر، دانش معنا و 

 .شوندحیات یافته و به دانش تبدیل می، مفهوم است که اطالعات
شاید در نگاه اول تمایز قایل شدن بین این سه دسته، کاری دشوار به نظر برسد، اما وجود برخی خصوصیات می تواند در تشخیص آنها            

 یاری رسان باشد.
 است و زمینه ای گسترده دارد. دانش برخالف اطالعات وداده ها، بدون ظرفیت و زمان خاص

سازمان هایی که         شت. به عبارت دیگر  سازمان ها را در پی خواهد دا صادی و رقابتی برخی  شخیص به نوعی عامل برتری های اقت این ت
ز بستیار موفق تر  مجموعه ی کاملی از دانش دارند و از این دارایی ناملموس به نحو بهتر و ستریع تری استتفاده می برند، در بازار رقابت امرو  

شت، این        شین آالت و ...، که با افزایش عملکرد، کاهش بازدهی خواهد دا سنتی مانند پول، زمین، ما سایر دارایی های  خواهند بود. برخالف 
 منبع کمیاب مبنی بر افزایش عملکرد کسب و کار است و موفقیت یک سازمان به تواناییش در مدیریت این دارایی خواهد بود. 

: خرد در نتیجه به کارگیری دانش در جهت اخذ و باال بردن کیفیت تصمیم هاست. برای رسیدن به این مرحله، افراد الزم است هم  خِرَد

صول دانش و       شراف کامل بر ا صول حاکم بر آن دانش فهم کاملی بیابند. بنابراین الزمه ی این مهم، ا دانش مربوطه را کسب کنند و هم از ا
 آن است. توانایی فهم دقیق 
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 اریخچه مدیریت دانشت -1-2

از دیرباز انستتان ها دانش و تجربیات خود را از طرم مختلف با همدیگر و برای آیندگان به اشتتتراک می گذاشتتتند. با نقاشتتی بر  ارها   
سی، قوانین، قراردادهای حقوقی، مالیات ها و میزان       شتن بر لوح های ر سالیان بعد، نو سته ها و  فروش خود را ثبت می کردند. تجربیات و دان

با افزایش دانش، کتابخانه ها در شهرها گسترش یافتند و مجموعه ای از آن ها توسط مدیران حرفه ای دانش، مراقبت و نگهداری می شدند. 
راک می گذاشتند.  عالوه بر این نوع نگهداری دانش، در بسیاری از تخصص ها، افراد خبره دانش خود را از طریق آموزش و کارآموزی به اشت   

سل دانش حرفه نیز نمود پیدا می کرد. پیتر       سل به ن صورت جایگزینی افراد خانواده و به ارث بردن ن ضوع در حرفه های خانوادگی به  این مو
ی، گونه بیان کرد که پیش از آ از جنگ جهانی اول، بزرگترین مجموعه حرفه ا         روند تاریخی حرکت به ستتتوی مدیریت دانش را این       1دراکر

شکیل دادند. اما در دهه های         صنعتی را ت سازمان های  صنعتی، کارگران بزرگترین جوامع و  شاورزی بود ولی با ظهور کارخانه ها و انقالب  ک
، این نیروی کار رو به کاهش نهاد و کار بر پایه دانش اهمیت یافت. در دوره معاصتتتر با ظهور نظریه پردازان مختلف مبح                  20آخر قرن 
 2بر می گردد، زمانی که کارل اریک ستتیوبی 1979نش به تکامل بیشتتتری دستتت یافت. اولین جرقه های پیدایش آن به ستتال   مدیریت دا

ست یافت که           سوئدی که بعدها یکی ازبنیان  ضوع د شرکت، به این مو سابداری  سی دفاتر ح گذاران علم مدیریت دانش نام گرفت، در برر
 ثبت می شود. ارزشی که کارکنان خبره و مجموع افکار جمعی آن ها می سازد. این ارزش را می ارزش واقعی خیلی بیشتر از ارزشی است که

صورت ناملموس در کنار دارایی های ملموس نظیر ابزار    سازمان در نظر گرفت که به  شین آالت و... قرار   توان دارایی فکری  و تجهیزات، ما
سال   سترش هرچه     مفهوم مدیریت دانش را ا 3کال ویگ 1989گیرد. در  سبب گ شد که  بداع کرد و مقاالت و کتب مختلفی در این باره چاپ 

یک شرکت بزرگ مشاوره اولین خدمات مدیریت دانش را به مشتریان خود پیشنهاد داد و به تدریج  1994بیشتر مدیریت دانش شد و در سال 
ک در عصتتر حاضتتر، دانش به عنوان مزیت رقابتی مهمی در این خدمات توستتعه یافت. همزمان با رشتتد ایده دانش به عنوان منبع استتترات ی

 سازمان های پیشرو، مورد توجه قرار گرفت. 
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 انواع دانش -1-3
 انش عبارتند از: ددانش را می توان بر اساس شیوه دسترسی و کارکرد آن به انواع مختلفی تقسیم کرد. تقسیم بندی های رایج 

 دانش ضمنی و دانش صریح -1

ست. دانش          دانش  شخصی آن ها به دست آمده ا ست که در نتیجه تجربیات و دریافت های  شده در ذهن افراد ا ضمنی دانش نگهداری 
ضمنی، شامل مدل های ذهنی، باورها، اعتقادات، شناخت ها، مهارت ها، گفتگوها و ... است به صورتی که  یرقابل تقلید، کمیاب، و ارزشمند       

ند بیرونی شدن، تحت عنوان دانش آشکار، قابل دسترسی است و می توان از طریق کلمات به صورت شفاهی،        است. این دانش از طریق فرآی 
 یا دیگر روش های  یر رسمی به دیگران انتقال یابد. 

 این نوع از دانش، به عنوان محرکی در رویه خالقیت و نوآوری نقش مهمی را به عنوان یک منبع ستتتازمانی و عاملی برای موفقیت در         
سازمان ایفا می کند. ولی عالر م وجود چنین نقش کلیدی، دانش ضمنی به ندرت در سازمان ها به اشتراک گذاشته می شود و حتی با ترک       

 فرد، دانش او نیز از بین می رود. 
ای نوشتتاری،  برخالف دانش ضتمنی، دانش صتریح قالبی نظام مند و قابل انتقال دارد و می توان از طرم مختلف آن را به صتورت کده   

 گفتاری، رفتاری و ... کدگذاری کرده و در پایگاه های اطالعاتی، آرشیوها و کتابخانه ها ذخیره کرد.
شود و و توسط تکنولوژی             ضح تعریف و فرموله بندی می  صورت وا سازمان از آن اطالع دارند و به  ست که فرد و  شی ا صریح دان دانش 

شتراک   سازمانی نقش         های اطالعاتی می توان آن را به ا صمیمات  سادگی با آن ارتباط برقرار کرد. این نوع دانش در ت سبتا به  شت و ن گذا
عمده ای را ایفا می کند. نشتتانه ها، حروف، اعداد، در قالب های نوشتتته، نمودار، عکر، نرم افزار، صتتدا و ... میال هایی برای دانش صتتریح 

 است.
وی آن ها برای ایجاد دانش در سازمان مورد نیاز است. چالش اصلی مدیریت دانش دانش ضمنی و دانش صریح مکمل یکدیگرند و هر د
 تبدیل بهتر و بیشتر دانش ضمنی به دانش تصریحی است.

 دانش شخصی و دانش سازمانی -2

ی، دانشی که توسط هر فرد خلق می شود را دانش شخصی می گویند. این دانش مجموعه ای از دانش ها است که اطالعات را جمع بند  
سیله افراد             شی که بو ست. دان شخصی متمایز ا سازمانی از دانش  ست. اما دانش  شتراک گذاری ا طبقه بندی و ذخیره کرده و قابل بازیابی و ا
ستندات موجود و برنامه های روزمره            سجم کردن م ست. با هماهنگ و من شتر از دانش تک تک افراد ا سیار بی شود، ب سازمان ایجاد می  یک 

سازمانی می گویند. فرهنگ          سازمان، دانش   سایل خود خلق می کند را دانش  سازمان برای حل م شی که  شود بنابراین دان جدید خلق می 
سته هستند. زیرا             سازمانی بهم واب شخصی و دانش  سازد. با وجود این تمایز، دانش  سازمانی میزان تعامل هر فرد را با دیگران مشخص می 

ریع تصتتمیم دارند و به جای استتتفاده از قوانین و مقرات ستتلستتله مراتبی، مجبور به ارایه راه حل هایی افراد برای حل مستتایل نیاز به اخذ ستت
هستند. یادگیری در هر سازمان به مقدار زیادی از پیچیدگی وظایف و محیط سازمانی تأثیر می گیرد. سازمان با کمک این دانش است که به      

 سازمان در شرایط رقابتی توسط دانش سازمانی است که تضمین می شود.  ارایه خدمات و محصوالت می پردازد و بقای یک

 تقسیم دانش بر اساس کارکرد -3

دانش می تواند کارکرد توصیفی داشته باشد و پدیده ها را توضیح دهد یا کارکرد کاربردی داشته باشد و چگونگی انجام آن ها را توصیف        
 لولی داشته باشد و چرایی  وقوع پدیده را تبیین کند. مع-نماید. همچنین یک دانش می تواند کارکرد علت

این تقسیم بندی دانش حرفه ای یک سازمان را نشان می دهد که به چهار سطح کارکردی تقسیم می شود : دانش درک یا دانستن چیه        
ل می شود و وجودش برای سازمان   چیزها که نشان می دهد پدیده ها چه هستند و از طریق آموزش رسمی این دانستن به افراد سازمان منتق     

 ضروری است.



 

02188800011:  تلفن  

www.bazarbors.com                                                                                      
 

سازمان           ست و ارزش افزوده زیادی را برای  شامل تبدیل دانش تئوری به دانش کاربردی ا شرفته که  ستن چگونگی ها یا مهارت پی دان
ست که چرایی پدیده ها را توضیح می دهد و روابط        ستن چراها، دانش عمیقی ا سیستم ها یا دان شته  -علیایجاد می کند. فهم  معلولی یک ر

 علمی را نشان می دهد و از سطح اجرای وظایف باالتر رفته و مسائل پیچیده تر را حل می کند.

سطح از دانش مرتبط با فرهنگ        شود. این  شتیام و تطبیق برای موفقیت می  شامل انگیزه، ا خالقیت خود انگیخته یا توجه به چراها که 
 سازمانی است. 

 دانش رسمی و غیر رسمی -4

 این تقسیم بندی از دانش را می توان در وجوه مختلفی بررسی کرد : 

سازمانی  ست و دانش  قانونی الزامات و بایدی جمالت بر مبتنی رسمی  : دانشماهیت و محتوای اطالعات و دانش   بر مبتنی رسمی   یر ا
 ها می باشد.استدالل  و مفروضات

 یر رسمی بر اساس    شود و دانش  می تهیه مافوم دستور  و مقررات و قوانین سبراسا  رسمی  : دانش روش تهیه و تنظیم دانش سازمانی 
 های تحقیق و پ وهش تهیه می شود. استرات ی های مدیریت دانش در سازمان و روش

 و ثبت  یررستتمی دانش خلق از باشتتد ولی هدف می ستتازمان ضتتروری اطالعات نگهداری و ثبت رستتمی دانش خلق از هدف ف: هد 
 .ستا لیل و توسعه و ترویج آنتح منظور به سازمانی شدان نگهداری

ساختا    سمی  دانش ر :شکل و  ستور  و گزارش قالب در ر سه  د شود ولی دانش  ارائه ها نامه آیین و برنامه و جل سمی   یر می   شکل  به ر
 گردد. می ارائه محور مسئله الگوهای براساس و محور دانش های سیستم

 توسعه  حفظ در رسمی   یر دانش است. ضرورت   رسمی  دانش تنظیم و تهیه گرو در سازمان  جاری ایفعالیت ه : تداوم ضرورت و اهمیت 
 .است رقابتی مزیتی عنوان به آن از استفاده و سازمانی دانش انتشار و

سازمان   ستفاده کنندگان از دانش  ست    :  دامنه ا سمی محدود ا ستفاده کنندگان دانش ر شگران  مواردی در و سازمان  افراد همه . اماا  پ وه
 کنند. می استفاده رسمی  یر دانش از مدیریت

 دانش ساختاریافته و ساختارنیافته -5

الکترونیکی و  پستهای  بصری،  -سمعی  نمایه های نمایه های گرافیکی، متنی، اسناد  همچون ساختارنیافته ای   منابع از حاصل  دانشی که 
یافته می نامند. برخالف این دانش، دانش ستتاختاریافته، داده ها و منابع شتتامل می شتتود را دانش ستتاختارن  را کارکنان ضتتمنی دانش کلیه

مراکز اطالعاتی که به خودی خود ساختار یافته اند را شامل می شود. این منابع شامل پایگاه های داده ای و دانش، انبارهای داده و بازارها و     
 تجاری داده ها می شود. 
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 فصل دوم: تعاریف مدیریت دانش -2
 تعریف مدیریت دانش -2-1

امروزه در سازمان ها واژه مدیریت دانش را بسیار شنیده ایم. لزوم به کارگیری فرآیندهای مدیریت دانش در سازمان در قالب دستورالعمل   
 قرار دارد؟ها و آیین نامه های زیادی ابالغ شده است. اما به راستی مدیریت دانش چیست و جایگاه آن در بهبود وضعیت سازمان در کجا 

ضور دانش در همه زمینه  ساس می      با ح شتر اح ستردگی بح  و نیاز روزمره به آن، نیاز به مدیریت دانش بی شری و گ شود.  های زندگی ب
ست آمده از تجربیات را جمع آوری، پردازش و بهینه  سرمایه     بنابراین باید بتوان دانش به د سبب ارتقای  سطح  سازی کرد تا  های فکری در 

شو  سازمانی وجود دارد، باید به گونه  های علمید. اندوختهکالن  سب قرار     که در هر بخش و  سب در اختیار افراد منا شد که در زمان منا ای با
سانی( ب          سرمایه ان ست برای تبدیل دانش کارکنان) شی ا ش سانند. این کو ه بگیرد تا بتوانند وظایف و کارهای خود را بهتر و موثرتر به انجام بر

ش  ساختاری( که می    دارایی م سرمایه کاری  سازمانی ) سهیالت    ترک  سهیم دانش خود و ایجاد ت توان از طریق ایجاد انگیزه درکارکنان برای ت
 ها و اطالعات معنای مورد نیاز را بیابند. ها و اطالعات استفاده کرده تا این دادهبرای تفسیر داده

ای به قواعد روانشتناستی داشتت و به دلیل عدم    استت، بنابراین باید توجه وی ه  مدیریت دانش یک فرآیند مبتنی بر توانایی های انستانی 
ستاندارد برای آن، بدون طراحی گام وجود راه حل شامل            های ا سازمانی که  ساخت های  سیار خواهد بود. زیر ست، ب شک ست امکان  های در

د در بخش های مختلف بتوانند دانش خود را به اشتتتتراک فرهنگ دانایی، فناوری دانش و فرآیندهای دانش هستتتتند، کمک می کنند تا افرا
 بگذارند و اثربخشی سیستم را افزایش دهند. 

سهیم اند. اعتماد را می توان جزو اولین ارکان فرهنگ مدیریت دانش در      سهیم و بکارگیری دانش،  سازمان، تمام افراد در خلق، ت در یک 
فراد تا زمانی که در محیطی که ترس از شکست و قربانی شدن بر آن حاکم است، حضور نظر گرفت. عدم اعتماد به معنی عدم تسهیم است. ا

های خوب و اعتراف به اشتباه را نخواهند داشت و در پی آن درخواست کمک و داشته باشند، احتمال اعتماد کردن و بیان تجربیات و یادگرفته
های ستتنتی که، پاداش به افراد جهت حفظ و نگهداری دانش و اطالعات مستتاعدت نخواهند کرد. در مدیریت نوین دانش، برخالف ستتازمان

های یک ستتازمان نهادینه کرد تا افراد گیرد. این فرهنگ را باید بتوان در تمام بخششتتد، به تستتهیم و ایجاد دانش، پاداش تعلق میداده می
 بتوانند با آن ارتباط برقرار کرده و به صورت فرهنگ سازمانی در بیاید.

