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تعریف مدیریت دانش در جمع بندي ویکیپدیا

مدیریت دانش شامل گستره اي از راهبردها و رویه هاست که در §
سازمان به منظور شناسائی، تولید، ارائه، توزیع، و زمینه سازي استفاده 

.از ایده ها و تجربیات بکار میرود
این ایده ها و تجربیات را دانش میگویند که میتواند در ذهن افراد باشد § این ایده ها و تجربیات را دانش میگویند که میتواند در ذهن افراد باشد §

و یا بصورت مجموعه هائی از فرایندها و روش ها در سازمان مدیریت 
.شود و مورد استفاده همگان قرار گیرد

امروزه مقوله مدیریت دانش از طریق دیگر زمینه ها مانند رسانه هاي §
.  الکترونیکی و شبکه هاي اجتماعی پشتیبانی میشوند
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تاریخچه مقوله مدیریت دانش

مدیریت دانش بعنوان یک دیسیپلین علمی شاید در حدود ربع قرن §
.عمر داشته باشد

برخی آنرا به دانشمند سوئدي سویبی نسبت میدهند که نظریه سرمایه §
.معنوي در حسابداري سازمان را مطرح کرد.معنوي در حسابداري سازمان را مطرح کرد

§ Karl-Erik Sveiby, late 1980s

برخی دیگر دانشمندان ژاپنی نوناکا و تاکوچی را مبدا آن میدانند که §
.بحث دانش آشکار و ضمنی را نظریه پردازي کردند

§ Nonaka and Takeuchi, mid 1990s
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مفاهیم بنیانی واژه هاي مبناي مدیریت دانش
داده§

واقعیات عینی و مجرد مرتبط با نتایج رویدادها§
زمان خرید، تعداد اقالم تولید شده، یا میزان فروش: مثال§
اطالعات§ اطالعات§

تفسیر داده ها و ارتباط مفهومی بین آنها براي درك مشترك§
تحلیل روند اطالعات سهم بازار در دوره اي مشخص: مثال§
دانش§

مجموعه اي نظام یافته از اطالعات، تجربیات، و فناوري  §
مجموعه دانش مدیریت پروژه  : مثال§
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ارکان مدیریت دانش

فناوري§
ابزارهاي جمع آوري، اشتراك، ذخیره سازي و انتقال دانش§
پیکره ساختاري پیکره ساختاري §
فرایندها و سازوکارهاي هدایت و حمایت از توسعه دانش§
فرهنگ سازمانی§
اشاعه روحیه تعامل، دانش محوري و ترغیب شراکت§
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برخی اهداف در مدیریت دانش

ایجاد حافظه سازمانی و راهکارهاي بهره گیري از آن§
تقویت هوش سازمانی و زمینه سازي بهبود و نوآوري§
روزآمدي و کسب آخرین تحوالت فناوري هاي نوینروزآمدي و کسب آخرین تحوالت فناوري هاي نوین§
پایداري سازمان بر مبناي سرمایه دانش و فرایندهاي توانمند§
حل مسائل روزمره عملیاتی و پیشگیري از انحرافات فرایندي §
پشتیبانی بهبود مستمر و آموزش هماهنگ§
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جهت گیري هاي معمول در مدیریت دانش

توسعه یادگیري در سازمان§
سرمایه گذاري منابع انسانی§
ترغیب مشارکت و همکاري§
توانمندسازي§

تمرکز بر اهداف سازمان§
ارتقاء عملکرد§
مزیت رقابتی§
توانمندسازي§نوآوري§

کار گروهی§
اشاعه اطالعات مبناي کار§
تصمیم گیري مبتنی بر داده ها§

نوآوري§
درس آموخته ها§
یکپارچه سازي§
بهبود مستمر§

7



ابزارهاي مورد استفاده در مدیریت دانش

سیستم هاي گردش کار  §
انبارش داده ها  §
.Push techفناوري هدایت §
Agentsبرنامه هاي هوشمند §

اینترانت§
و شبکه  پورتال§
مدیریت محتوا  §
Agentsبرنامه هاي هوشمند §مدیریت اسناد  §

