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 مقدمه -1

و واالتراز  "دانش  "امروزه و در عصراطالعات و دانايي محوری ، آنچه به عنوان يك سرمايه كالن مطرح است

در دنيای امروز  ": طرح مي نمايد چنين م 1113در اين زمينه دراكر در سال . مي باشد  "مديريت دانش  "آن 

 ".دانش منبعي استراژيك است و به سازمان مزيتي رقابتي پايدار مي بخشد 

از اين رو تعجب آور نخواهد بود كه به دانش و اطالعات در اين دوره به چشم سرمايه نگريسته و به آنها به 

 . عنوان يك موضوع مهم و حياتي در متون تجاری نگريسته شود 

 اهميت مديريت دانش  -2

در ادامه . عواملي گوناگوني باعث شده تا سازمانهای امروزی به مديريت دانش به عنوان فرآيند حياتي بنگرند 

 .بحث به مواردی از آنها اشاره مي شود 

 مزيت رقابتی  -1-2

تر برای برخي عواملي چون افزايش رقابت جهاني ، جهاني شدن و اقتصاد نوين باعث شده است كه رشد پايدار

كاهش در تنوع محصوالت ، رقبای بيشتر و تقليل زمان بازاريابي منشا . صنايع و كسب و كارها مشكل شود 

در نتيجه شركتها با توجه به ديدگاه مبتني بر منابع و در راستای تبديل . شرايط دشوارتر در صحنه رقابت مي باشد 

درمحصوالت و خدمات ، توجه بسيار زيادی را به دانش و  شدن به يك سازمان ايجاد كننده دانش و خالق در 

 .مديريت آن به عنوان يك مزيت رقابتي اصلي معطوف و متمركز كرده اند 

 پيشرفتهاي تكنولوژيك  -2-2

. پيشرفتهای تكنولوژيك باعث شده سازمانها دارای نيروی كار مناسب، منعطف ، ماهر و تحصيل كرده بشوند 

مزيت های حاصل از تغييرات تكنولوژيك موجبات به . تر شدن فعاليتهای سازمان مي باشد  اين امر مبين پيچيده

همين تكنولوژی است كه فرصتهای بسياری را جهت تسهيم . دست آوردن سهم بيشتر بازار را فراهم آورده است 

 .اين امر نقش مهمي در مديريت دانش ايفا نموده است . و تشريك اطالعات به ما مي دهد 

 

 

 عنوان مبحث

 با رویکرد منابع انساني مدیریت دانش
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 تحول سازمانی  -2-3

كوچك سازی ، ادغام ، خصوصي سازی ، عرضه عمومي سهام ، تغيير ساختارها و غيره باعث تاثير گذاری 

ميالدی ، بخشي از بهترين منابع  21همچنين ، با رخداد تحوالت عظيم در دهه . زيادی در سازمانها شده است 

ادغام و كوچك سازی بسياری از آموخته های قبلي خود انساني با تجربه از دست رفتند و برخي شركتها جهت 

با وجود اين شرايط ، انتظار مي رفت كه سازمانها در آينده با سختي و مشكالتي روبرو شوند . را فراموش كردند 

اين همان پديده ای است كه سازمانها را متمايل مي كند تا حداقل هر شش ماه يك بار تجربيات گذشته خود را . 

مديريت دانش فرآيندی است كه سازمان را در استفاده از تجارب خود قادر ساخته و زمينه پذيرش . نند مرور ك

 .تحوالت سازماني را فراهم مي نمايد 

 انعطاف پذيري در استخدام  -2-4

. دانش و توسعه روزافزون آن باعث ايجاد مسيرها و راهكارهای مختلف و متعدد شغلي در سازمان شده است 

ع مي توان شاهد نوعي توسعه شغلي در افراد سازمان بود كه جهت اتحاد و يكپارچه سازی و تمركز بر درواق

همچنين . كارها مديريت دانش مي تواند افراد را در راه های صحيح و مسيرهای شغلي مناسب قرار دهد 

مديريت . اتي خود هستند شركتهايي كه بر منابع بيروني سازمان تكيه دارند نگران خطر از دست دادن دانش حي