سازمان از طریق فرآیندهای کاری خاص آن سازمان در تالش برای رسیدن به اهداف سازمانی است. این فرآیندها شامل فرآیندهای        هر
سنل جدید، یادگیری از           شامل آموزش پر ست. فرآیند داخلی حمایتی  سعه و ... ا سته ای مانند فروش، بازاریابی، تولید، تحقیق و تو داخلی ه

و توزیع زمان استتت. هوش کاری، جستتتجوی بازار و روابط عمومی جزو فرآیندهای خارجی هستتته ای و استتتخدام پروژه های تکمیل شتتده 
نیروی جدید، جذب سرمایه های خارجی و روابط سهامداران جزو فرآیندهای خارجی حمایتی است، که اگر هر سازمانی پی ببرد که کدام یک     

 ن حیاتی تر است، قادر به حداکیرکردن دستیابی به اهدافش خواهد بود.از این دسته فرآیندها برای انجام وظایف سازما
سته فناوری های الزم برای             شوند که در د سوب می  سازمان مح ساخت های یک  شبکه، جزو زیر سخت افزار، نرم افزار و  کامپیوترها، 

شروع به تسهیم دانش، نیاز به ایجاد فناور    سازمانی قرار می گیرند. برای  ستفاده موفق از فناوری،   مدیریت دانش  ی جدیدی نیست. اما برای ا
 باید بتوان رفتار مدیریت دانش را با فرهنگ سازمانی هماهنگ کرد. 

 
 

 

 سرمایه فکری -2-2
ستترمایه های فکری را می توان گنج تمام نشتتدنی ستتازمان در نظر گرفت و در واقع ستترمایه های نامشتتهود ایستتتایی هستتتند که از    

سازمانی  ستند      عملکردهای  سی که در ترازنامه نی ست می آیند و فرآیندها و دارایی های ناملمو ، ارزش ها، منابع، توانایی ها و رقابت ها به د
ولی در حستتتابداری مدرن مورد توجه قرار می گیرند. این دارایی توان ستتتازمان برای تولید ثروت را اندازه می گیرد و از طریق به کارگیری            

 ابع انسانی، عملکرد سازمان و روابط خارج از سازمان به دست آمده است. دارایی های مرتبط با من
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سرمایه فکری از تفریق ارزش دفتری از ارزش بازار نیز به دست می آید و می تواند تولید ارزشی کند که قابل خرید و فروش نیست ولی     
 م دانش کمک می کند. جزو دارایی ها و قابلیت های سازمان محسوب شده و به سازمان در خلق و تسهی

شده، نرم افزارهای کامپیوتر، پایگاه داده ها، کپی رایت، تکنیک های        ستخدام  صیالت کارکنان، مهارت ها و تجارب کارکنان ا سطح تح
 بازاریابی و ... نمونه هایی از سرمایه های فکری موجود در سازمان است.

 ویژگی های سرمایه های فکری 

های فیزیکی که فقط می تواند برای یک کار بخصوص انجام شود، می تواند برای چند کار و به صورت    این دارایی برخالف دارایی  -1

 همزمان استفاده شود. 

شتریان و تأمین کنندگان             -2 صی ندارند، بلکه باید بین کارکنان و م شخ شدن به مالکیت  سانی و ارتباطی، قابلیت تبدیل  سرمایه ان

 مشترک باشند.

 

 مایه فکریاجزای تشکیل دهنده سر 

ست می آید و عامل تعیین کننده در تبدیل       سرمایه ارتباطی:  -1 شتریان به د ست از طریق روابط بین کانال های بازاریابی و م شی ا دان

 سرمایه فکری به ارزش بازاری است. 

سانی:   -2 سئله و      سرمایه ان شامل کلیه مهارت ها، تخصص ها، توانایی حل م ست که  ست که   موجودی دانش هریک از کارکنان ا ... ا

 مبنای سرمایه فکری منتج به بهبود عملکرد و ایجاد سود برای شرکت است. 

همه ذخایر  یر انسانی دانش در سازمان، مانند پایگاه های داده، نمودارهای سازمانی، استرات ی ها،      سرمایه ساختاری)سازمانی(:    -3

قوی دارای یک فرهنگ حمایتی هستند که به فرد امکان می دهد تا   برنامه های اجرایی و ... را شامل می شود. سازمان های با ساختار    

دست به کارهای جدیدی بزند، با شکست روبرو شود و یاد بگیرد. بنابراین سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی در تعامل با یکدیگرند و به 

 ار گیرد. سازمان کمک می کند تا بطور هماهنگ، سرمایه مشتریان را شکل، توسعه داده و به ک

 

 روش های اندازه گیری سرمایه فکری 

سرمایه فکری    -1 ستقیم  صر مختلف            برآورد ارزش پولی دارایی: روش م سایی عنا شنا سیله  سرمایه فکری، به و شهود یا  های نام

ست  تشکیل دهنده آنها  سبه می    . طبق این روشا شود و سپر مجموع ارزش طبقات   ها یک بار ارزش عناصر به صورت تک تک محا

 تلف آنها بیانگر ارزش دارایی مربوطه است. مخ

سرمایه  -2 سرمایه(   روش بازار  شکیل بازار  شرکت )برمبنای قیمت    گذاری )روش ت سبه کردن اختالف بین ارزش بازار   : محا

نامشهود   های یا بهای جایگزینی، به عنوان ارزش سرمایه فکری یا دارایی  بازار سهام( و حقوم صاحبان سهام تعدیل شده از بابت تورم    

 شود.در نظر گرفته می

سیم آن بر میانگین دارایی          ها: روش بازده دارایی -3 شرکت و تق سال  سودهای قبل از مالیات چند  سبه میانگین  شهود   محا های م

سالها،   ست که  شرکت در آن  سبه را نرخ بازگشت دارایی   ا ل تفاض . شود بعداً با میانگین صنعت مقایسه می   ونامند ها می نتیجه این محا

صل از دارایی    های مشهود ضرب می   این دو رقم، در میانگین دارایی ساالنه حا ست آید.    شود تا میانگین درآمدهای  های نامشهود به د

شود تا از این طریق برآوردی از ارزش  این میانگین درآمد به دست آمده، بر میانگین وزنی هزینه سرمایه یا نرخ بهره، تقسیم می    سپر 

 ود یا سرمایه فکری به دست آید. های نامشه دارایی
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صر مختلف دارایی     : این روشهای امتیازی روش کارت -4 سایی عنا شنا سرمایه فکر   ها بر مبنای  شاخص های نامشهود یا  ها و  ی و 

ستوارند. این روش        مقیاس صورت گراف، ا ساس کارت امتیازی و گزارش آنها به  ست آمده برا شبیه   های به د ستقیم   وشرها  های م

ست که در روش    سرمایه   شان این ا های نامشهود یا   های امتیازی، برآوردی از ارزش پولی داراییهای کارت فکری هستند و تنها تفاوت

 گیرد.سرمایه فکری صورت نمی

سرمایه ی فکری به منظور ایجاد ارزش برای      ستفاده از ابزارهای رقابتی،  شد روز افزون رقابت ها و ا شود و    س با ر ستفاده می  در ازمان ا
 دنیای امروز، موفقیت هر سازمان به مدیریت این دارایی ها بستگی دارد. 

 

 توماس استیوارت  "پردازد.ای است که یک شرکت برای حفظ جایگاه رقابتی خود می  فکری هزینه سرمایه"

 ندرو  ".غیر قابل جایگزینی که یک سررازماد در اختیار داردد دانش و توانایی کارکناد  د اسررت تنها سرررمایه"

 کارنگی
 

 رخه های مدیریت دانشچ -2-3
 1چرخه مدیریت دانش ویگ -1

فیت به منظور خلق سازمانی  به عقیده ویگ هدف اصلی مدیریت دانش، خلق، ذخیره، تسهیم و استفاده از دانش با استفاده از دانش با کی    
شمندانه عمل می کنند. فعالیت های کلیدی چرخه م    ست که به طور هو سط ویگ که چگون   ا شده تو سازمانی به  دیریت دانش ارائه  ه حافظه 

 منظور ایجاد ارزش برای افراد، گروه ها و سازمان استفاده می شود، به صورت زیر است:

 خلق حفظ تسهیم کاربرد

 انجام وظایف
 پیمایش، توصیف

 انتخاب
 مشاهده، تجزیه و تحلیل، ترکیب
 ارزشیابی، تصمیم گیری، اجرا

 هماهنگی
 تجمیع

 ساختاردهی مجدد
 ترکیب
 دسترسی
 بازیابی

 به خاطر سپردن
 انباشت در مخازن

 گنجانیدن در مخازن
 ارشیو کردن

 کسب
 تجزیه و تحلیل
 ساختاردهی مجدد

 ترکیب
 کدگذاری
 مدلسازی
 سازماندهی

 2چرخه مدیریت دانش میر و زاک -2

یش، ذخیره سازی  طالعاتی است که شامل مراحل کسب، پاال   این چرخه مدیریت دانش حاصل کار بر روی طراحی و توسعه محصوالت ا   
 یا بازیابی، نمایش یا بکارگیری دانش است. میر وزاک این چرخه را پاالیشگاه دانش نامیدند. 

 
 
 
 

                                                           
1 Wiig 
2 MERE & Zack 
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 1چرخه مدیریت دانش مک الوری -3

ی از حلقه های بازخورد به حافظه سازمانی، چرخه حیات دانش مک الوری شامل فرآیندهای تولید و یکپارچگی دانش همراه با مجموعه ا

 باورها، بیانیه ها و محیط پردازش کسب و کار می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز -4

سازمان ارزش افزوده       ست که برای  شی ا شامل ایجاد، حفظ و به کارگیری دان در این نظریه، چارچوب فرآیند مدیریت دانش به طور کلی 
 جاد می کند. ای

در مرحله کستتب دانش، اطالعات مورد نیاز برای گرفتن تصتتمیم، حل مستتائل یا نوآوری جمع آوری می شتتود. مشتتکل امروزه، یافتن   
 اطالعات فراوان نیست، بلکه مدیریت اطالعات متنوعی است که می تواند کسب شود. 

ست، اینکه چگونه اطالعات را به رو  سازمانی ترکیب کنیم.  مرحله دوم مربوط به کاربرد ا ش های جدید و جالب به منظور تقویت نوآوری 
 تمرکز ابتدا بر افراد و سپر بر گروه هاست. 

شاره دارد. یادگیری دقیقا پر از کسب وکاربرد      مرحله یادگیری به فرایند رسمی یادگیری از تجارب به عنوان وسیله ایجاد مزیت رقابتی ا
 ت محتوا فقط در جایی ذخیره شده و تفاوتی در چگونگی انجام کارها درسازمان ایجاد نمی کند. محتوا ضروری است. در  یر این صور

مرحله کمک چرخه مدیریت دانش به تر یب کارکنان در انتقال آموخته هایشان به پایگاه دانش مشترک مربوط است. تنها از این راه که    
س         شکار و قابل د سازمان آ سر  سرتا شود، نیاز به       دانش فردی می تواند در  ستی به کارمندان القا  سهیم دانش به در شد. اگر مزایای ت ترس با

 برنامه های دقیق و قانونی پاداش یا تنبیه برای به الزام درآوردن آن نیست. 
که ارزیابی مرحله بعدی است که بیشتر به سطح گروهی و سازمانی مربوط می شود. مجموعه ای از چارچوب ها، فرایند ها و شاخص ها       

 پایگاه دانش را ارزشیابی می کند باید با فرایند کلی مدیریت یکپارچه شوند. 
 ایجاد و حفظ دانش برای تضمین اینکه سرمایه فکری آینده سازمان موجب ماندگاری و رقابتی شدن آن می شود، است. 

سازمان نباید دارایی      ست.  سرمایه گذاری ا های فکری را که دیگر ارزش افرینی ندارند،  مرحله نهایی در این چرخه مدیریت دانش، عدم 
حفظ کند. از جمله تصمیمات سنتی درباره عدم سرمایه گذاری در دانش عبارتند از اخذ حق اختراعات، تعطیلی شرکت ها، پیمان کاری فعالیت 

 .و اعالم پایان شراکت یا قراردادها ها، ارتقای فناوری
 

                                                           
1 McElVILY 
2 Bukowitz & Williams 

 یکپارچگی دانش دانش سازمانی تولید دانش

ب و کارمحیط پردازش کس پایگاه دانش سازمانی توزیع شده  

 یادگیری دو حلقه ای باورها و بیانه ها

 

 

یادگیری تک 

 حلقه ای

باورها و 

 بیانیه ها



 

02188800011:  تلفن  

www.bazarbors.com                                                                                      
 

 1چرخه حیات دانش بیرکین شاو و شیهاد -5

در این چرخه دانش در ذهن افراد را ناملموس و  یرقابل فهم درنظر می گیرند و زمانی که مورد آزمون قرار می گیرد شکل گرفته و با به 

 کاربردن ان در محیط  بالغ و پر از انتشار به صورت گسترده شناخته می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 2چرخه مدیریت دانش یکپارچه دالکر -6

 لفیقی چرخه مدیریت دانش را اینگونه پیشنهاد داد : دالکر رویکرد ت

 کسب، یا خلق دانش  -1

 تسهیم و توزیع دانش -2

 درک و کاربرد دانش -3

در زمان انتقال از مرحله کسب یا خلق دانش به تسهیم و توزیع دانش، محتوای دانش ارزیابی و سپر دانش به منظور درک و کاربرد به    
 متن تبدیل می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Shaw & Sheehan 
2 Dalker 

 زمان

درصد 

افراد یا 

سازمان 

هایی که 

به دانش 

مورد 

بحث 

دسترسی 

 دارند

 خلق
اماده 

 سازی
 انتشار

تجاری 

 سازی
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 فصل سوم: مدل های مدیریت دانش -3

اند. پ وهشگران مدل های مختلفی را در این خصوص ارائه کرده با توجه به اهمیت مدیریت دانش و ضرورت پیاده سازی آن در سازمان،

طور متمرکز فعالیت های ها عموما دستیابی سازمان به اهداف اصلی مدیریت دانش را تسهیل می نماید. برخی از این مدل ها، به این مدل

پردازند. مدیریت دانش مانند خلق یا انتقال دانش را مورد مطالعه قرار داده و برخی دیگر به چرخه مدیریت دانش و فعالیت های مرتبط با آن می

که مورد توافق همگان ای در راستای توسعه مدیریت دانش انجام شده است، اما هنوز مدل مدیریت دانشی های گستردهاگرچه امروزه پیشرفت

 باشد، وجود ندارد، از این رو در این فصل به معرفی مدل های مختلف مدیریت دانش می پردازیم.

 مدل مدیریت دانش بنیادی در سازماد -1

را مدل مدیریت دانش بنیادی، فرایند مدیریت دانش بنیادی در سازمان را مورد بررسی قرار می دهد. این فرآیند در سه مرحله قابل اج

 است:

در مرحله اول، فعالیت ها و اولویت هایی که نیازمند پشتیبانی به وسیله دانش صحیح و جامع است، شناخته می شود. در این مرحله  -1

 داشتن آگاهی از روابط بین دانش موجود و کسب و کار اصلی سازمان، مبنای مهم مدیریت دانش است.

قبل به صورت سیاست سازمان مشخص می شود. خطوط راهنمایی که ارتباط در مرحله دوم، پارامترهای مشخص شده در مرحله  -2

دانش بنیادی سازمان را در سراسر سیستم نشان می دهد. این خطوط راهنما به همراه همکاری کاربران، منجر به خلق و توسعه 

اید به اندازه کافی منعطف بوده تا با دانش می شود. پارامترها باید در عین حال که روندی منظم و قابل پیش بینی داشته باشند، ب

 تغییراتی که در جهت گیری ها و اولویت های سازمان پیش می آید، همراستا باشد. 
مرحله سوم، طراحی مجموعه ساختارهای دانش است. ساختارهای دانش بنیادی، سیستم ها و فرآیندهایی هستند که با سازماندهی و  -3

 در سیستم های ساختارمند از دانش هستند، به مدیریت دانش بنیادی کمک می کند. مسیریابی دانش، که شامل نقشه هایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

02188800011:  تلفن  

www.bazarbors.com                                                                                      
 

 مدل راهبردی مدیریت دانش  -2

 این مدل بر چهار عنصر اصلی تاکید دارد.