Help-deskمرکز پشتیبانی §
 CRMمدیریت روابط مشتري§
Data miningداده کاوي §
BPRبازسازي فرایندها §

مدیریت اسناد  §
موتورهاي بازیابی اطالعات  §
پایگاه داده ها  §
انتشارات الکترونیکی §
ابزارهاي اشتراك گروهی §
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متغیرهاي اصلی مدیریت دانش

منابع انسانی و سیستم انگیزشی§
فرایندها و ساختار فرایندي§
تکنولوژي و دسترسی به دانش فنی§ تکنولوژي و دسترسی به دانش فنی§
فرهنگ سازمانی و گرایش سیستمی§
ساختار سازمانی پشتیبان همکاري گروهی§
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برخی مکاتب مبناي مدیریت دانش

Community of practiceجوامع تخصصی §
Social networkingشبکه هاي اجتماعی §
)  تفاوت بین ارزش دفتري و ارزش بازار یک شرکت(سرمایه معنوي §

Intellectual capital
) تلفیق علوم گوناگون براي کمی سازي اطالعات(نظریه اطالعات §

Information theory
) مدلسازي رفتار جمعی در ابعاد گوناگون(علم یا سیستم پیچیدگی §

Complexity science/ system
Constructivism) فلسفه آموزش(بازسازي §
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راهکارهاي برقراري سیستم مدیریت دانش
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مبانی گردش اطالعات بعنوان ارزش سازمانی

رهبري و تامین بستر الزم براي یادگیري§
راهبرد، چشم انداز، یکپارچگی§
مشارکت و همکاري گروهیمشارکت و همکاري گروهی§
ارتباطات گروهی، روحیه همکاري، تبادل اطالعات§
همسوئی در راستاي تعالی سازمانی§

نوآوري، یادگیري، چابکی سازمانی§
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نقش تعامل اجتماعی در شکل گیري دانش

§ “Knowledge is embedded in people, and 
knowledge creation occurs in the process 
of social interaction”
§ – Karl-Erik Sveiby§ – Karl-Erik Sveiby

دانش در درون انسانهاست، و تولید دانش  “§
”در فرایند تعامل اجتماعی شکل میگیرد

کارل اریک سویبی§
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جایگاه تعامل در مدیریت دانش سازمانی

وابستگی متقابل متخصصین در پیشبرد تکنولوژي §
ارتباط متقابل افراد براي تبادل اطالعات و دانش فنی§
بستر مدیریتی مناسب جریان تعامل ارزش افزا§
وجود ساختار و شبکه ارتباطی پشتیبان§

14

وجود ساختار و شبکه ارتباطی پشتیبان§
نقش پشتیبانی مدیریت رده باال§
گستره رقابتی زمینه فعالیت سازمان§
ساختار سازمانی پشتیبان تعامل§



مقایسه تجزیه نگري سنتی با رویکرد نوین تعاملی در مدیریت دانش
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ساختار چرخه تولید دانش بر مبناي نظریه محوریت
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تاکید نظریه تولید دانش بر محور برونی سازي
سوابق نظري مرتبط با سه محور از چرخه تولید دانش§

در علوم فناوري اطالعات و تبادل دانش ترکیب§
در نظریه هاي یادگیري درونی سازي§
در نظریه هاي مدیریت گفتگو§
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در نظریه هاي مدیریت گفتگو
محور برونی سازي دانش§

نیاز به درك و تقویت §
نیازمند وجود بستر مناسب رشد§
مبتنی بر همسوئی و مشارکت اعضاي سازمانی§
وابسته به رشد و گسترش سه محور دیگر در چرخه تولید دانش§



نمودار تصویري چرخه تولید دانش سازمانی
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پیشنیازهاي چرخه تولید دانش

استمرار چرخه معیوب در اثر عدم کارائی هریک از / پیشگیري از ایجاد§
مکانیزمهاي تبادل دانش ضمنی و صریح