دانش در تاكيد بر دانش درون سازماني و با استفاده از دانش برون سازماني ، سعي دارد تا سازمان را در كنترل 

 (. 122گزيده مديريت ، شماره . ) دانش خود ياری نمايد 

 مبانی و مفاهيم -3

 تعريف دانش -3-1

در ادامه با تعريف داده و .ه با داده و اطالعات بشناسيمجهت شناخت جايگاه دانش بهتر است آن را در مقايس

 .اطالعات ، جايگاه دانش مشخص مي شود 

 (Data)  داده -3-1-1

 .رود ای است كه به شكل خام بوده و در ساخت دانش و اطالعات به كار مي حقايق اصولي و پايه

   (Information) اطالعات -3-1-2

برای هر كسي كه  تحت يك فرآيند قرار گرفته و ،برای افراد و با مفهوم  با معنيای است كه از طريقي  داده

 ( 1122 ،دراكر. )است دار و هدفمند ای معني در واقع اطالعات داده. گيرد بخواهد در دسترسي او قرار مي

  (knowledge) دانش -3-1-3



 مدیریت نظریات سازمان ومباحث نوین در 

 

 

 

 نقشه راه جامعگروه مشاوران مدیریت  لی و مختصر با مبانی نظریآشنایی اجما: نوع ویرایش

 

5 

فرآيندها وعملكردها و تجربه حاصل ای است از داده و اطالعات كه از طريق قوانين،  دانش تركيب سازمان يافته

دانش معنا و مفهومي است كه از فكر پديد آمده است و بدون آن اطالعات يا داده  ،به عبارت ديگر .آمده است 

شود  و تنها از اين طريق است كه اطالعات حيات يافته و به دانش تبديل مي( ،1111 ،ماراكاس)شود  تلقي مي

       پرداز در مديريت دانش چنين  از معروفترين و مهمترين نظريه ،آقای نوناكا باالخره اين كه (. 2111 ،بات)

 :مي گويد

اين  از توان ميدر مجموع (. 1115نوناكا )« .است پويای عقيده شخصي به سمت حقيقتوفرآيند انساني ،دانش » 

 .تنظرداش نيروی انساني به عنوان عامل ايجاد دانشتعاريف  به وجود 

 

 .  

                          

 

 

 

 ارتباط میان داده، اطالعات و دانش: 2شكل شماره 

 

 مديريت زنجيره داده، اطالعات و دانش  -3-2

اما بايدتوجه داشت كه الزمه .پيشين باداده،اطالعات ودانش آشنا شديم وبه اهميت آنها پي برديم مباحثدر

 .آنهاست استفاده موثرازاين عوامل،مديريت صحيح

 . دهد را نمايش مي دخيل،نحوه ارتباط وحوزه كاری مديريت موارد فوق عوامل 2 لشك

و يا بصورت حلقه های يك زنجير اين امربا تركيب عوامل.عوامل،يكپارچه سازی آنها است مديريت اثربخش

 .پذير است كه الزم وملزوم يكديگرباشند امكان فرايند اجزای
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 ت زنجیره داده اطالعات و دانشمدیری: 1شكل شماره 

 انواع دانش  -3-3

 به لحاظ جايگاه فيزيكی دانش  بندي طبقه -3-3-1

 .شود بندی مي نوع دانش تصريحي و ضمني تقسيم دودر كجا قرار دارد به از لحاظ فيزيكي بسته به اين كه دانش 

(Nonaka & Takeuchi ,5991: 511-511) 
 دانش تصریحی  -9-9-2-2

و شامل دستورالعملها، . شود تواند رسما به زبان بيان شود كه به عنوان دانش آشكار و واضح بيان مي مي دانشي كه

باشد كه به صورت رسمي در بين افراد  مي …ها، شرح جزئيات و نامه های انجام كار، آئين مقررات، قوانين، رويه

  .قابليت انتقال را به سادگي داراست
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ها ذخيره نمود و به وسيله  توان آن را درپايگاه داده رمزگذاری و كدگذاری شده و مياين نوع دانش به سادگي   

تواند با  در واقع شخص تازه وارد به سازمان به راحتي مي. فناوری اطالعات در بين افراد و سازمان منتشر ساخت