 تأثیرات دانش -1
اعمال می شود، واکاوی می  در بررسی تأثیرات دانش، دانش از نظر زمینه های سازمانی اعم از داخلی و خارجی که مدیریت دانش در آن

  شود. چنین امری مستلزم رهبری موثر دانش است. ایجاد و حفظ و نگهداری دانش در واقع با چالش های ارزشی و باورهای سازمان سروکار دارد.

 مبانی دانش -2
 مؤثر بکارگیری و ، تسهیمدر مدیریت دانش باید بدنبال شناسایی و ایجاد ساختارها و سیستم هایی گشت که به طور معقول با ایجاد

 گیرند.  قرار نظر مورد بایستی می کنند، تشویق دانش مدیریت برنامه های پشتیبانی از به را افراد که باشند. شیوه هایی داشته تناسب دانش،

 کاربردهای دانش -3
 است. دانش مدیریت بخش در سازمان هر اصلی مباح  از شود، داده می پرورش و حمایت، پیاده سازی، سازمانی دانش که شیوه ای

 هستند مسائلی جمله از می کنند، تشویق سازمان فعالیت های بنیادی با دانش اد ام به را دانش کاربران که شیوه هایی دانش، کشف خدمات
 کاربران یادگیری شیوه های به مطالعه که سازمانی توسعه و یادگیری این بر عالوه گیرند. قرار توجه مورد بایست دانش می بکارگیری در که

 .می گیرند قرار مطالعه مورد سازمان در دانش کاربردهای مطالعه در که هستند جمله مباحیی از پردازد می دانشی گروه های در دانش

 ارتقای دانش و بازنگری -4
 و بوده همیشگی نظارت دنیازمن کند، سازمان حفظ در را خود توسعه به رو روند بتواند دانش مدیریت که شیوه هایی و بکارگیری بررسی

 عواملی به عنوان نیز دولتی مشی های خط سازمانی، بعد راستای شود. در داده انطبام شود می بکار گرفته آن در که شرایطی با دائم طور به
 .انگاشته شوند نادیده نباید نیز دانش مدیریت پیشرفت و توسعه بر اثرگذار

 

 

 

 دانش مدل چند عاملی توسعه نظام های مدیریت -3

 دهد. انجام را دانش بکارگیری و انتقال، و بازیابی، ذخیره سازی خلق، شامل دانش مدیریت فعالیت های باید دانش مدیریت سیستم یک
 مرحله سه پشتیبانی بشوند. باید دانش مدیریت فعالیت های از یک کدام که می دهد نشان دانش سیستم های مدیریت توسعه عاملی چند مدل
 این از است. انتقال شده نیز اضافه تکامل و انتقال مدل، این در اما .شده اند ارائه دانش مدیریت چرخه پیشنهادی های مدل تربیش در اول
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 روز به باید همیشه دانش که شده است جهت اضافه این از تکامل و یابد، انتشار دارند، نیاز دانش آن به که افرادی بین باید در دانش که جهت
 گیرد. قرار استفاده دمور تا باشد

 
 است. دانش مدیریت سیستم های کلیدی اجزای از یکی دانش، اکتساب 

 تمرکز کدگذاری دانش و ارائه بر سازماندهی، که فعالیت هایی تمامی که است مرحله ای دانش، سازی رسمی و سازی ذخیره 
 می کند. گروه بندی کاربرد آن تسهیل هدف با را دارد

 مورد که بود خواهد مفید زمانی دانش است، زیرا دانش مدیریت فعالیت های بین در اصلی مراحل از کیی دانش، از استفاده 
در  آنها به که دارند شکایت امر این از معموالً است. کارکنان ابهام دانش، از دشمن استفاده اصلی ترین گیرد. قرار استفاده

 کنند. استفاده دارد در اختیار سازمان که دانشی مزایای از ندنمی توان و نمی شود داده مشاوره دانش با منابع رابطه

 کمک هدف با پیشنهادهایی حتی و کنند فراهم کارکنان را برای اطالعات جستجوی امکان باید دانش مدیریت سیستم های 
 .کنند ارائه گرفته اند، قبل از که هایی درس وسیله به شان انجام وظایف برای کاربران به
 گرفته  انجام آن مورد در تحقیق دانش بیشترین مدیریت های فعالیت بین در که است هایی فعالیت از یکی ،دانش انتقال

 هایی مکانیزم از استفاده به وسیله میتواند انتقال است. مرحله صریح و دانش ضمنی انتقال بر تمرکز مرحله، این است. در
 .کند است، استفاده شده اضافه سازمان دانش بعمنا به که جدیدی دانش درباره افراد برای اطالع رسانی

 شده روز به سازمان در روز هر دانش شودکه حاصل اطمینان تا است دانش نظارت مسئول که است مرحله ای دانش، کاملت 
 می یابد. تکامل و
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 مدل چرخه حیات دانش -4

 این در را مختلفی و متعدد مراحل دیشمندان مختلفان است. اگرچه آن زندگی چرخه درک دانش، ساختار درمورد تفکر برای راه بهترین
 می شود. داده نشان دانش سه مرحله ای چرخه اینجا در اما اند، کرده بیان باره

 
 ها، پشتیباتی از سازمان بسیاری آرزوی که، حالی در دیده می شود. مدیریت  یرقابل و پیچیده فرایندی قالب در معموالً دانش خلق .1

 از نیز ها سازمان باشند. دانش داشته بیشتری خالقیت امکان آورند تا وجود کارکنان به برای را آزادی این تا ت،اس خاص فرایند این
 و نظرات ایده ها یافتن برای مفید ابزاری عنوان به مباحیه انجمن های .می یابد تکامل و روز شده به سازمان در روز هر دانش خلق
 می شوند. گرفته مختلف به کار افراد

دارد، مانند روش های مصاحبه، مطالعات موردی، مشاهده، تجزیه  وجود دانش برای جمع آوری متعددی نگرش های انشد توزیعدر  .2

و تحلیل اسناد و شبکه های اجتماعی. با وجود این تعداد نگرش مختلف، حتی اگر شرکت ها، زمان زیادی را صرف کدگذاری دانش کرده 

گر قرار دهند، به این معنی نیست که دانش به طور صحیح تفسیر شده یا ارزشگذاری مناسبی روی آن و آن را در دسترس کارکنان دی

صورت می گیرد. در حال حاظر حجم باالیی از اطالعات، اسناد و مدارک در بایگانی های شرکت وجود دارد که زمان مصرف آن ها 

که تنها یک سری دیدگاه ها، ارزشمند و قابل دسترس را تولید می  گذشته است. در واقع آنچه که در توزیع دانش مهم است این است

 کنند تا به راحتی به دیگران نیز قابل انتقال باشد. 

با ارزش ترین نوع انتقال یا تبادل دانش، تعامل دوسویه است که به هنگام صحبت کردن و جلسات فردی و گروهی با همکاران اتفام می 

 افتد. 

 الدرجه با چهره به چهره

  کنفرانر ویدیویی

  تلفن

  گفتگوی نوشتاری )چت(

  اینترانت / اینترنت

 درجه پایین پایگاه اطالعاتی اسناد

 ابزارهای انتقال دانش بر حسب اشتراک گذاری دانش
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 برخی روش های تبادل دانش در زیر آمده است: 

 استفاده از شبکه های اجتماعیفرستادد یا در محلی قرار دادد : 
 تابخانه یا محل ک: در دسترس گذاشتن دانش جهت استفاده تک تک افراد از طریق اسناد در ه اشتراک گذاشتن دانشب

 نگهداری اسناد دانشی صورت می گیرد. 
 ینه ای آموزش ضمن : انتقال رو در روی دانش در درون گروه های  یر رسمی و یا زمانتقال دانش به صورت رو در رو

ا از نقطه ای به نقطه دیگر، یکی یافته. زمان مورد نیاز برای تبادل دانش، یا مدت زمانی انتقال داده ه خدمت به صورت سازمان

وارد، هر قدر زمان انتقال از معیارهای مهم در موفقیت حلقه تبادل دانش در چرخه مدیریت دانش محسوب می شود. در ا لب م

 نتقل شده افزایش می یابد.کوتاهتر باشد، قابلیت استفاده و به کار بستن دانش م
 

تغییرات سازمانی، باید در  وبکارگیری دانش: با توجه به تغییر و تکامل دانش استفاده شده توسط کاربران، فرآیندهای کاری  -3
به این نکته توجه کرد که  تمامی نقش ها و ساختارهای سازمانی این تغییرات در نظر گرفته شود. همچنین در بکارگیری دانش

 .کارکنان دانش به اندازه ای باشد تا زمینه را برای بکارگیری به موقع دانش فراهم کند دسترسی
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 (3و تاکوچی 2)مدل حلزونی نوناکا 1SECIمدل  -5

 کیبشود. تر می جدید دانش تولید به منجر دانش نوع دو است. تعامالت این صریح و ضمنی دانش بین تعاملی فرایند یک دانش تولید
 سازد. می ممکن را دانش تبدیل چهار الگوی درک گروه دو این

 
 

کردد اجتماعی  

انسان ها با یکدیگر صحبت می کنند و دانش خود را 
 به اشتراک می گذارند.

کردد بیرونی  

افراد دانش را  به صورت مستنداتی مانند کتاب، 
 مقاله، نامه، گزارش و ... در می آورند.

کردد درونی  

اد بعد از مطالعه مستندات و مطالب موجود در افر
 رایانه آن را یاد گرفته و مورد استفاده قرار می دهند

کردد ترکیب  

دانش موجود به شکل مستند یا ذخیره شده در رایانه 
 با هم ترکیب شده و ارتباطاتشان مشخص می شود.

 

 تعامل بین دانش ضمنی و صریح
 کردد اجتماعی 
 فعالیت واسطه به ضمنی دانش که کند می تأکید کردن اجتماعی دارد. اصطالح سروکار افراد بین در ضمنی دانش گذاشتن اشتراک با 

 شفاهی.  یا مکتوب طریق دستورالعمل های از نه یابد می انتقال کردن زندگی محیط یک در و بودن هم با مانند های مشترک

 با مستقیم تعامل طریق از زیاد به طور دانش است. فرایند فراگیری کیفیزی مجاورت طریق از دانش کسب کردن عمل، اجتماعی در
 به نظرات است. فرایند انتقال کردن اجتماعی دیگر خصوصیت یک ضمنی دانش می شود. انتشار فراهم و ایجاد کنندگان تأمین و مشتریان
 .شود می مشترک یا فضای مکان یک ایجاد و دانش افراد گذاشتن اشتراک به موجب مستقیم طور به زیردستان و همکاران

 کردد بیرونی 
گسترش  را خود بیرونی و درونی مرزهای افراد اصطالح، است. به دیگران درک برای قابل های شکل به آن انتقال و ضمنی دانش بیان 

 هم با افراد تفکرات و نظرات همجموع شود. می عضو گروه بنابرین کند، می گروه درگیر را خود فرد کردن، بیرونی فرایند حین دهند. در می
 شود: می انجام طریق دو به کردن بیرونی عمل پیوندد. در گروه می عقاید و نظرات به و ترکیب

 به فرد تصورات یا و نظرات صریح است )مانند بیان دانش به ضمنی دانش تبدیل این ضمنی، که دانش کردن شفاف و روشن -
 زبان تمییل( و و مفاهیم لغات صورت

 مؤثر های استدالل عامل این باشد. الزمه درک قابل سهولت به که شکل هایی به متخصصان یا مشتریان به ضمنی دانش الانتق -
 .باشد می استقرایی و قیاسی

 

 ترکیب 
                                                           
1 Socialization, Externalization, Combination, Internalization 
2 Nonaka 
3 Takeuchi 

دانش 

 ضمنی

 دانش

 ضمنی

دانش 

 صریح

دانش 

 صریح
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 و اشاعه ارتباط، فرآیندهای ترکیب در اصلی مباح  است. نوع دانش این از تری پیچیده شکل های به صریح دانش تبدیل شامل
 است: استوار فرآیند سه به ترکیب مرحله عمل دانش است. در کردن سیستمی

 یا داخل از عمومی های داده مانند شده، بیرونی دانش گردآوری جدید: شامل صریح دانش کردن اد ام و گرفتن 
 ها. داده این ترکیب سپر و سازمان بیرون

 جا این در وجلسات: ها ارائه وسیلة به ستقیمم طور به دانش شکل این انتقال فرآیند اساس بر تصریحی دانش انتشار 
 .شود می پخش سازمان اعضای بین جدید دانش

 بازار اطالعات و گزارشات قبیل طرح ها، از مدارک و اسناد صریح: مانند دانش کردن فرآیندی یا ویرایش. 
 

 دانش سازی درونی 
 دانش سازمان درون را به خود مربوط دانش فرد ستا الزم سازی، درونی در است. ضمنی سازمان دانش به صریح دانش تبدیل 
موجب می  کردن تمرین و دیدن آموزش دادن، انجام از طریق یابد. یادگیری در گسترده تر کل یک در را خودش همچنین و دهد تشخیص

 باشند.  داشته دستیابی سازمان تمام و دانش گروه قلمرو به افراد که شود
 هستند. انتقال و مبادله حال در صریح و دانش ضمنی آن در که کند می توصیف را پویایی یندفرآ یک SECI مدل خالصه طور به

 واقعی مشترک زمان فضای این درون در فراهم می کند. دانش پویای تبدیل و SECIمدل  برای استعاری را مفهوم یک مشترک، فضای
 .است یابی دست قابل خودتعالی طریق از دانش تولید برای

 
 .کند می توصیف شیوه تبدیل چهار هر با مناسب خاص مکان طبقه یک هر دارد. وجود مکان نوع چهار SECI مرحله چهار با متناسب

 شروع، گذراند. مکان می اشتراک به را خود ذهنی الگوهای و تجارب عواطف، احساسات، افراد که است فضایی دشروع مکاد 
و  دانش از ترکیب درستی با افراد انتخاب کردن، اجتماعی مرحلة با ناسبشود. مت شروع می دانش تولید چرخة که است مکانی
ذهنی  الگوهای همچنین و کرده استفاده دیگر افراد ذهنی الگوهای از فرد است. اساسی بسیار پروژه، تیم برای مختلف های مهارت

 دهد. می قرار تحلیل و تجزیه مورد و منتقل را خود
 کردن بیرونی فرآیند مکان این آورد. بنابراین بوجود می را آشکار دانش ضمنی، دانش که است مکانی ،متقابل اثرگذاری مکاد 

 شده است. نهادینه شرکت فرهنگ در افراد ، بازتاب آوردن هم گرد برای متقابل مکان اثرگذاری که سازد. جایی می ظاهر را
 واقعى استفاده می کند. فضاى و زمان به جاى جازىم فضای یک در متقابل تعامالت و روابط از است ، مکانىسایبریک مکاد 

 به که داده ها پایگاه و مدارک اسناد، ابزارهای گروهی، پیوسته، شبکه های از ظاهر می سازد. استفاده را ترکیب مکان مرحلة این
 کند. می تر سریع را تبدیل این فرآیند است، یافته رشد قبل دهة از سرعت

 وسیلة به متمرکز آموزش کند. می آسان ضمنی را دانش به تصریحی دانش تبدیل و آشکار را ازیس درونی مرحلة ،تمرین مکاد 
 دارد. تکیه خاص الگوهای بر که گیرد می بر در را های مداومی تمرین ارشد، همکاران و مشاوران
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 صل چهارمف -4

 دانش سازمانی و انواع  د -1-4
سازمانی مجموعه ای از دانش های مرتبط با اهداف   صی و فردی تک       در هر  شخ شامل مجموع  دانش  سازمانی وجود دارد. این دانش 

شکال                  شود. ا شکیل می  ست آمده، ت ستم های کاری و ... به د سی شی که از فرآیندها، قوانین،  سازمان و همچنین دان ضر در  تک افراد حا
صان، دانش محیطی، دانش اجتماعی        ص شامل دانش رهبری، دانش متخ سازمان ها  سازمان،       مختلف دانش در  ست.  صوالت ا و دانش مح

اطالعات را از محیط می گیرد و در راستتتتای قوانین و ستتتیستتتتم های خود به دانش مورد نیاز تبدیل می کند. این دانش باید دارای ارزش، 
سازمان بتواند اطال           شد و عملکرد  شامل این وی گی ها با شتر  سازمانی بی شد. هرچه دانش  صربفرد و  یرقابل جایگزین با عات مفیدتری منح