مبادله آزاد دانش ) توسعه فرهنگ سازمانی(نیاز به مقابله با موانع روانی §
در سطح سازمان
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در سطح سازمان
تاکید سیستم مدیریت دانش سازمان بر تقویت ساختار روانی فرهنگی §

برخورد با دانش در تمام سطوح
نیاز به روانسازي جریان اطالعات و تبادل دانش§
برقراري ساختار سازمانی تسهیل کننده جریان ارزش مدیریت دانش§



مبانی رویکرد دانش در نظریه سویبی
رویکرد هاي مدیریت دانش از نظر مبناي توسعه§

IT-Trackقائم بر فناوري اطالعات §
مهندسی مجدد >>>در سطح سازمانی §
تخصص هاي فناوري اطالعات >>>در سطح فردي §
- Peopleقائم بر انسان § Track - Peopleقائم بر انسان § Track

نظریه هاي مدیریتی >>>در سطح سازمانی §
روانشناسی  >>>در سطح فردي §

نیازهاي تعامل در مدیریت دانش§
شایستگی هاي کارکنان§
ساختار درون سازمانی§
ساختار تعامالت بیرونی سازمان§
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نقش شایستگی هاي کارکنان

مدیریت دانش مبتنی بر ارتقاء شغلی§
محیط درونی موجد تبادل دانش§
یادگیري از شبیه سازي و آزمون§ یادگیري از شبیه سازي و آزمون§
،  IBM ،HPگزارش شده است که شرکتهائی مانند §

Honda ،Xerox ،IKEA   از عامل شایستگی
.کارکنان در برقرار مدیریت دانش استفاده کرده اند
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نقش ساختار درون سازمانی

توسعه فرهنگ تبادل دانش§
بهره گیري از دانش موجود§
ایجاد بستر تولید و نگهداري دانشایجاد بستر تولید و نگهداري دانش§
اندازه گیري فرایندهاي دانش آفرینی و دارائی معنوي§
، 3M ،Boeingگزارش شده است که شرکتهائی مانند §

Ford ،HP ،BP   در توسعه بستر درون سازمانی بمنظور
.برقراري مدیریت دانش موفق بوده اند
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نقش ساختار تعامالت بیرونی سازمان

استفاده از دانش مشتریان§
آموزش مشتریان§
آگاهی رسانی عمومیآگاهی رسانی عمومی§
، Benetton ،GEگزارش شده است که شرکتهائی مانند §

Ritz Carlton ،Dow Chemicals  در راستاي
بهره گیري از تعامالت برون سازمانی در برقراري مدیریت 

.دانش موفق عمل کرده اند
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نکاتی در ساختار سازمانی مناسب تولید دانش
عدم محدودیت مدیریت دانش به داخل سازمان§

دخالت تمام ذینفعان بخصوص مشتریان و پیمانکاران§
در ارتباط با مشتریان CRMبرقراري §
در زنجیره تامین SCMبرقراري §
مدیریت دانش در راستاي تسهیل و ترغیب تبادل دانش در تمام سطوح§

مدیریت راهبردي مبتنی بر دانش§
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مدیریت راهبردي مبتنی بر دانش
بهره گیري از دانش در فرایندهاي کاري§
تاثیر انعطاف ساختار سازمانی و فرهنگ تعامل فرابخشی و برون سازمانی در موفقیت سیستم  §

مدیریت دانش سازمان
نیاز به ساختارشکنی؟§
سه بعد اصلی مدیریت دانش در رویکرد نوین§

بسترسازي مناسب§
مدیریت دانش بعنوان دارائی§
بهره گیري از دانش در راستاي مزیت رقابتی سازمان§



مدیریت دانش از دیدگاه ساختار تعاملی

:مدیریت دانش در یک سازمان§
،نیاز به شناخت مکانیزمهاي مربوطه دارد§
،ساختاري باید آنرا پشتیبانی کند§
،زیرساختهاي الزم تبادل اطالعات و جاري شدن دانش فراهم باشد§
،مکانیزمهاي الزم مستمرا در کار باشند§
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،مکانیزمهاي الزم مستمرا در کار باشند§
،گروه هاي تخصصی آماده و عالقمند به مشارکت باشند§
...  ، ابزار ترغیبی الزم فراهم باشد§
ولی شاید بیش از هر چیز بر ایجاد ساختار فعال چرخه سالم گردش اطالعات  §