  .دشناخت نسبت به دانش تصريحي خود را جهت انجام فعاليتهای سازماني منطبق كن

 دانش ضمنی  -9-9-2-1

توان  دانش ضمني را مي. شود هر فرد به مرور زمان و تكرار كار خود باعث ايجاد نوعي دانش در درون خود مي

توان به  اين دانش را نمي. به عنوان تجارب، مهارتها، ديدگاه كاری و نظام ارزشي و ذهني در درون فرد دانست

چالش اصلي . نمود بلكه پايگاه آن در درون فرد و فعاليتهای اوست ها ذخيره زبان آورد و آن را در پايگاه داده

 ( 1125پوالني، ). مديريت دانش نيز تبديل هر چه بيشتر و بهتر دانش ضمني به دانش تصريحي است

 به لحاظ جايگاه ذهنی دانش  بندي طبقه  -3-3-2

 .انش سازماني استدانش فردی در مقابل د، توان برای دانش داشت  ديگری كه ميطبقه بندی 

 دانش فردی  -9-9-1-2

 .است آوری نموده  دانش فردی انواع دانشي است كه فرد در بيرون و درون خود جمع 

 دانش سازمانی  -9-9-1-1

دانش سازماني در واقع نه تنها جمع جبری دانشهای فردی افراد است بلكه شامل هم افزايي به وجود آمده از 

 .شود های آنها نيز مي نشتعامل بين اين افراد و دا

 ذهنی هاي فيزيكی وبه لحاظ جايگاه  تركيب دانش -3-3-3

اين چهار .بريم نوع دانش پي مي 4سازماني را با هم تركيب كنيم به  - حال اگر دانش تصريحي ـ ضمني و فردی

 .نوع در ادامه شرح داده مي شود 

 

 

 

 

 

 طبقه بندی دانش: 9شكل شماره 

 

 فردی -صريح  سازماني -صريح 

 فردی –ضمني  سازماني  -ضمني 

 صريح

 
 ضمنی

 

 فردي                                               سازمانی
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   2دانش ضمنی فردی -9-9-9-2

شود و  در واقع دانش ضمني فردی است كه عملگرا  بوده و در حين انجام كار و شغل در فرد دروني مي

يعني در جسم فرد و درون فرد در اثر انجام دادن مكرر كار تجارب و . شود باصطالح در ذهن فرد ملكه مي

شود اين نوع دانش مخصوصي است كه فقط در عمل  هايي ايجاد شده كه از آن به اين نوع دانش ياد ميمهارت

كند و در قدرت  توان به آن دست يافت و مربوط به انجام دادن  است و چگونه انجام دادن كار را تشريح مي مي

 .شود فرد در انجام علمي و عملي كار ذخيره مي

 1 یدانش تصریحی فرد -9-9-9-1 

اين . در واقع دانش تصريحي فردی است كه وابسته به مهارتهای مفهومي و ادراكي و تواناييهای شناختي است

الزم به ذكراست كه اين نوع دانش از يك . دانش رسمي و تئوری بوده و بر فهم عقاليي و دانستن  تمركز دارد

كه اين امر تقابل زيادی با دانش دروني شده  البته. های شرقي برخوردار است جايگاه اجتماعي ممتاز در فرهنگ

 .كند و تالشهای فرد در جهت هر چه بيشتر دانستن كمك بزرگي به توسعه اين دانش مي. فرد دارد

 9 دانش ضمنی و سازمانی -9-9-9-9

ده و در قالب ارزشها، اعتقادات، باورها، فرهنگ و جريان عادی واين نوع دانش به صورت ضمني و سازماني ب

طوری كه حتي اگر سازمان و ساختار ظاهری آن از هم بپاشد و هيچ فردی در سازمان . باشد مور در سازمان ميا

 .های افراد وجود دارد نماند اين نوع دانش به صورت ضمني در اذهان و افكار و ديدگاه

 4دانش تصریحی و سازمانی -9-9-9-4 

ها و  ها، ساختارها و قوانين و رويه ها، نقشه ربوط به طرحاين نوع دانش به صورت تصريحي و سازماني بوده، و م