برای تولید دانش داشته باشد، سازمان در رسیدن به اهداف خود موفق تر خواهد بود. پر از خلق دانش، وظیفه مهم سازمان نگهداری و حفظ 
سازمان بخشد و به عنوان نظامی پویا به حرکت خود ادامه دهد       سازمان نمی تواند دانش خود را  ست. بدون توجه به این قسمت  . این دانش ا

به طور کل سازمان ها در پی کسب دانش و استفاده از آن هستند. قدم بعدی سازمان انتقال دانش به بخش ها و افراد متخصص مرتبط است 
سازمان در بازار            ضور  ضمین کننده ح شد که ت ست آمده می با ساس و نهایی، به کار بردن دانش به د ستفاده بهینه را از آن ببرند. قدم ح که ا

 وز است. رقابتی امر

 با توجه به انواع دانش که در بخش های قبل ذکر شد، مروری بر انواع آن در سازمان خواهیم کرد:

          صی و شخ ست و در ذهن جا دارد و از تجربه های  ست که به هر فرد مربوط ا ضمنی یا همان دانش فکری و ذهنی ا دانش 
ستفاده از به   شأت می گیرد. از این دانش در چگونگی ا شتری خاص و اجرای مهارت ها در  اعمال او ن ترین ابزارها برای یک م

 سازمان می توان استفاده کرد. 
   شکار شده و به دست آمده از دانش ضمنی است که به صورت عمومی ساختار یافته است. این دانش در         آدانش صریح، دانش

 مورد مشتریان اصلی یک منطقه خاص به سازمان کمک می کند. 
        س شی ا صی دان شخ شده در      دانش  ست آمده از یک پروژه کامل  ست. دیدگاه های فردی به د ت که از فرد به وجود آمده ا

 سازمان، نمونه ای از این نوع دانش است. 
      دانش اجتماعی دانشی است که توسط یک گروه به وجود می آید. این دانش می تواند دانش بخش های مختلف یک سازمان

 داخل یک گروه از این دست دانش است.را شامل شود. نحوه ارتباط و تعامل 
 .دانش رویه ای دانشی است که فرآیند چگونگی انجام یا ساخت محصول و خدمتی را شامل می شود 
  .دانش رابطه ای دانش نوع چگونگی تعامل و ارتباط موارد مرتبط در سازمان را در خود دارد 
    ست که بهترین تجربه ها سازمان ا شه های     دانش عملی دانش مفید برای  سب و کار، تجارب پروژه ها، نق ، چارچوب های ک

 . مهندسی، گزارشات بازار و ... را در اختیار افراد قرار می دهد

 مدیریت دانش در سازماد -4-2

 ند. کنگیری، تجزیه و تحلیل مسائل و تولید محصوالت جدید استفاده میهای کنترل، تصمیمها از دانش و اطالعات در زمینهسازمان

کند، توجه به مدیریت دانش و پرداختن به آن، فرصت مناسبی را   ها ایجاد می، دانش یک مزیت رقابتی برای سازمان امروزهکه  ییاز آنجا
های و پیشتاز عرصه   ربودهها آورد تا عالوه بر ادامه حیات در محیطی پویا بتواند گوی سبقت را از سایر سازمان   برای هر سازمان به وجود می 

 .مختلف فعالیت باشد

 دانش سازمانی 
کارها را زوهایی که آرزو دارند به رقابت ادامه دهند و پویایی خود را حفظ کنند باید سادانش سازمانی یک منبع راهبردی است، لذا سازمان

 .ارند، برسانندبرای ضبط دانش مربوط توسعه دهند و آن را به طور دقیق، مختصر و به موقع به همه افرادی که به آن نیاز د
 را می توان با وی گی های زیر شناخت: دانش سازمانی
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 منحصر به فرد بودد -1

آورد، در اختیار دارد. عالوه بر سازمانی به دست می خارجو  داخل دانش پایه را بر اساس برداشت شخصی که از اطالعات هر شخصی
گیرد. بنابراین دو گروه یا دو خود سازمان شکل می یشدهع جم هایو مهارت تاین دانش سازمانی بر اساس گذشته تاریخی و تجربیا

 .سازمان به شیوه یکسان، فکر و عمل نخواهند کرد

 کمیاب بودد -2

  های کاری کارمندان است.ها و روشها، آگاهیدانش سازمان حاصل مهارت
 .آیدبه وجود می لی سازمانکارکردها به دانش و تجربیات گذشته و اخیر سازمان بستگی دارد و بر اساس دانش قب

 ارزشمند بودد -3

سازد که رقابت و کارآیی خود را ادامه شود و سازمان را قادر میدانش سازمانی جدید، باع  بهبود تولیدات، فرآیندها یا خدمات می

 .دهد

 غیرقابل جایگزین بودد -4

های دیگر، به عنوان جایگزین نیست، چرا که همان اندانش سازمانی به وجود آمده در یک سازمان، قابل به کار گیری در سازمعموما 
 .توانند در جای دیگر دوباره تکرار شوندها و افراد، نمیکارکردها، تجربه

 

 مدیریت دانش در سازماد ها 

شته  ها برای اینکه بتوانند در دنیای تجارت و رقابت، حضور مستمر و پ   های کاری و علمی اذعان دارند، سازمان  امروزه همه گروه ایدار دا

اهمیت و ضرورت کاربرد مدیریت دانش در   (OECD)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی     باشند، باید حول محور علم و دانش فعالیت کنند. 
سازمان های دولتی را مورد بررسی قرار داده و دالیل زیر را برای حرکت سازمان ها به سمت مدیریت دانش و بهبود عملکرد خود بیان کرده     

 ت:اس

 جهانی شدن و باز شدن مرزهای اطالعات -1

 نیاز به تغییر خط مشی گذاری ها -2

 توانمندی بخش خصوصی و بروز رقابت -3

 افزایش شهروندان دانشی با سطح مهارت باال -4

 خروج نیروهای دانشی و از دست رفتن دانش آنها -5

 
 
 
 

 
 

 

 مدیریت دانش در سازماد های دولتی 

. بطور نسبی خدماتی را به شهروندان ارائه می کنند که بسیاری از آنها جهت رفاه حال شهروندان می باشدهای دولتی  بسیاری از سازمان
سازمان   ضی از  شرها   نیزهای دولتی  بع صی به ق شغل  یبه ارائه خدمات خا سب  نوع ارائه  ،کسب و کار افراد و  ی از جامعه می پردازند که با تنا

ی هستند که محل تعامل افراد سازمان بعنوان نیروی انسانی سازمان     یها های دولتی مکان سازمان  کلی اما به طورخدمات نیز متفاوت است.  
 .، که بح  مدیریت دانش برای هر دو سوی این تعامل الزم و ضروری استهستندعنوان ارباب رجوع ه و مراجعین به سازمان ب

 
آنچه 

فرد 

انجام 

 می دهد

آنچه 

فرد می 

 داند

ت های یاسروش ها و س

 مدیریت افراد
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 ،خواهد بود تا فعالیت ها در هر سازمان  یز به یکسری فرایندهای نیا ،برای گسترش مدیریت دانش و رسیدن به اهداف آن در یک سازمان   
ستفاده از دانش در انجام امور و فرایندها      شده دانش محور  شوند، بدین معنا که ا سازمان هم به کارکنان دانش محور تبدیل   ،و کارکنان آن 
 ترین سرلوحه های هر فرد در سازمان باشد. یکی از مهم

ستقرار   ستم های ایزو    به عنوان میال ا ستفاده از نرم افزارهای جامع مدیریت اطالعات، نهادینه کردن فرهنگ     (ISO)سی سازمان، ا در 
 مستندسازی و برگزاری دوره های مهارت افزایی را می توان نام برد. 

پرداخته  یه فکری خودکه طی آن یک سازمان به تولید ثروت از دانش یا سرما  است  ها بعنوان فرآیندی مطرح  مدیریت دانش در سازمان 
  .عمل می آورده جلوگیری ب خودو با طراحی الگوهای مناسب از اتالف سرمایه های 

 

 مزایای مدیریت دانش در سازماد ها -4-3

نیز به   از آنجایی که دارایی هایی مرتبط به دانش، قابل اندازه گیری یا کمی کردن نیستتتتند، لذا میزان مزایای مدیریت این دارایی ها                
 سختی قابل تعیین است. با این حال مزایای بسیاری را شامل می شود که در ادامه برخی از آن ها ذکر می شود:

 بهبود پاسخ رقابتی -1

سازمان ها برای حضور در بازار رقابتی و پویای امروز نیازمند آن هستند تا به بهترین شکل ممکن از سرمایه های خود خصوصا سرمایه           
تفاده کنند. این کاربرد عالوه بر این که سازمان را در جهت ارائه بهتر محصوالت و خدمات یاری می کند، بسیاری از هزینه ها های فکری اس

 شامل آموزش مجدد کارکنان را کاهش داده و از هدر رفتن دارایی های ذهنی جلوگیری می کند.

 اثربخشی شغل -2

سهیم مدیریت دانش و کاهش چارچوب ها  سنتی، انجام زیرساخت های اجرایی مدیریت دانش برای افزایش اثربخشی     برای افزایش ت ی 
الزم است. در سطح فردی، مدیریت دانش به کارکنان امکان می دهد که مهارت ها و تجربیات خود را از طریق همکاری با دیگران و سهیم    

ش هدفمند کارکنان و اشتراک دانش آن ها، سبب ایجاد منبع   شدن در دانش آنها و یادگیری ارتقا دهند تا به رشد حرفه ای دست یابند. آموز   
 با ارزشی از دارایی ها می شود که سرمایه های سازمان را نیز افزایش می دهد.

 اثربخشی سازماد -3

با اجرای فرهنگ مدیریت دانش در سازمان، محیط همکاری برای به اشتراک گذاشتن دانش شکل گرفته و اثربخشی سازمان را افزایش       
دهد. در واقع با اجرای مدیریت دانش، عملکرد سازمان از لحاظ کارایی، بهره وری، کیفیت و نوآوری ارتقا می یابد. سازمان ها با دسترسی  می

سرعت      صیمات بهتری نیز اتخاذ می کنند و از انجام کارهای تکراری پرهیز کرده و روند انجام فرآیندها را  شتر و بهتر به دانش کارکنان ت  بی
 خشند. می ب
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 هاعوامل موفقیت مدیریت دانش در سازماد -4-4

یابیم که هدف از    درمی ،با توجه به اینکه مدیریت دانش به ارتباط بین افراد و چگونگی به کارگیری فناوری اطالعات وابستتتته استتتت               
ساند       سوی اهدافش یاری ر سازمان را در نیل به  ست که  رای اجرای مدیریت دانش به یک بازه زمانی ب. مدیریت دانش معرفی راهکارهایی ا

سبت  شی     ان سترهای فکری و فرهنگی، مهارتی و آموز سازی ب ست   طوالنی، فراهم  سترهای تکنولوژیک نیاز ا  ی زیرمحورها. و فراهم آوردن ب
 و در بهبود عملکرد آن تأثیرگذارند: ها نقش حیاتی دارنددر موفقیت مدیریت دانش در سازمان

 یت دانشرهبری در مدیر -1

ها، پروژه های مدیریت دانش باید از حمایت مدیریت ارشد سود ببرند. انجام مدیریت دانش در یک سازمان مانند بیشتر برنامه
شود هایی به دانش به عنوان یک منبع با ارزش توجه می مستلزم وجود رهبری آگاه و تاثیرگذار در سازمان است. در چنین سازمان

 ت.شود، شدیدا مورد توجه اسی به حداکیر رساندن ارزش این منبع انجام میهایی که برا و فعالیت
 

 فرهنگ در مدیریت دانش -2

ای سازمان های رایانه ها، روش کار و دستگاه تواند توسط افراد، دستورالعملمحتوای فرهنگ سازمان، به عنوان منبع دانش می
شود. تمامی کارکنان سازمان در تمامی سطوح و در ید یک ارزش تلقی نابراین، یادگیری و رشد فردی و سازمانی با. بتقویت شود

هر موقعیتی، بر این باورند که باید دانش و اطالعات خود را، جهت رشد و موفقیت سازمان، با یکدیگر به اشتراک گذارند و این 
شود. در چنین فرهنگ ی داده میتفکر در سازمان تشویق و حمایت می شود. به کارکنان اجازه سعی و خطا، تجربه و یادگیر

فضای حاکم بر سازمان به گونه ای است که تمام  گردد.شود بلکه تشویق هم میاتالف وقت تلقی نمی نه تنها سازمانی، تفکر،
افراد به سادگی می توانند به خبرگان و . هایشان به دیگران هستندافراد با شور و شوم تمام در پی یادگیری و انتقال آموخته

توانند بدون متخصصان دسترسی داشته باشند و از دانش آنها بهره مند شوند. ساختار و فضای کاری به گونه ای است که افراد می
ایجاد مزاحمت برای دیگران و بدون محدودیت، در فضای  یر رسمی به بح  و گفت گو بپردازند. جلسات به گونه ای مدیریت 

م نیست و گفت گوی آزاد و چند جانبه، با مشارکت همگان، وجود دارد. برای میال شبکه می شود که هرگز یک نفر بر جلسه حاک
 ت.گسترده جهانی اینترنت یک منبع دانش مجازی است که به طور نسبی ساده و کم هزینه اس

 

 فرایندها در مدیریت دانش -3

 های دانشیبرداری و حفاظت از این سرمایهآوری و سازماندهی دانش سازمان و بهرهمنظور از فرایندها در مدیریت دانش، جمع
 ،هاتوانند گذشته را به خاطر آورند محکوم به تکرار هستند. بنابراین آموزش افراد از طریق آموختهکسب شده است. کسانی که نمی

 .های بسیار در سازمان است کاریمانعی برای دوباره
 

 کنترل دانش  شکار -4

ها باید بتوانند منابع اطالعاتی  ه نگهداری و قابل دسترس بودن مورد توجه است. سازماناین بخش از مدیریت دانش از دو جنب
داخلی و خارجی سازمان خود را به طور سیستماتیک مدیریت کرده و کلیه اطالعات سازمانی مرتبط را تحت اختیار خود داشته 

ارزش سازمان به طور مناسب نگهداری و در  اطالعات باباشند. برای این منظور داشتن پایگاه اطالعاتی سازمان راهگشا است تا 
 .مقاطع زمانی منظم به روز شود. کیفیت اطالعات نیز از نظر صحت و اعتبار باید تحت کنترل قرار گیرد
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 کشف دانش پنهاد -5

های افراد  تیکی از مشکالت در زمینه مدیریت دانش، مدیریت بر دانش پنهان سازمان است، یعنی دانشی که در ذهن و قابلی
 :ها اتخاذ می شود نهفته است. برای این منظور دو رویکرد کلی توسط ا لب سازمان

 استفاده تعداد محدودی از متخصصان قرار می گیرد، باید استخراج و به دانش آشکار  دانشی که به طور مکرر مورد
 تبدیل شود؛

 هایی نظیر تهیه بانک اطالعاتی متخصصان روشتوان از روش مبادله مستقیم دانش پنهان که در این مبادله، می ،
های آموزشی و از این قبیل  جلسات بح  و گفت گو و تبادل نظر به طور حضوری و مجازی، جلسات سمینار و کارگاه

استفاده کرد. برای میال تجربیاتی که طی انجام پروژه ها یا در انجام آزمایشها )سعی و خطا (کسب می شود، همگی 
های پنهان هستند. این دانش متعلق به کارکنان سازمان است و تقلید از آن توسط رقبا مشکل  از دانشهایی  میال

است. لذا این نوع دانش برای سازمان توانمندی اصلی ایجاد کرده و بدین وسیله شرکت و یا سازمان را از رقبایش 
 .سازدمتمایز می

 

 تقویت بازار دانش -6

هایی مانند بهبود در ها و بهبود فرایندها است. این مهم با شیوه ها برای کاهش دوباره کاری نبسیاری از اقدامات دانشی سازما
تواند خدمات و محصوالت و یا ارائه خدمات مبتنی بر دانش و استفاده از دانش مشتری برای ارائه محصول و خدمات بهتر نیز می

زمینه و کسب اطالعات از مشتری در بهبود محصوالت کمک هایی در این ها با ارائه پرسشنامه حاصل شود. بیشتر شرکت
 د.کنها، فروش دانش سازمان به عنوان محصوالت و خدمات جنبی ایفای نقش می در بسیاری از سازمان. اندگرفته