که آن نیز بر تصمیم مدیریت در روانسازي جریان تبادل   ،تکیه داشته باشد
.اطالعات متکی است



ساختار سازمانی تسهیل گر مدیریت دانش در رویکرد تعاملی

هسته مرکزي تسهیل گر سیستم§
کمیته یا دبیرخانه اي شورائی در سطح مدیریت میانی§
با ساختاري فرابخشی متشکل از نمایندگان آگاه واحدهاي سازمانی§
متولی اشاعه روشها و راهکارهاي روانسازي جریان دانش§
تسهیل گر شبکه ارتباطی سیال در تمام سطوح§
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تسهیل گر شبکه ارتباطی سیال در تمام سطوح§
متضمن پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان§
Communities of Practiceگروه هاي تخصصی یا کارگروه هاي حرفه اي §

.ولی خودجوش شکل میگیرند ،ترغیب میشوند§
.عضویت هاي معلوم و منافع مترتب دارند§
.ولی خودسازمانی دارند ،از پشتیبانی کمیته یا دبیرخانه مدیریت دانش برخورداند§



مهارتهاي رهبري و مدیریتی براي مدیریت دانش

آشنائی با صنعت، درك فرایندي و تخصص کاري§
طرح ریزي سیستمی و فرایندي§
مدیریت تغییر و مدیریت جریان ارزش در سازمان§
کارآفرینی و مدیریت کسب و کار § کارآفرینی و مدیریت کسب و کار §
دورنگري و برقراري چشم انداز§
تشکیالت سازمانی و مبانی مدیریت سیستم§
مدیریت ریسک و فرصت§
مدیریت راهبردي§
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مهارتهاي ارتباطی و فردي براي مدیریت دانش

ارتباطات با مشتري و تعامل بازرگانی§
راهبري گروهی و گزارش دهی§
تسهیل گري، مشاوره، مربی گري، و گروه سازي§
نفوذ، دیپلماسی، حرف شنوي، و نظم § نفوذ، دیپلماسی، حرف شنوي، و نظم §
فنون بازاریابی و توسعه بازار§
اثرگذاري بر دیگران، جلب مشارکت و همکاري§
آموزش منابع انسانی و توسعه راهکارهاي عضویت گروهی§

28



مهارتهاي فناوري اطالعات براي مدیریت دانش

طراحی بانک اطالعاتی، مدیریت بانک هاي اطالعاتی§
فنون نگهداري اطالعات، انتشارات الکترونیکی§
ذهنیت کسب و کار الکترونیکی §
آشنائی با سخت افزار و پیکره بندي الکترونیک§ آشنائی با سخت افزار و پیکره بندي الکترونیک§
منابع درونی و بیرونی و مدیریت شبکه اطالعات§
شناخت نرم افزارها و برنامه هاي مرتبط§
روند گردش اطالعات و یکپارچه سازي سیستم§
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مراحل کلی برقراري مدیریت دانش در سازمان
اشاعه مفاهیم، آموزش و اجماع نظر مدیران و کارشناسان§
تحلیل و ارزیابی وضعیت سازمان از نظر جایگاه دانش§
تشکیل گروه راهبري براي بررسی ساختار و تصمیم سازي§
تدوین اهداف، چشم انداز، راهبردها و طرح مدیریت دانش مناسب سازمانتدوین اهداف، چشم انداز، راهبردها و طرح مدیریت دانش مناسب سازمان§

چارچوب رهبري و پشتیبانی سیستم§
ساختار و تشکیالت تسهیل کننده گردش اطالعات§
روال و روتین تعامل براي تولید، کسب و بکارگیري دانش§
اجراي آزمایشی و بهبود طرح بر مبناي بازخورهاي اجرائی و تشکیالتی§
برقراري و روزآوري مستمر سیستم سازمان دانش محور§
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