اين دانش . دستورالعملهای مكتوب و مدون سازماني بوده كه در سيستمها و فرآيندهای سازماني وجود دارد

جريان كنترل امور در سازمان را تسهيل كرده و در جهت رمزگذاری تجارب و مهارتهای افراد در سازمان نقش 

 (www. Simsberkley.edu). مهمي دارد

 مديريت دانش -3-4

 تعريف مديريت دانش -3-4-1

 

                                                 
5 - Embodied knowledge 
1 - Embrained knowledge 
  - Embedded knowledge 
  - Encoded knowledge 
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  :كه برخي از آنها عبارتند از. تعاريف متنوع و متعددی از دانش مديريت ارائه شده است

به  مديريت دانش عبارتست از تالشهای استراتژيك سازمان در جهت به دست آوردن يك مزيت رقابتي --

 .ومشتريان وجود دارد دن، و استفاده از داراييها و منابع فكری و عقاليي كه در كاركنانوسيله تحت تسلط درآور

 مديريت دانش عبارتست از هر فرآيند و عملي راجع به ايجاد، به دست آوردن، تحت نفوذ در آوردن،   --

 . تشريك و استفاده از دانش، در هر جائي قرار دارد جهت ارتقاء يادگيری و عملكرد سازماني

 .سازگاری و حفظ ثبات سازماني در مواجهه با تغييرات در حال رشد محيطي --

برتری  های فكری موجود در سازمان، توليد دانش جديد برای مديريت دانش شناسايي و بازنمايي سرمايه  --

رين كارها در بهت رقابتي، در درون سازمان، ايجاد امكان دسترسي به حجم وسيعي از اطالعات سازماني، اشتراك

 (1117 ،باركلي و مواری). ها و فناوری كه قادر به انجام همه موارد مذكور باشد شامل گروه افزارها و اينترانت

 (. 2112 ،بات)مديريت دانش فرآيند ايجاد، تاييد، ارائه، توزيع و كاربرد دانش است  -- 

كم و  طالعات و ايجاد دسترسي بيكه هدف آن مهار و بكارگيری دانش و ا ستای ا حرفه مديريت دانش --

 .با اين هدف كه آنها كارشان را بهتر انجام دهند است؛ همه كاركنان در يك سازمان كاست به آن برای

درباره مديريت دانش تعاريف متعدد و متنوعي ارائه شده است كه با توجه به زاويه ديد صاحبنظران و ميزان 

 .( O Dell,1116: 76-22)شود ها از يكديگر متمايز ميتوجه هر يك به عاملي خاص، نوع تعريف آن

 

 تعاریف مدیریت دانش: جدول شماره یک

 تعريف محقق

 1جونز

(2115) 

های داده،  های فكری شامل پايگاه رويكردی يكپارچه و نظام مند در جهت تشخيص، مديريت و تسهيم كليه دارايي

 افراد ها و تجارب موجود در ذهن  ها و سياست مستندات، رويه

 2دانرام

(2115 ) 

های دانش ملموس و ناملموس سازمان با هدف  كاربرد نظام مند و هدفمند معيارهايي جهت هدايت و كنترل دارايي

 . استفاده از دانش موجود در داخل و خارج سازمان جهت خلق دانش جديد، ايجاد ارزش، ابداع و بهبود

 3اودل

(2111 ) 
 . باشد د، جهت يافتن، درك و استفاده از دانش جهت خلق ارزش ميمديريت دانش رويكردی نظام من

                                                 
5
- Jones  
1
- Danrom  
 
- O Dell  



 مدیریت نظریات سازمان ومباحث نوین در 

 

 

 

 نقشه راه جامعگروه مشاوران مدیریت  لی و مختصر با مبانی نظریآشنایی اجما: نوع ویرایش

 

11 

 1اسميت

(2113) 

ساز و كاری جهت ايجاد محيط كاری كه در آن دانش و تخصص به آساني توزيع شود و ايجاد شرايطي كه دانش و 

ت موثرتر و با كارايي اطالعات بتواند در زمان مناسب در اختيار افراد قرار گيرد به گونه ای كه آنها بتوانند بصور

 . بيشتر فعاليت كنند

 2چو

(2115) 