 

 گیریاندازه  -7

 دیریت دانش است.ها در زمینه م گیری تاثیر خدمات و فعالیت یکی دیگر از پارامترهای پیش برنده مدیریت دانش، اندازه
 

 زیر ساخت تکنولوژیک -8

 های تکنولوژیک است. حوزه زیر ساخت ،ها برای موفقیت در مدیریت دانش باید مورد توجه قرار دهند حوزه دیگری که سازمان

نتایج نشان داده است که چنانچه دانش پنهان در ایجاد مزیت رقابتی سازمان نقش اصلی را ایفا کند، آنگاه سرمایه گذاری در 
شود. آموزش فناوری اطالعات و استفاده از آن بدون توجه کردن به دانش پنهان، موجب از دست رفتن سریع مزیت یاد شده می

ها و مشارکت کارکنان در حل مسائل کسب و کار دارد. استفاده از فناوری باال موجب می مستمر نقش مهمی در به کارگیری ایده
 .رضایتمندی باالتری برخوردار شوند شود که سرعت و صحت خدمات افزایش یافته و مشتریان از

 

 

 استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی -4-5

سا          صی و دانش  شخ شد دانش  شاره  ستند اما  متمایز  یکدیگرزمانی از همان طوری که ا سته اند. اندازه  ه با وجود این، هنوز به هم واب
ها به منظور حل مشتتکالت مشتتتریان نیاز به اخذ   افراد در درون ستتازمان. تعامالت هر فرد با دیگران به فرهنگ ستتازمانی وابستتته استتت 

 نوان شکل هدایت شده سلسله مراتبی، کارکنان مجبور به ارائه راه حل    تصمیمات سریع دارند. یعنی به جای استفاده از قوانین و مقررات به ع   
. برای فهم استرات ی های موجود در سازمان باید طبقه بندی های مختلف مشکالت تجاری هستندو  هایی درجهت حل کارای مسائتتتتتل      

 دانش را مورد بررسی قرار داد. 
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 طبقه بندی دانش در سازماد 

یا  یروابستتته تا زیاد یا  ماهیت تعامالت را در محدوده کم، محور افقیاز دانش در ستتازمان را نشتتان میدهد: در شتتکل چهار طبقه بندی 
ه و قابل تشخیص تا کار وابسته نشان می دهد. همچنین محور عمودی ماهیت وظایف را نشتتتان می دهد که در محدوده برنامه های روزمر   

 . یرروزمره و  یرقابل تشخیص است

 
 
 
 

 
  

 1سلول 

 سطح کم تعامل بین کارکنان 

 وظایف سازمانی روزمره و شخصی 

 توانمندی کارکنان در جهت حل فوری مسائل روزمره 

  ها به منظور بررسی و ارائه راه حل یباالی سلسله مراتبجلوگیری از ارجاع مسائل به سطوح 

 سرعت حل مسائل در محیط های پرتالطم و پویای امروزی 
 2 سلول

 سطح کم تعامل بین کارکنان 

 وظایف سازمانی  یرروزمره و شخصی 

 نیاز به سطوح باالی تخصص 

 سوم مسائل و وظایف به سمت افراد در حوزه خاص تخصصی 
 3سلول 

 درجه زیاد تعامالت 

 وظایف پیچیده 

 نیاز کارکنان به مشارکت  تخصص و مهارت خود با دیگران 

  صریح شناسایی تشابهات بین دو دانش ضمنی و 

 ایجاد محرک هایی برای کارکنان در جهت مشارکت دانش خود و تقویت و افزایش محتوا و مضامین دانش پایه سازمانی 
  4سلول 

 درجه باالی تعامالت 

 وظایف روزمره و مشخص و شخصی 

 مسائل موجود در سازمان های سنتی 

 مشخص شدن گزاش ها و کارهای روزمره سازمانی 

  و ساختارها جهت انجام وظایف و فرآیندهای کاری در یک روش منظمتضمین قوانین، رویه ها 

 

3 2 

4 1 
وظایف 

قابل 

 تشخیص

 تعامالت

 کم

 تعامالت

 زیاد

وظایف 

غیر 

قابل 

 تشخیص
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 ها در ایجاد دانش سازمانی نقش سازماد 
شان می دهد که  شکل   ضا اندک        باال ن سازمانی که میزان تعامالت میان اع ست. در  سازمانی تعامالت ا صلی دانش  یکی از مؤلفه های ا

طریق تعامالت و  بود. با وجود این، بخش عظیمی از دانش در داخل ستتازمان از خواهداستتت، بیشتتتر دانش به جای ستتازمان در کنترل افراد 
در صورتی که دانش شخصی با دیگران به مشارکت گذارده نشود، تاثیر اندکی بر دانش پایه      . جلسات  یررسمی بین کارکنان درونی می شود   

شت. بنابراین، از مهمترین وظایف مدیریت    سهیل ت  ،سازمان خواهد دا ساس کردن آن ت سوی محرک  عامالت میان کارکنان و ح های  ها به 
 .محیطی است

 استراتژی های مدیریت در مدیریت دانش 
چنانچه افراد مهارتها و دانش الزم را نداشته باشند در آن صورت تعامالت آنها درجهت ایجاد دانش سازمانی با ارزش  یرمحتمل است. از 

ست که دارای تخصصها و مهارتهای مخصوص هستند تا از این رهگذر       این رو، هدف مدیریت تشویق کارکنان   به افزایش تعامل با افرادی ا
 .دانش پایه خویش را همواره به روز کنند

 1سلول 

 چالش اصلی مدیریت: قدرت بخشیدن به کارکنان 

 ند.آموزش برای کارکنان برای درک صریحی از مشکالت و موقعیت ها زیرا با مشکالت روزمره مواجه ا 

 راهنمایی مدیریت در جهت بکارگیری نظرات کارکنان 

 2سلول 

 هدف مدیریت: انگیزش و پرورش مهارت متخصصان 

 بکارگیری افراد باهوش و مستعد 

 اتخاذ روش های مناسب مدیریتی در جهت برقراری تعادل میان نیازهای سازمان و تمایالت متخصصان 

 3 سلول

  تقویت دانش پایه سازمانیبرای مالت اجتماعی تعابکارگیری تیم های سازمان یافته و 

  بهبود تعامالت بین کارکناناستفاده از دیدگاه های مختلف با طوفان های فکری و تجربیات مستمر برای دستیابی به 

 حساس شدن نسبت به محرک های محیطی برای درک واقعیت های بازار 

 4سلول 

  :ها در یک قالب ساده کدگذاری قوانین و رویهو مرتب کردن هدف مدیریت 

 (اتوماسیون و استانداردکردن وظایف و برنامه ها رفع ابهام از قوانین و رویه ها با درک و تفسیر درست آن ها )برای میال با 

 بازبینی مدیریت از قوانین ورویه ها همزمان با تغییرات داخلی و خارجی 
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 ها سازماد در دانش مدیریت مختلف های نقش بازیگراد -4-6

 سازی  پیاده واحد در یک متمرکز، صورت  به سازمان  یک تواند در نمی خود خاص های وی گی به باتوجه دانش مدیریت کلی طور به

 .نمایند فعالیت و باشند دخیل دانش سامانه مدیریت در باید می واحدها ادارات و تمامی و شود
ح مختلف تا کارمندان همه بخش ها باید در این پروژه حضور داشته باشند. همچنین انگیزه    بنابراین تمام اعضای سازمان از مدیران سطو   

و خواستن آن ها، مهم ترین موضوع است. افراد باید در همه مراحل همکاری کرده و حضور موثر و مفید داشته باشند. مدیریت دانش کارا در       
 مکن است. محیطی که خودشیفتگی، دلسردی و بی انگیزگی دارد،  یر م

 

 (Chief Knowledge Officer)دانش  ارشد مدیر -1
شد دانش  مدیر ست. در  دانش مدیریت در مسئولیت  سطح  ، باالترین (CKO)ار شد  مدیر جای واژه به ها و سازمان  از برخی ا  دانش ار

سئولیت  این برای ستفاده  دانش در مدیریت عامل دیرم نماینده یا و دانش انتقال فکری، رهبر های سرمایه  دانش، مدیر مدیر واژگان از م  ا

سازمان تدابیر به هنگام و       CKOشود.  می شد و بتواند برای نیازهای اطالعاتی  شرفته گردآوری دانش برخوردار با باید از مهارت و دانش پی
 . مناسبی بیاندیشد

 از: عبارتند دانش ارشد مدیر های مسئولیت

 گذاشتن دانش. به اشتراک برای کارکنان تشویق و رهبران تعهد و حمایت جلب آگاهی ارتقای دانشی، فرهنگ ساخت .1

 سازمان. کار و کسب استرات ی راستای در دانشی استرات ی طراحی .2

 .دانش مدیریت فرآیندهای بر نظارت و سازی پیاده طراحی، .3

 .دانش مدیریت تیم رهبری و هدایت .4

 آن. اندازی راه و دانشی پایگاه تشکیل دانش، دریافت .5

 

 (Subject Matter specialist)وضوعیم متخصصین -2
 تضمین  واقع در و عهده داشته  بر را سامانه  های دانش کیفی کنترل و ارزیابی بررسی،  مسئولیت  ثابت، خبرگان یا موضوعی  متخصصین  

 کارشناسی،   بررسی،  به نسبت  ایشان  و شده  ارجاع به ایشان  مربوطه تخصص  به بسته  ها باشند. دانش  می سامانه  های دانش کیفیت کننده

مربوطه  دانشی  فیلد در دانش موضوعی  متخصصین   توسط  دانش به دهی نمره و تائید نمایند. پر از می اقدام دانش به دهی نمره و ارزیابی

 .گیرد می کتابخانه( قرار یک شده گذاری کد و های مشخص قفسه )نظیر

 (Knowledge Engineer)دانش مهندس -3
 نمایندگان مدیریت رابطان و عنوان به آن فرآیندهای و دانش مدیریت از کامل آگاهی با واقع رد دانشتتی راهبران یا دانش مهندستتان

سهیلگران  و مبلغان مربیان، عنوان به مختلف واحدهای دانش شبرد  به مدیریت دانش فرآیندهای ت  نمودن فراگیر و دانش مدیریت اهداف پی

 .کنند می کمک آن

 (Knowledge Base Administrator)دانشی پایگاه راهبر -4
 و باشند. معماری  می افزار( نرم یا دانشی )پورتال  پایگاه نگهداری و توسعه  مسئول  واقع در (Admin)دانشی   پایگاه راهبران یا راهبر
 جزء پایگاه یا سامانه  نگهداری و پشتیبانی  دسترسی،   سطوح  تعریف امنیت سامانه،  برقراری ها، گذاری سیاست   دانشی،  پایگاه بندی پارتیشن 

 .باشد می ایشان اصلی وظایف
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 (Knowledge Broker)دانشی کارگزار -5

شی  کارگزار سان   به دان شنا شی  کنند، پیدا را خود نیاز مورد های تخصص  و ها دانش تا کند می کمک کار  می تواند خود که کارگزار دان

سان  تیم جزء شد  دانش مهند شر  هدایت کننده، مرتبط واقع در با شی  شود. کارگزار  می نامیده زنی دانش کننده یا مبا شتیبانی  دان  هدایت و پ

شد  دار می عهده را سازمان  سطح  در افراد سمی  های گزارش تحلیل و تنظیم و تهیه ضمن  در با شی  های از حوزه ر سامانه   در موجود دان

 .باشد می دانشی کارگزار وظایف جز دانش مدیریت

 (Community or Network Manager)خبرگی های انجمن مدیر -6
 و تشکیل  قدیمی اعضای  جدید به اعضای  معرفی یعنی سازی  اجتماعی و جدید اعضای  پذیرش وظیفه خبرگی های انجمن دبیر یا مدیر

 خبرگی، های انجمن جلسات  بر نظارت و کنترل مسئولیت  .دارد عهده بر را ایشان  کنترل و هدایت و خبرگی های و انجمن دانشی  های تیم

 در خبرگی های انجمن دبیر یا باشد. مدیر  می شخص  این عهده به نیز ها انجمن در های موجود دانش و ها اندیشه  رهبری و انتشار  تقویت،

 .است خبرگی های انجمن و اجتماعی های شبکه دهنده و توسعه آ ازگر واقع

 (Novice)کار تازه -7
 و کند آ از را خود فعالیتهای دانشی  تا شده  امانهس  وارد تازگی به نیست. او  دانش مدیریت حوزه متخصص  دانش مهندس نظیر کار تازه

 تازه زمانیکه تا زیرا کنند، هدایت را او تسهیلگر  یا مربی نظیر یک و بیایند او کمک به باید دانش کارگزاران و دانش مهندسان  مرحله این در

 تمامی درک به نیاز کاران که تازه نکنیم راموشف و نیست  حل راه ارائه به قادر نشود  دانش راهنمائی مدیریت حوزه متخصصین   سوی  از کار

 .ندارند سازمان ساختارهای دانشی

 خبره -8
سته  این شند،  می دانش اخذ برای دانش مدیریت های تیم هدف گروه واقع در که افراد د سئله  هر برای با  توانائی دهد می رخ ای که م

 .دارند را آمده پیش شرایط با مناسب های حل راه ارائه

 (Communities of Practice)خبرگی یها انجمن -9
شی،  حوزه یک در که افراد از ای شبکه  به خبرگی های انجمن شترک  عالقه دان  در آن یکدیگر از و یادگیری یکدیگر با کار تمایل و م

 می را COP هستند.  دانش اشتراک  و توسعه  برای واحدهای سازمانی  ترین مهم خبرگی های شود. انجمن  می اطالم دارند را دانشی  حوزه

ست  افراد از گروهی شامل  توان شکاالت  از ای مجموعه یا کاری حوزه به یک که راجع دان ضوع  یک یا ا شتراک  هم با خاص مو  و دارند ا

 .کنند می عمیق یکدیگر با تعامل با خود را خبرگی و دانش

 
 باشد. می ذیل اصول پایه بر خبرگی های انجمن کارکرد و دهی شکل فلسفه

 است. اجتماعی فعالیت یک یادگیری -1

شوند و دارای فرصتی برای به مشارکت گذاشتن وقتی با مشکالت رو به رو می گیرند و همچنین می یاد بهتر ها گروه در افراد -2
 تجربیاتشان با دیگران هستند، به طور مؤثرتری یاد خواهند گرفت.

 ایجاد می کنند.  (Synergy)اییافز هم ها، گروه در متفاوت افراد -3
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 مدیریت تجربه -4-7
ست        شده ا سعه دانش کارکنان ایجاد  سازمانی و تو ستماتیک،      . مدیریت تجربه با هدف افزایش یادگیری  سی ستفاده مجدد از تجارب  ا

دهد و رفته رفته یادگیری فعال و عملی در ستتتازمان را       های روزانه و کوتاه کردن زمان حل مستتتائل یاری می       کارکنان را در انجام فعالیت     
توان تجربه را به منزله دانش یا مهارتی دانستتتت که از تمرین و   کند. بنابراین می  گزین تجارب پراکنده و حل موردی مستتتائل متعدد می   جای

های سازمان  شود. انتقال تجربه مدیران در بهبود فعالیت ممارست در یک فعالیت یا انجام کاری در یک دوره زمانی نسبتاً طوالنی حاصل می   
 .ایجاد دانش در سازمان خواهد شد سببم دارد و تأثیر مستقی
 :آیدهاست و در واقع تکمیل کننده مدل مدیریت تجربه به شمار مییادگیری سازمانی که حاصل انتشار تجارب و توسعه نمونه چرخه

 مسئله -1

در این . اتفام افتاده است گذشته نیز برای سازماناز آنها در  بسیاریکه  می شویم، متوجه با نگاهی به مسائل پیش روی سازمان
شینه           سئله فاقد پی سائل را حل کرد. اگر م شرایط کنونی می توان م شته و انطبام آن ها با  ستفاده مجدد از تجارب گذ صورت با ا

شا خواهد بود       سئله، راهگ ستفاده از فرایند تفکر خالم و ملزومات ذهنی در حل م سازمان بود، ا سایی روش و    اجرایی برای  شنا  .
 .است از الزاماتبراساس فرایندهای حل مسئله در مدل مدیریت تجربه  ،نمودار جریان کار طراحی

 

 لاصالح و تعدی -2

شد.            شته با صالح و تعدیل باید وجود دا سابق و تجارب، عملیات ا ستفاده از نمونه های  سئله و ا شروع به حل م در واقع از زمان 
چرا شوند  تر میو به اصطالح کاربردی  رند، با هر بار استفاده مجدد بازنگری ای که در حافظه سازمانی قرار دا های حل شده نمونه
های جایگزین بیشتری را در اختیار و روش شدهحل  سبب اعتالی راه ،نتایج به دست آمده از اجرای نمونه در شرایط گوناگون که

 هد.داستفاده کننده از نمونه قرار می
 

 ثبت و نگهداری -3

توان آنها را به دو دسته وجود دارد که می رای نگهداری سوابق و تشکیل حافظه سازمانی یا مخزن تجاربهای متعددی بمکانیزم
 بایگانی دستی و بایگانی کامپیوتری تقسیم کرد. 

 

 نگهداری و توسعه مدل مدیریت تجربه -4

 و توسعه داد: که باید بتوان این فرآیندها را به خوبی حفظ کرده شامل سه نوع فرایند کلی استاین مرحله 

 ها، های مرتبط با بخش نرم افزاری مدیریت تجربه مانند مدلفرایندهای فنی: شامل کلیه فعالیت
که سیستم مدیریت تجربه براساس این فرایندها قابل  های جریان امورفرایندها، نمودارها و نقشه

 .اجراست

 نحوه اجرا، نحوه مانند یزی سیستم رهای سازماندهی امور، برنامهفرایندهای مدیریتی: شامل فعالیت
 است. تشکیل حافظه سازمانی، دامنه کاربرد تجارب و  یره و کنترل سیستم

  امور کارکنان، بازاریابی، تولید، کنترل مانند فرایندهای سازمانی: شامل کلیه فرایندهای تجاری
متعددی که در  کیفیت و  یره که با فرایندهای سیستم مدیریت تجربه گروه خورده است. تجارب

 .شوندشوند، با استفاده از فرایندهای مدیریت تجربه ثبت و نگهداری میفرایندهای تجاری ایجاد می

 

 انتشار تجارب و یادگیری سازمانی -5

صورت نمونه        صالح و تعدیل اولیه به  شده پر از ا ستم مدیریت تجربه، تجارب ثبت  سی ستفاده از مالک  در  های گردآوری و با ا
شده و  یره ارزیابی می        از  مختلف سازمان، هزینه و زمان صرف  صمیم برای  شده، تبعات ت صمیمات اخذ  شوند و در  جمله، نوع ت
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یابند، در گام دوم در چند گام مجزا قابل انتشتتار در ستتازمان هستتتند. در گام نخستتت تجارب منتخب در حوزه اجرایی اشتتاعه می

نتشتتتتر        م طح ستتتتازمتتان  می       و در گتتام ستتتتوم بتته ختتارج از شتتتتدهستتتت پیتتدا  توستتتتعتته  ننتتد   ستتتتازمتتان   .ک

 

 

 ابزارهای مدیریت دانش -4-8

امروزه برای پیاده ستتازی مدیریت دانش در ستتازمان ها، نرم افزارهای استتتاندارد و گستتترده ای توستتعه یافته استتت که هر کدام مزایا و 
با نیاز سازمان، مسائل سرمایه گذاری در سیستم های فناوری       خصوصیات خاص خود را دارند. در بررسی تناسب سیستم های مدیریت دانش      

 اطالعات را باید مورد توجه قرار داد:
 یکپارچه سازی فناوری اطالعات با اهداف سازمان 

 تحول سازمانی از طریق فناوری اطالعات 

 زیرساخت های سازمانی 

 کنترل هزینه 

 ختلفی تقسیم می شوند:ابزارها بر اساس فعالیت های مدیریت دانش به دسته های م

 ابزارهای سازمان دهی دانش .1

 ابزارهای اخذ دانش .2

 ابزارهای ارزیابی دانش .3

 ابزارهای تسهیم دانش .4

 ابزارهای ذخیره سازی و ارائه دانش .5

 
 بخش اول: ابزارهای سازماد دهی دانش -1

 ابزارهای سازمان دهی دانش به دو دسته هستی شناسی و طبقه بندی، تقسیم می شوند.
ها، مجموعه واژگان کنترل شده دانست، با این تفاوت که مفاهیم یک حوزه توان مانند اصطالحنامهشناسی را میهستی: اسیهستی شن -1

های موضوعی دیگر به شکل با توجه به حوزه موضوعی و بعضاً متفاوت از حوزه را در نظر می گیرد و البته خاص با روابط معنایی خاص
 .است واژگانهدف آنها نمایش مفاهیم در قالب زبان که  ،شوندبندی میخاصی طبقه

که طبقه بندی سلسله مراتبی واژگان را که با هدف  ای علمی استبندی بر پایهیک طرح طبقه: طبقه بندی های دانش، طبقه بندی -2

 نمایش روابط آنها ساختاربندی شده است، تولید می کند.

 

 بخش دوم: ابزارهای اخذ دانش -2

 ش به پنج دسته تقسیم می شوند.ابزارهای اخذ دان

 ابزارهای نقشه ذهنی -1

صاویر و نمودارهایی هستند که      شه های ذهنی، ت ساختار دهی ایده  نق سازماندهی و  سته می برای تولید،  شود و در حل  ها و افکار به کار ب
 .مسئله، فرایند تصمیم گیری و نوشتن می تواند مورد استفاده قرار بگیرد

شه    سیم نق شد    ی،ذهن های برای تر سترس می با نرم افزارهای  از جمله نرم افزار های پر کاربرد می توان به ،نرم افزار های مختلفی در د

mindemap ،Microsoft office visio، mindmup  .اشاره کرد 

 است.  mindmupشکل زیر یک نمونه از نقشه ذهنی ایجاد شده توسط نرم افزار 
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 ابزارهای بازیابی اطالعات -2
سیستم مشخص کرده و ازطریق الگوریتم ها و طبقه بندی نتایج به افراد برای جستجوی نتایج      این  ابزارها مکان متون و اطالعات را در 

 خود کمک می کند. مزیت آنها، افزایش سرعت فرآیند بازیابی و کاهش هزینه های محاسباتی است. 

 موتورهای جستجو -3
شکل ابزار بازیا    ستجو، عمومی ترین  ست که عمدتاً بر پایه تکنولوژی  موتور ج کار می کند. خزنده ها برنامه های نرم « 1خزنده»بی وب ا

شده را              صفحات جدید یا بهنگام  ستاده و  سرورهای وب دور فر ست ها را به  ستفاده می کنند تا درخوا ستند که از فناوری عامل ا افزاری ه
 جستجو کنند.

 2فناوری عامل -4
ستم های کا    سی سان عمل کرده و بر اعمال و     فناوری های عامل،  ستند که می توانند بدون دخالت ان س ضعیت درونی خود   مپیوتری ه و

 کنترل داشته باشند.
شاهده کرده و از آن درس می گیرند. پر از مدتی این فناوری      ست الکترونیک، کلیه فعالیت های کاربر را م برای میال گزینه فیلتر در پ

اساس سابقه الگوی رفتاری وی پیش بینی کند. با بهبود موفقیت در پیش بینی های فناوری عامل، می توان   عامل می تواند رفتار کاربر را بر 
پیشنهاداتی را برای کمک به کاربر در بهبود مدیریت پست الکترونیک خود ارائه کرد. این پیشنهادات خصوصاً برای کاربرانی که دچار مشکل       

 ود.انبوهی اطالعات هستند، ارزشمند خواهد ب
 
 

 

                                                           
1 Crawler 
2 Agent 
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 شخصی سازی -5
ست. این فناور           سته های کاربران به طور کامل ا ساختن نیازها و خوا سازی، برآورده  شخصی  صلی فناوری  ی حتی بدون دریافت هدف ا

شد. به عنوان میال در بازیابی       سوی کاربر، خود را طوری تطبیق می دهد که مطابق میل کاربر با ست از  صی    ادرخوا شخ طالعات، فناوری 
علق به آن عناوین ی محدودستتازی جستتتجو به عناوین خاص مورد عالقه کاربر با تخصتتیص وزن باالتر در جستتتجو به استتناد متستتازی برا

سناد مرور شد          ستفاده می شود. این فناوری می تواند بیاموزد که مشخصات جستجو را با بررسی کلمات کلیدی ا ه یا حوزه مورد عالقه کاربر ا
 لیل کرد.الگوهای جستار و نتایج آن را با توجه به نظر کاربر با فناوری شخصی سازی تحاصالح کند. همچنین می توان 

ستفاده کرده اند. رایج ترین ابزار این کار، کوکی ها           شتریان ا سالیق م شناخت بهتر رفتارها و  سازی برای  شخصی   1بازاریابان از فناوری 
ستند که روی کامپیوت    ستند. کوکی ها فایل داده ای کوچک ه سایت فراهم می کنند.         ه سایی آنها را برای وب  شنا سته و امکان  ش ر کاربر ن

کوکی ها به حریم خصوصی کاربر وارد شده و سالیق آنها را به یک پایگاه اطالعاتی می فرستند. معمواًل کوکی ها شماره شناسایی و آخرین         
 بازدید کاربر از سایت را ذخیره می کنند. 

 
 دانش  بخش سوم: ابزارهای ارزیابی -3

 ابزارهای ارزیابی دانش به دسته های زیر تقسیم می شوند: 

(، کشتتتف دانش در پایگاه های اطالعاتی )داده کاوی(، یادگیری OLAP(، پردازش تحلیلی بر خط )CBRاستتتتنتاج مبتنی بر ستتتوابق )
 ماشین. 

 

 (CBR) 2استنتاج مبتنی بر سوابق -1
CBR   راه حل های آنها و استنتاج مربوطه در سیستم بازیابی است. کاربران، شاخص      ،  تکنیک جمع آوری و ذخیره سازی مسائل گذشته ،

سی می کنند. ایده پایه       سوابق را برر سائل مختلف را وارد کرده و  شته، ایده هایی برای حل       CBRهای م سوابق و موارد گذ ست که  این ا
د با شرح مسأله، ارزیابی ها و راه حل ها برای استفاده های بعدی، مسائل جدید نشان می دهد. اگر موردی از سوابق، مفید واقع شد، مورد جدی

 ضمیمه آن می شود. 

شده ب      CBRبه عنوان میال، چارچوب  ستفاده  ساختمانی ا شاخص های زیر را  در موردی که برای بهبود تحویل به موقع پروژه های  ود، 
 داشت:

 روابط آنها. ژه، محیط پروژه، تعیین عوامل ریسک ومسائل: نیازمندی های مشتری، قابلیت های مشتری، مشخصات پرو 

 وژه.راه حل های پروژه: روش های تدارکات، ساختار قرارداد، اشکال مختلف قرارداد و ساختار مدیریت پر 

 .نتایج پروژه: واریانر برنامه زمانی، واریانر بودجه، انطبام با مشخصات، ایمنی، خدمت رسانی در طی پروژه 

 

 

 (OLAP) 3لی بر خطردازش تحلیپ -2

سته شناخت روش  ،الینپردازش تحلیلی آن ست تا        یبندی و ارایه مقادهای گرداوری، د سندانه ا سریع و کاربرپ صورت  ر عظیم داده به 

 .تر شودافزارها آسانالعات برای کاربران این نرمبراساس این حجم عظیم اط ،های معموالً مدیریتیگیریتصمیم

های بزرگ را در بررسی مقادیر افزارهایی هستند که کارمندان شرکتمشغول ایجاد نرم  ،فناوری اطالعات امروزه افزاری وهای نرمشرکت 
های های شرکت شود )میال اطالعات اقتصادی شرکت، فعالیت   گوناگونی را نیز شامل می جنبه های ها که معموالً عظیم اطالعات این شرکت 

                                                           
1 Cookie 
2 Case-Based Reasoning 
3 Online Analytical Processing 
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ها، های گرافیکی چندبعدی، تهیه انواع گراف طدر محی های گستتتردهصتتفحهمعموالً به صتتورت ایجاد رقیب و ...( حمایت کنند. این حمایت 
 .ها استنمودارها و ... از آن

ی مانند اکسل، برای تحلیل داده ها روی دو بعد، بسیار ارزشمندند و ابزار مناسبی برای نمایش نتایج به صورت نمودار      صفحه گسترده های  
سازمانی که     ستند. اما به عنوان میال،  سود        5محصول در   30ه سب فروش، هزینه و  شد و بخواهد همه این داده ها را بر ح شته با منطقه دا

 وارد می شود. OLAPگسترده استفاده کند. در چنین مواردی، پردازش تحلیلی بر خط یا  تحلیل کند نمی تواند از صفحه
 

 1کشف دانش در پایگاه های اطالعاتی: داده کاوی -3

ستخراج     هادادهحجیم  هایمجموعهو  هاپایگاهداده کاوی،  شف وا شینی قرار می ، مودانشرا در پی ک دهد. رد تحلیل و کند و کاوهای ما
ستمرار دانش کهن ها را به واقع میاین گونه مطالعات و کاوش دانست. تفاوت عمده در مقیاس، وسعت و گوناگونی    آمار توان همان امتداد و ا

شیوه   های دادهها و کاربردها، و نیز ابعاد و اندازهزمینه ست که  شینی مربوط به یادگیری،  های امروزین ا ، و آموزش را طلب سازی مدلهای ما

 .نمایدمی
ی هستند. این ابزارها از یک یا  ورد استفاده در داده کاوی، الگوریتم های ساده و دقیق مدل سازی روابط یا الگوهای  یرتصادف    ابزارهای م

 چند مدل از میان مدل های زیر بهره می گیرند: 

   ده های جدید اعد و دا: سیستم خبره از پایگاه دانش، قواعد و داده ها و یک موتور استنتاج منطقی که قو سیستم های خبره

 را بر اساس دانش انباشته موجود تولید می کند، تشکیل می شود.

  درخت های  : درخت تصمیم، مبتنی بر مدل ساده است. هر شاخه درخت نمایانگر طبقات و زیرطبقات است      درخت تصمیم .

 تصمیم، مناسب زمانی است که کاربر بخواهد درک کامل تری از ساختار داده ها حاصل کند. 

 و  ستتازیبهینهحل تقریبی برای برای یافتن راه علم رایانهتکنیک جستتتجویی در ، لگوریتم های ژنتیک: ایتم ژنتیکالگور

و  وراثتمانند  شناسیهای زیستاست که از تکنیک های تکاملالگوریتممسائل جستجو است. الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از     
ستفاده می  جهش برای یافتن جواب مسائل، خارج از توان بهینه سازی، مناسب است. نقطه ضعف اصلی آنها        . این روش کندا

 این است که توضیحی برای جواب ارائه نمی دهند.

   ا و اعصاب طراحی شده   : این ابزارها برای تقلید فرآیندهای فیزیکی مغز بیولوژیکی با استفاده از نرون ه شبکه های عصبی

شبکه های   حبین نرون ها را تغییر داده و بدین وسیله یادگیری و حافظه مندی را   اند. این مدل، وزن اتصاالت  اصل می کند. 
سبند که حجم زیادی داده های تاریخی از آنها در اختیار باشد. نقطه        قوت آنها این است که   عصبی خصوصًا برای مسائلی منا

 درت توضیحی ندارند.می توانند با داده های چند بعدی و دچار پارازیت کار کنند اما ق

  شه بندی ستند. معموالً در این روش ها داده     تکنیک های خو سائل طبقه بندی ه سب م های مرتبط  : این تکنیک ها منا

 موجود در یک پایگاه اطالعاتی گروه بندی می شوند.

  (Machine learning) یادگیری ماشین -4

شاخه  سیع و پرکاربرد  به عنوان یکی از  صنوعی های و شینی هوش م شیوه   ، یادگیری ما شاف  پردازد هایی میها و الگوریتمبه تنظیم و اکت

 .کنندها توانایی یادگیری پیدا میها و سامانهکه بر اساس آنها رایانه
برای  کند. پیدا نظر مورد بازدهی باالتری در وظیفه ،هابتواند به تدریج و با افزایش داده دگیری ماشتتینی این استتت که کامپیوتر هدف یا

با دریافت  های دوپاروباتی برا برداریشتتتیوه گام فراگیری تا نظر مورد ز چهرها نمونه چند دیدن با چهره خودکار میال می توان تشتتتخیص
 ، را نام برد.سیگنال پاداش و تنبیه

 

                                                           
1 Data Mining 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%28%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%B4_%28%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 بخش چهارم: ابزارهای تسهیم دانش -4

 می شوند:  ابزارهای تسهیم دانش به دسته های زیر تقسیم

 اینترنت و اینترانت، کنفرانر متنی، ابزارهای گروه افزار، ویدئو کنفرانر، راهنمای تخصص سازمانی و آموزش الکترونیک.