چارچوبي برای اعمال ساختارها و فرآيندهايي در سطوح فردی، گروهي، سازماني در جهت اينكه سازمان بتواند از 

. نفعانش ارزش خلق كند داند ياد بگيرد  و در صورت نياز دانش جديد را كسب كند تا برای مشتريان و ذی آنچه مي

 . كند نين چارچوب مديريتي افراد، فرآيندها و فناوری را در جهت توسعه پايدار عملكرد يكپارچه ميچ

 3بكمن

(2114) 

كند، عملكرد بهتری را  های جديد را فراهم مي ساز و كاری برای دستيابي به تخصص، دانش و تجربه كه قابليت

 . دهد فعان را افزايش مين كند و ارزش مطلوب ذی شود، نوآوری را تشويق مي موجب مي

جان كه شامل  بعد است يك بعد فيزيكي و كمي و بي دوگرفت مديريت دانش دارای  توان نتيجه پس مي 

های ارتباطي و اطالعاتي است و يك بعد غيرفيزيكي و كيفي كه شامل سيستمهای  تكنولوژی ها و فناوری

 حاصل از تعامل بين هم افزاييدانش از هم افزايي و و نيروی انساني سازمان است و در واقع مديريت  اجتماعي

 .گيرد فناوريهای ارتباطاتي و اطالعاتي با سيستمهای اجتماعي و انسان بهره مي

 مديريت دانش اهداف كلی -3-4-2

 ـ تالش برای ايجاد منابع دانشالف  

 مخازن يا انبارهای دانش ايجاد  ـب   

 ـ كوشش برای ارتقای فرهنگ دانشج  

 مخازن دانش  -3-4-3

 (هوش رقابتي)دانش بيروني  -الف  

 (ها وروشهای بازاريابي گزارشهای پژوهشي،نوشته)دانش ساختمنددروني -ب  

 (ناميده ميشوند«شده آموخته درسهای»دانشي كه پايگاه)ساختاردروني دانش بي -ج  

  هاي مديريت دانش انواع پروژه -3-4-4

 .مي شود در ادامه بحث تعريف آنها ارائه. مشخص نمود را مي توان چهارنوع پروژه مديريت دانش 

  (.Sloan Management Magazine ) 

  ایجاد مخزن دانش -9-4-4-2

                                                 
5
- Smith  
1
- Choo  
 
- Beckman  
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دريك انباريا مخزن كه  را  ومقاالت يادداشتها،گزارشها يك هدف مشخص اينست كه مدارك واسنادازقبيل

و گستردگي دانش مشتركي كه  ارمدارك واسناد به تعميقاين انب . قرار دهيم ، بتوانيم اين اطالعات را بازيابي كنيم

 شركت"يك پروژه بزرگ كه HP برای مثال در شركت .دهد آيد، شتاب مي بوجودمي بطورغيررسمي درسازمان

مشتريان  حسابهای ، وبازاريابي  فروش ، محصول فني تمام اطالعات شود، ناميده مي " فروش الكترونيك

 .كند آوری وارائه مي  درسازمان مفيد باشد را جمع كاركنان برای وهرموضوعي كه

  بهبود دسترسی به دانش -9-4-4-1

برای    .سازد دانش درميانكاركنان راساده مي پروژه ای كه بردسترسي آسان به دانش تمركزنموده وامرانتقال اين

خراج ازمخزن چكيده واست بجای. اند مثال كتاب زردشركت يا شبكه اطالعاتي كارشناسان ازاينگونه

برای مثال وقتي يك .كنند مي ، مديران دراكتشافهای نفت بريتانيا ازروشهای فوق استفاده وانبارمدارك

تنهاكارشناس متخصص درايتاليا .دادند نشان را كمپرسوردركشوركلمبيا ازكارافتاد، سيستمهای فوق ارزش خود

كارشناسان توانستنددانش الزم برای ،(Video Conferencing)ويدئوئي  از طريق سيستم كنفرانس.بود

 .دريافت نمايند  تعميرونصب كمپرسوردركلمبيا راظرف چند ساعت

   افزایش محیط دانش -9-4-4-9

مورد توجه  سومين نوع پروژه دانش مربوط به ايجادمحيطي ميگرددكه درآن خلق،انتقال واستفاده ازدانش 