 اینترنت و اینترانت  -1
بل اینترنت به شبکه های محلی و شبکه های گسترده تقسیم بندی می شوند. شبکه های محلی برای اتصال کامپیوترها با استفاده از کا         

در فواصل کوتاه استفاده می شوند. شبکه های گسترده جهت اتصال کامپیوترها در فواصل طوالنی تر با خطوط ارتباطی مشابه تلفن استفاده           
می شوند. اینترنت برای اتصال این شبکه های متفاوت در سراسر جهان طراحی شده است. اینترنت، امکان ارسال متن، صدا، فیلم و عکر را 

 سازد. فراهم می

ست. اینترانت می تواند            شده، اما مبتنی بر فناوری اینترنت ا سازمان طراحی  صرًا برای محیط داخلی  ست که منح شبکه ای ا اینترانت، 
سیستم پست الکترونیکی، دسترسی راه دور، ابزارهای همکاری گروهی، سیستم تسهیم نرم افزارهای کاربردی و شبکه ارتباطات سازمانی را            

 شامل شود.

 کنفرانس متنی -2
ابزارهای کنترل متنی می توانند برای تستتتهیم دانش و اطالعات به کار روند. از جمله آنها می توان به گروه های بح  و تبادل نظر،               
لیستتت های پستتت الکترونیکی اشتتاره کرد. کاربران در این گروه ها نظر خود را بیان می دارند. همچنین امکان طرح ستتؤال در این گروه ها 

سخ می دهند. ابزارهای مختلف چت یا گفتگو برای مکالمه        وجو صورت تمایل پا شده و آنها در  ستاده  ضاء فر د دارد. این مطالب برای کلیه اع
 دو یا چند نفر ایجاد شده است.

 ابزارهای تعامل گروهی -3
ست. افزایش ه    شویق همکاری میان افراد، جهت ترویج تبادل اطالعات و دانش ا مکاری، افزایش بهره وری، کاهش هدف این ابزارها، ت

 هزینه و ارتقای کیفیت از طریق تصمیم گیری بهتر را به دنبال خواهد داشت.

 فناوری های گروه های تعاملی شامل موارد زیر است:

 پست الکترونیک -1

ای از یک فرستتتنده به یک یا چند ای رایانهشتتود که در شتتبکه دیجیتالی گفته می اینامهیا رایانامه به  (e-mail) یل ایم

 .کندای است که این خدمات را ارائه میسامانه ،یا رایاپیک(e-mail service) سرویر ایمیل .شودگیرنده فرستاده می

ره پست یا در ورودی خانه( می باشد که کلید آن فقط در دست در حقیقت فضایی در اینترنت )مشابه صندوم پستی شما در ادا  

خود به شتما نامه و یا   Emailدر صتورتی که آدرس آن را به دیگران اعالم کنید، آن ها می توانند با استتفاده از  . شتما استت  
 .فایلی را بر اساس استانداردهای مشخصی بفرستند

 
 گروه های گفتگو -2

ستتر دنیا راایستتت، چرا که از ستت  زمینهیکی از بهترین ابزار اینترنت برای یادگیری در هر  ،انجمن های گفتگوتاالر گفتگو یا 

  .می گذارندبه اشتراک خود را و اطالعات وند ش یکجا جمع می ،افرادی با اطالعات زیاد و کم
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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 ویدئو کنفرانر -3
ش فراهم می کند. اری و تستتهیم دانویدئو کنفرانر، امکان مشتتاهده و شتتنیدن صتتدا را برای دو یا چند نفر به منظور همک 

 ت سفر و مأموریت بکاهند.سازمان ها با استفاده از این فناوری می توانند گردش کاری خود را بهبود بخشیده و از هزینه، وق
 

 راهنمای تخصص سازمانی -4
صه دانش، مهارت و تخصص آنه            سازمان همراه با خال ست کلیه کارکنان  شامل فهر سازمانی  ست. این  اراهنمای تخصص 

 راهنما با امکان جستجوی کلمات کلیدی روی اینترانت سازمانی قرار می گیرد. 
 

 1آموزش الکترونیک -5

ست    صطالح عمومی آموزش برخط، آموزش مبتنی بر کامپیوتر و آموزش مبتنی بر وب ا . در این روش از آموزش الکترونیک، ا
زش الکترونیک لزوماً روی ی، مهارت و دانش استفاده می شود. آموفناوری های اینترنت برای پشتیبانی ارائه و مدیریت یادگیر

 اینترنت صورت نمی گیرد. رایج ترین امکانات این فناوری ها عبارتند از:

 مشاوره 

  گردهمایی جهت بح 

 بح  با هدایت استاد 

 سمینار وب 

 جلسات آنالین 

 

 

 بخش پنجم: ابزارهای ذخیره سازی و ارائه دانش -5

 ی و ارائه دانش به دو دسته انباره های داده و تجسم تقسیم می شوند. ابزارهای ذخیره ساز

 2انباره های داده -1
انباره داده، پایگاه اطالعاتی بزرگی است که حجم عظیمی از اطالعات از منابع مختلف را نگهداری می کند. انباره داده، محلی 

 لی استفاده می شود.برای ذخیره سازی مستمر داده هاست که برای انواع ابزارهای تحلی

 3داده نما -2

ساده   این نگاره4ها هستند.  ها نمایشگران تصویری اطالعات و داده  داده نماها یا اینفوگرافیک  ها در جاهایی که نیاز به توضیح 
شتتوند. در واقع اینفوگرافیک ها تصتتاویری هستتتند از متن و گرافیک، که شتتامل آمار و ها استتت، استتتفاده میو یا ستتریع داده

 .اطالعات در مورد یک موضوع خاص می باشند

شود بیننده با نگاهی کوتاه حجم قابل توجهی از اطالعات را که شکل نوشتاری های اطالع رسان باع  می استفاده از گرافیک 

 .ه خاطر بسپاردبآن ممکن است مقاله بلند باالیی را تشکیل دهد، به سادگی از طریق بصری دریافت کند و حتی آن را 

                                                           
1 E-Learning 
2 Data warehouse 
3 Info Graphic 
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 کل زیر نمونه ساده ای از یک داده نما است:ش
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 فصل پنجم : اجرای مدیریت دانش در سازماد-5

 نقشه های دانش وانواع  د -5-1
 نقشه دانش 
شه  شه  نظیر های دانش نق ست    چه نزد زمینه هر در پنهان های دانش بگوید تواند می گنج نق سانی ا شان  به توان می چگونه و ک  ای

سی    ستر صوص  به کرد. پیدا د شه  ارزش خ شا ل  فرد قبلی صصی   تخ های زمینه دانش، در یافتن نق  خاص توانمندیهای حتی یا قبلی در م

شان  سازمانی  فعلی حوزه کاری از خارج ای شکار می       و ست و محل قرار گیری آن ها را آ سازمان موجود ا ست. همچنین دانش هایی که در  او
صرفه جویی در هزینه و ز           سبب  سازمان کمک می کند و  سی به مزیت های دانش  ستر ستجو و د شکاف ها و    کند که به ج شود.  مان می 

 ضعف های دانش سازمان را آشکار می کند و عاملی می شود برای تولید دانش یا اقدام برای یادگیری.  
 پایه های دانش سازمانی دارای ابعاد داخلی و خارجی به قرار زیر است:

  .حامالن دانش : شناسایی افرادی که دانش آن ها در موضوعی خاص کاربرد دارد 
 تقرار دانش : شناسایی محل دانش و تشخیص نوع آنمحل اس 
 ساختار دانش : چگونگی نحوه انجام کار در حوزه دانش خاص 
 .کاربرد دانش : فهمیدن این که دانش چه کسی به چه ترتیبی استفاده می شود 
 نوع شبکه ارتباطی : تشخیص نحوه ارتباط و چگونگی برقراری ارتباط 

 

 انشفر یند های ایجاد نقشه های د 
 تعیین وضع موجود و تحلیل واندازه گیری آن -1

 درک و جمع آوری فرآیندهای مهم دانش 

 شناسایی دانشوران مربوطه 

 شناسایی دانش های موجود و مرتبط 

 مدلسازی -2

 کدگذاری 

 نقشه کشی 

 مجازی نمودن 

 تکنیکی کردن -3

 یکپارچه سازی فرآیندهای کاری 

 استفده از قواعد راهنما 

 اتصال اجزای ارتباطی 

 اندازی راه -4

 مشخص کردن مسئول 

 به روز سازی وضعیت 

 ارزیابی 
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 انواع نقشه های دانش 
 نقشه دارایی سرمایه دانش -1

ست آمده، نمایش می     شه میزان دانش افراد گوناگون را در حوزه های مختلف کاری که از طریق اندازه گیری دانش آنان به د این نوع نق
 دهد. 
 
 

 فناوری اطالعات استرات ی حسابداری بازاریابی 

 1همکار 
   

 
 

 2همکار 
  

 
  

... ... ... ... ... 

 nهمکار 
 
 

   
 

 میالی از نقشه دارایی دانش در یک شرکت مشاوره ای

 

 نقشه منابع دانش -2

 این نقشه، منابع دانش افراد و محل قرار گیری آنان را نشان می دهد.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نمونه ای از نقشه منابع دانش افراد در یک سازمان
 

 

کارشناسی  تازه کار

 تخصصی

 خبره

Web 

Standard 

System 
CD 

Rom 
 بانک

اطالعا

 تی

 مدیر پروژه

 فنی

طرح 

 گرافیکی

 محرک سازی

استمرار در 

 محل

1محل   

 سیار
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 نقشه ساختار دانش -3

این نقشه یک نقشه گرافیکی سازمان یافته است که از گره هایی که توسط خط هایی بهم متصل اند، تشکیل شده است و برای نمایش           
گر المان های مشخص مجرائی از دانش می باشند و ممکن است    دانش و نحوه انجام کار در حوزه خاص از آن استفاده می شود. گره ها بیان  

ر بسیار پیچیده یا ساده باشند و به جانمایی آن ها در ساختار نقشه دانش بستگی دارد. خط اتصال بین گره ها جهتدار بوده و عدم وابستگی د         
 فراگیری دانش را نشان می دهد.

 
 

 
 نمای شماتیک نقشه ساختار دانش
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 جرای مدیریت دانشا -5-2
از آن جایی که دانش نقطه قوت یک سازمان به شمار می رود، ایجاد دسترسی مناسب جهت ثبت، نگهداری، بازنگری، تغییرات و انتشار        

 دانش در سازمان بسیار حایز اهمیت است. در این قسمت به مراحل اجرایی مدیریت دانش در سازمان خواهیم پرداخت.

 اجرا گام اول:  مادگی برای

 به دست آوردن پذیرش و حمایت همه جانبه مدیران ارشد سازمان 
مدیریت باید قابلیت های بالقوه مدیریت دانش را درک کرده و به این باور و بینش برستتد که فرصتتت های پدید آمده با اجرای آن، فواید 

 زیادی خواهد داشت. حمایت مدیران عالی عامل کلیدی موفقیت در این پروژه است.

 رک ضرورت و اهمیت اجرای مدیریت دانشد 
پر از حصول پذیرش مدیر عامل، ضرورت و اهمیت اجرا برای تمام کارکنان باید روشن شود، زیرا احتمال به وجود آمدن ترس از اجرای 

م اطالعات در پایگاه مدیریت دانش برای آن ها وجود داشتتته و مانند هر تغییری امکان مقابله وجود خواهد داشتتت، چرا که باید تنوع و حج  
 داده سازمان و دانش ذخیره شده در ذهن افراد را در نظر گرفت.

 تغییر فرهنگ سازمانی 
اجرای موفق مدیریت دانش نیازمند ایجاد فرهنگ مناستتب تستتهیم دانش در ستتازمان می باشتتد. ایجاد فرهنگ همکاری، ممکن استتت  

 رکت برای رسیدن به اهداف سازمانی باشد.نیازمند طراحی مجدد ارزش های سازمانی و مشوم های مشا
مدیران نیاز دارند تا عملکرد را بر مبنای تالش های کارکنان شتتترکت، رتبه بندی کنند. تغییرات فرهنگی نیاز به زمان طوالنی دارند و                   

 کارکنانی که در پروژه مدیریت دانش وقت می گذارند، نیاز به هدایت و کمک دارند.

 اف و مسایل کسب و کار سازمادگام دوم: شناسایی اهد

 در این مرحله باید متغیرهای زیر به صورت واضح و کامل مشخص شود:

 اهداف کسب و کار، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان 

 اولویت های سازمانی 

 نیازها و خواسته های سازمان 

 نقاط قوت و ضعف دارایی های دانشی سازمان 

 شرایط و منافع سازمان 

 زار و عملیات ها و فشارهاشناسایی با 

در این مرحله با برگزاری جلسات میاد مدیراد عالی و مدیراد هر بخشد اختصاص افراد خبره جهت گرد وری 

 اطالعاتد نظر سنجی از کارمنداد و مشتریاد و ... می تواد به اهداف  د رسید.
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 گام سوم : تشکیل تیم

اجرای مدیریت دانش، اعضای تیم به وسیله اهداف سازمان و پروژه منسجم می شوند.       پر از تعیین اهداف و حوزه های مورد نظر برای
عامل استتاستتی موفقیت اجرا، همان گونه که قبال بیان شتتد، حمایت مدیریت عالی استتت. عامل بعدی، رهبری قوی تیم پروژه استتت که این 

  رهبری نیازمند دانش وسیعی از سازمان ها و مهارت های افراد خبره است.

 . سازی موفق بسیار حیاتی استانتخاب افراد مناسب برای تیم مدیریت دانش برای پیاده

سازمان و       ستگی به مقیاس  صلی ب ستگی دارد.        ابعاد تیم ا سازمان ب ست اجرای  سازی و فعالیت های در د در نتیجه به حجم فرهنگ 
 تغییرات فرهنگی که با آن مواجه هستیم دارد.

 کاری و وظایف زیر است:این تیم شامل گروه های 

 رهبر مدیریت دانش -1

ا لب و  های مرسوم سازمانی نمی گنجند بدون شک رهبران دانش شکل جدیدی از مدیران سازمانی هستند. این مدیران کامالً در چارت
مربیان بهترین در نقاط اتصتتال درون ستتازمان ها و درستتت در مرز اشتتتراک بخش ها و واحدهای ستتازمانی یافت می شتتوند. رهبران دانش 

هایی هستند که ایجاد و تسهیم دانش را تسهیل می نمایند. اما این افراد مالکان و صاحبان دانش      کارکردها و مشاورانی برای ایجاد چارچوب 
ه شمار می  موارد زیر از جمله وظایف آن ها ب نیستند. رهبران دانش تنها پل هایی را میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان دانش می سازند.   

 آید:

 ایجاد چشم انداز 

 دلیل مشخص برای رسیدن به چشم انداز 

 تمرکز بر انجام کارهای درست 

 )تاثیر گذاری بر تمامی توانمندسازها )پشتیبانی باال، فرهنگ 

 تعریف نقش ها و فرایندها 

 مشخص کردن انتظارات 

 )ایجاد اعتماد )قابلیت پیش بینی 

 مدیریت خروجی ها 

 گروه سیاست گذاری -2

 وظایف گروه سیاست گذاری عبارت است از:

 ایجاد اهداف 

 راهبری استرات ی و گروه مرکزی 

 فراهم کردن بودجه و تایید رویکردها 

 شناسایی فرصت های جدید 

 فراهم کردن پشتیبانی برای تغییر فرهنگ 

 تشویق افراد موفق 
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 گروه مرکزی -3

 

 وظایف گروه مرکزی عبات است از:

 اجرایی کردن رویکردها 

 ت پروژهمدیری 

 برآورد بودجه و منابع مورد نیاز 

 توجیهی مطابق با نیازهای سازمان ایجاد طرح 

 ایجاد فرایندهایی برای مستندسازی، دسته بندی و دسترسی به دانش 

  هماهنگی و پشتیبانیIT 

 پیشنهاد آموزش، پاداش و سایر موارد برای پذیرش فرهنگی 

 فراهم کردن روش ارزیابی و گزارش دهی 

 حیطی برای دریافت نظرات، پیشنهادات و مشکالتایجاد م 

 

 گروه های تخصصی -4

 
 برای تشکیل تیم و گروه های مورد نظر افراد حاضر باید مهارت های مختلفی را دارا باشند:

o مهارت های مربی گری و آموزش 

o مهارت های خبرنگاری 

o مهارت های تسهیلگری و متقاعد سازی 

o مهارت های ارتباطی و بازاریابی 

o های فنی مهارت 

o مهارت های مدیریت دانش 

 

 گام چهارم:  برنامه ریزی راهبردی مدیریت دانش

برای انجام برنامه ی راهبردی مدیریت دانش، هر ستتتازمانی باید یک  برنامه ی خاص، از ابتدا تا انتهای پروژه تدوین کند. این برنامه                     
 ترات ی ها، تصمیم های راهبردی، برنامه های عملیاتی و روش های مختلف اجرا باشد.شامل مأموریت سازمان از اجرای مدیریت دانش، اس

ست. این مرحله از برنامه با هدف           ست گرفتن راهبری بازار ا سازمان و به د شمندی  سطح هو سودآوری و  سطح  برنامه مأموریت، ارتقای 
 شناسایی و  نی سازی مدیریت دانش برای دستیابی به مزیت رقابتی است. 

ست.          سطح دانش پایدار ا ستمر و ارتقای  ستفاده م سرمایه گذاری بر مدیریت دانش با رویکرد بلند مدت برای ا سترات ی های برنامه،  در ا
ستتتیاستتتت های به کار گرفته شتتتده برای این مرحله شتتتامل تدوین راهنمای کار با فرایند های مدیریت دانش و اعطای امتیاز و پاداش به 

 گاران است. دانشکاران و دانش ن

در مرحله سوم، پایه قرار دادن دانش صریح و ضمنی در تصمیم های راهبردی و بهره گیری از نظام های خبره مبتنی بر دانش، مبتنی بر  
 اخذ و پیشبرد تصمیم قرار دارد که باید به طراحی و استقرار مدل های عملیاتی در آن پرداخت. 
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رچه، برنامه های عملیاتی شامل استقرار نظام نامه مدیریت دانش و استفاده از فناوری اطالعات پر از گذراندن این مراحل و آمادگی یکپا
شاعه فرهنگ در فرایند است، که منظور نمودن درصدی از درآمد خالص برای تقویت بنیان         برای کسب و بکارگیری،  نی سازی، تسهیم و ا

 های فرایند مدیریت دانش باید د دستور کار قرار گیرد.

در آخر با تبیین روش های گوناگون دانش و هدایت فعالیت ها مطابق شتتکل های دانشتتی و پیگیری موارد انجام شتتده چرخه فرایندها  
 انجام می پذیرد.

 گام پنجم: برقراری ارتباط بین افراد و مدیریت دانش

شود، زمانی اثربخش خواهد بود که ب       سازی  ستم مدیریت دانش به خوبی پیاده  سی توان بین پایگاه داده، تولیدکنندگان دانش و حتی اگر 
صحیح، مفید و         سهیم مدیریت محتوا که اطالعات  ستفاده از ت ستا ا جویندگان دانش و ارتباطات راحت تر و کاراتری را برقرار کرد. در این را

شایانی می کند            ست، کمک  سان ا ستجوی راحت و آ سترس قرار می دهد و برای ج شده ای را در د سیاری از تالش ها در  طبقه بندی  . ب
مدیریت دانش به علت این که ویرایشتتگر محتوا زمان کافی برای ویرایش اطالعات نمی گذارد، شتتکستتت می خورد. همچنین وی گی مهم  

 برای مدیریت محتوا، اضافه کردن و اصالح یا تغییر اطالعات سازمان است.

د کارکنانی که شتترکت را ترک می کنند استتت. انجام درستتت و دقیق این جنبه دیگر مدیریت محتوا شتتامل اداره کردن موارد خاص مانن
 اقدامات، تیم مدیریت دانش را برای دستیابی به اهداف پروژه مدیریت دانش یاری می سازد.

 ایجاد انگیزه و اشتیام برای کارکنان نیز روش موثری در اجرای هرچه بهتر و مفیدتر اقدامات می شود.

 شه دانشگام ششم: ترسیم نق

سازمان می تواند به دانش و تجربیات همکاران         ستند. به کمک آن ها هر فردی در  صلی مدیریت دانش ه شه های دانش از اجزای ا نق
دیگر خود در سازمان آگاهی پیدا کند. نقشه های دانش مجموعه ای از فهرست ها، نقشه های گرافیکی از حامالن دانش، مکان های دانش،     

تار دانش و یا استفاده کنندگان دانش هستند که افراد را قادر می سازد تا توسط آن ها، محل استقرار دانش، ساختار دانش و       منابع دانش، ساخ 
ضع          شه ها برای تحلیل و شود. همچنین این نق سازمانی بنا نهاده می  شه دانش، حافطه  شخیص داده و پیدا کنند. با ایجاد نق کابرد دانش را ت

 ش سازمان، مورد استفاده قرار می گیرند. موجود و مدلسازی دان

 گام هفتم: اندازه گیری عملکرد دانش در سازماد

اما آنچه مسلم است این است که     ؛اندازه گیری آن به سادگی امکان پذیر نمی باشد  که  دانش سازمانی معیاری است کیفی و  یرملموس  
صوال نمی توانیم  سازمان   را آن  تا نتوانیم عملکردی را اندازه گیری کنیم، ا ستی مدیریت نمائیم.  ها برای اینکه بتوانند مدیریت دانش را  به در

 .رندبه منظور دستیابی به اهداف موردنظر خود توسعه داده و تقویت کنند، الزم است روشی را برای اندازه گیری آن تعیین و به مورد اجرا بگذا

سازمان را طی دوره های مالی       روش اندازه گیری و معیارهای انتخابی باید به گونه ای  شاخص های کلیدی عملکرد  سانات  شند که نو با
شاخص های کلیدی عملکرد     ستی توجیه و تفسیر نمایند و از طرف دیگر نتایج  سیستم دانش      ،به در رهنمود الزم را در جهت توسعه و بهبود 

اشیه سود، سود خالص، نرخ بازده سرمایه گذاری ها، نرخ بازده     سازمانی به مدیریت ارائه نماید. رضایت مشتریان، سود هر سهم، سهم بازار، ح      
 .حقوم صاحبان سهام و... برخی از معیارهای کلیدی عملکرد هر سازمان می باشند

های موفق، ستترعت  کارگیری تجارب قبلی و فعلی، الگوبرداری از ستتازمانه همچنین میزان استتتفاده از موفقیت های دیگران، میزان ب
 .در سازمان، نرخ یادگیری و یاددهی و... از معیارهای اندازه گیری عملکرد دانش سازمان می باشدانتقال دانش 
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سپر شاخص    الزم به ذکر است هر سازمانی با توجه به وضعیت و شرایط خود می تواند تعدادی از معیارهای مناسب را انتخاب نماید و      
و در دوره های مشتتخص زمانی )ماهانه، ستته ماهه، شتتش ماهه و یا ستتاالنه( آنها را  های اندازه گیری مرتبط با معیارهای برگزیده را تعریف

 .اندازه گیری نماید

 گام هشتم: تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی

که نهایتا یکستتری اعداد و ارقام ارائه می دهد و بدون تجزیه و تحلیل  ،گیری عملکرد دانش ستتازمان طی یک دوره ابزاری استتت اندازه
اهد داشتتت. در این مرحله با استتتفاده از ابزارها و تکنیک های مختلف، اطالعات مرحله قبلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.  معنی نخو

ما را به ستتمت برنامه ریزی بهتر و نهایتا اقدامات موثر و  ،نتایج حاصتتل از علل کاهش یا افزایش هرکدام از شتتاخص ها نستتبت به دوره قبل
سب در   سمت       تغییرات منا صیه می گردد، در این ق ستم هدایت می نماید. تو شرایط خود و همچنین میزان تاثیر   سازمان  ،سی ها با توجه به 

هرکدام از شاخص های عملکرد دانشی در شاخص های کلیدی عملکرد، وزن مناسبی به آنها تخصیص دهند تا نتایج حاصله تصویری واقعی      
 د.تر از ارزیابی ارائه نمای

سازمان    با توجه به  شی  صل از مرحله تجزیه و تحلیل و اهداف دان سیدن به   ،نتایج حا برای دوره آتی برنامه ریزی انجام می گیرد. برای ر
اهداف تعیین شده توسط مدیریت باید تمام واحدهای سازمان مشارکت نمایند به نحوی که بر اساس شاخص های تعیین شده و ضریب وزنی 

 .دوره محقق گردد های مذکور در پایان هدف ،آنها

ست یکی از اهداف مدیریت برای دوره آینده افزایش   صورت بر         5به طور میال ممکن ا شد. در این  شتریان با ضایت م صد در میزان ر در
سبی طراحی و اجرا گردد که پر از             ست برنامه ریزی منا شده، الزم ا شخص  سازمان در تحقق اهداف م ضریب اهمیت هر واحد از  ساس  ا

 .هدف مذکور محقق گرددپایان دوره 

 انجام اقدامات و تغییرات موردنیازگام نهم: 

فرایند مدیریت دانش به طور مستتتمر و طی دوره های زمانی مشتتخص بایستتتی مورد نظارت و بازنگری قرار گیرد. به طور میال ممکن  
سه با رقبا، عدم توانا         سازمان در مقای ستم دانش  سی ست یکی از علل پایین بودن اثربخشی  ستفاده از دانش ضمنی یا پنهان کارکنان   ا یی در ا

سازمان در چرخه عملیاتی          شود تا این منبع مهم و با ارزش  ستفاده  سب ا ست از تکنیک ها، روش ها و فنون منا شد که دراین حالت الزم ا با

 .قتترار گتترفتتتتته متتوجتتب بتتهتتبتتود بتتهتتره وری و نتتتتتیتتجتتتتتا افتتزایتتش شتتتتاختتص هتتای کتتلتتیتتدی عتتمتتلتتکتترد شتتتتود         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

02188800011:  تلفن  

www.bazarbors.com                                                                                      
 

 چالش ها و موانع اجرای مدیریت دانش -5-3
ا لب مدیران در فهم جنبه های عملی مدیریت دانش با چالش های مختلفی با وجود ضرورت حضور مدیریت دانش در سازمان ها، 

س سرو کار داشته روبرو هستند . این چالش ها از آن جهت به وقوع پیوسته که مدیران سنتی در گذشته دائما با منابع فیزیکی و ملمو

 :در زیر به مهمترین این چالش ها اشاره شده است .از سایر موارد  افل شده اند و  اند

 

 عوامل انسانی -1

 مقاومت افراد در به اشتراک گذاشتن دانش 

تواند رشد کند. یکی از موانع  دانش، ماهیتی انسانی و اجتماعی دارد و فقط در گرو تعامل و ارتباطات است که می

برای ا ها به هر دلیلی نخواهند دانش خود را تسهیم کنند و از آن منحصر مدیریت دانش این است که انسانعمده 

پیشرفت شخصی خود استفاده کنند، زیرا ممکن است این تصور  لط وجود داشته باشد که چون دانش، قدرت است 

که فقط نویسندگان با نوشتن کتابها، مقاالت پر نباید آن را از دست داد. رویکرد کالسیک و سنتی بر این اعتقاد بود 

توان رویکردی ایستا نامید. در مقابل، رویکرد  توانند باع  افزایش دانش شوند. این رویکرد را می ها می و نظایر این

 .باشد پویا بر این باور است که تعالی دانش در اثر تعامل و ارتباطات انسانی، مقدور می

 عوامل سازمانی -2

 ساختار د. خوبی برای مدیریت دانش باش جایگاهتواند  مراتبی و  یرمنعطف نمی ساختارهای سلسله: ریعوامل ساختا

سازمانی باید از انعطاف و پویایی الزم برخوردار باشد تا ارتباطات به مرزهای تیمی، بخشی و حتی سازمانی محدود نشود 

ان به سادگی مقدور باشد و به عبارتی جنبه  یررسمی و امکان برقراری ارتباط با محیط بیرون از سازمان برای کارکن

 ساختار سازمانی، نقش مهمی در توسعه تعامالت ایفا نماید.

 های کوتاه های مدیریت دانش، نگرش ها و برنامه عدم اعتقاد و حمایت مدیریت عالی از فعالیت: عوامل مدیریتی 

 د.شون های مدیریت دانش می آمیز برنامه موفقیت های نامناسب رهبری نیز مانع اجرای مدت و جزئی نگری و سبک

 های نامناسب، مشا ل تکراری و روتین، ابهام و تعارض در نقش نیز برای مدیریت دانش،  شرح شغل: عوامل شغلی

 د.نامطلوب خواهند بو

  های ها نقش بسیار مهمی را در پشتیبانی برنامه این سیستم :های حقوقی و دستمزد و جبراد خدمات نظام 

 .که انگیزه الزم را برای این کار داشته باشند ،کنند کنند. افراد زمانی اقدام به توزیع دانش می مدیریت دانش ایفا می

 های سنتی به یک سازمان یادگیرنده، برنامه های آموزشی یک سازمان،  در تبدیل سیستم: های  موزشی نظام

 .ای برای مدیریت دانش ایجاد کنند میتوانند موانع عمدههای آموزشی نامناسب  کنند. برنامه نقشی حساس ایفا می

 

 عوامل فرهنگی مدیریت دانش -3

 به کار گرفته در مدیریت دانش ای موفق  تواند به گونه می ،وجود یک فرهنگ مشارکتی مناسب و مبتنی بر اعتماد

با در آن سازمان دانش  ، توزیع و تسهیم دانش را تشویق نکند، مدیریتسازمانی فرهنگ، در حالی که اگر یک شود

های مدیریت دانش انکارناپذیر است. فرهنگ هر  چالش روبرو خواهد شد. تاثیر عوامل فرهنگی بر اثربخشی برنامه

دهد. اگر در فرهنگی، کسب و توزیع دانش  جامعه به دلیل در بر گرفتن نظام ارزشی، رفتار افراد را تحت تأثیر قرار می
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و مردم به اثربخشی دانش در کنار تجربه باور داشته باشند، برای کسب دانش، تالش  شودبه عنوان یک ارزش تلقی 

این نگرش موجب احتکار  ،دانش، قدرت است ها با توجه به اینکه خواهند نمود. ممکن است در بسیاری از فرهنگ

هنگ اسالمی ما، ذکر ، در حالی که آنچه باع  افزایش دانش می شود، ترویج آن است. همان گونه که در فردانش شود

 شده است که زکات دانش، انتشار آن است. 

 عوامل فنی و تکنولوژیکی  -4

  ،کنند. دانش نهفته و دانش  نظران در تقسیم دانش، به دو نوع دانش کلی اشاره می صاحبهمانگونه که قبال ذکر شد

مداوم است و زمان پایانی برای آن دانش سازمانی، حاصل تعامل این دو نوع دانش است و این تعامل مستمر و  آشکار.

شوند و این در حالی است که  حفظ و نگهداری ،در نظر گرفته نشده است. دانش ایجاد شده باید به طریقی مناسب

ها در حقیقت،  خذ مناسب برای نگهداری دانش هستند. مراکز دانش در سازمانأها فاقد مراکز و م بسیاری از سازمان

هدف از ایجاد ند. دهی و انتشار دانش هستند. ممکن است این مراکز فیزیکی یا مجازی باشکانون جمع آوری، سازمان

های دانش تهیه،  باشد. در این مراکز نقشه این مراکز هدایت افراد به سوی منابع دانش در داخل یا خارج سازمان می

شوند که دسترسی به هر  تلقی میشوند. این مراکز در اصل به عنوان نقاط انشعاب  هنگام سازی می نگهداری و به

وجود این مراکز عالوه بر یکپارچگی و انسجام محتوای دانش سازمان از  گیرد. منبع دانش از طریق آنها صورت می

 . کند ها مخصوصاً در کسب دانش جلوگیری می کاری بسیاری از دوباره

 