دانش  از آگاهي دی برای فعاليتهای مديريت دانش باالبردنتولي هدف يكي ازشركتهای برای مثال. گيرد قرارمي

 .گرديد تقويت عملكرد سازمان  موجب بين مديريت ومشتری بودچنانكه اين روش موجوددرارتباط

  مدیریت دانش بعنوان یک دارایی -9-4-4-4

ازراههای يكي .نمايد ، برروی مديريت دانش بعنوان مديريت بردارائي تمركز مي چهارمين نوع پروژه 

برای مثال اسكانديا،يك شركت بزرگ . درترازنامه شركت است امر،برخورد نام دانش با سايردارائيها اين

 كننده خدمات مالي سوئد،بطورداخلي سرمايه معنوی خودراهرسال برای ارائه گزارش ساليانه به سهامدار، ارائه

هدف .تشويق نمايد در برنامه دانشهدف اين است كه سرمايه گذاران را  .دهد مورد مميزی قرارمي

 . دارائيهای دانش درطول زمان است مؤثر كاربرد ديگرتمركزسازمان برروی چگونگي افزايش يا كاهش

  هاي مديريت دانش عوامل مؤثر درتوفيق پروژه -3-4-5

  رسيدند، يم بارزترين عواملي را كه درموفقيت آنها مؤثربه نظر بندی طرحها، سعي كردند محققان پس ازدسته 

 :اين عوامل عبارتند از:عامل مشترك بين طرحهای موفق يافتند1شناسايي كنند وبه اين ترتيب 
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 ـ فرهنگ دانش محور  

 ـ زيربنای سازماني وفني 

 ـ حمايت مديريت ارشد  

 ـ پيوندارزشمند صنعت واقتصاد 

 ـ جزئي ازفرايندگرايي  

 ـ وضوح نگرش وبيان  

 ـ ابزارهای انگيزشي مهم  

 حي ازساختار دانش ـ سطو 

 ـ راههای چندگانه انتقال دانش 

 فرايند مديريت دانش -4

شناسايي دانش، تحصيل دانش، توسعه دانش، به اشتراك : به طوركلي مي توان فرايند مديريت دانش را شامل

ام در ادامه بحث ، تعريفي مختصر از هركد.گـــــــذاری دانش، بهره برداری دانش و حفاظت از دانش دانست

 .مي آيد

 شناسايی دانش -4-1

داخلي و خارجي  نياز مورد در اين مورد بسياری از سازمانها يك طرحي از دانش، داده ها، اطالعات و مهارتهای

 . ايجاد كرده اند

نقشه دانش  ابزارها  يكي از اين. سازی داخلي و خارجي فعال باشد  مـــــوثر بايد در شفاف  مديريت دانش

 ش تخصصها و دانش موردنياز افراد را با محل قرارگيری آنها در سازمان مشخص مي كندنقشه دان. است

  تحصيل دانش -4-2

در امر ابزاری چون تلفن، . روابط بـــــــا مشتريها، حمايت كنندگان، رقبا و شركاء باعث ارائه دانش مي شود

نش جديدی را كه خود نمي تواند توسعه سازمان مي تواند دا. ويدئو كنفرانس، اينترنت، اينترانت موثر است

بدهد را بخرد، به اين صورت كه با استخدام كارشناسان مي تواند از تخصص و دانش آنها برای رسيدن به 

يكي از راههای ديگر به دست آوردن دانش جديد، همكاری و مشاركت با . اهداف سازماني كمك بگيرد 

  .ن است تا بتوانيم از قوه ابتكارات ديگر سازمانها استفاده نماييمبخشهای ديگر صنعت رقبا در حيطه كاری سازما
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 توسعه دانش -4-3

در . در اين قسمت تمركز بر روی ايجاد مهارت جديد، محصوالت جديد، نظرات بهتر و فرايندهای موثر است

به نيز به دست اين ميان، نكته دارای اهميت اين است كه دانش فقط از تخصص سرچشمه نمي گيرد، بلكه از تجر

پس داشتن يك شبكه داخل سازماني و تسهيل در ارتباط بين افراد داخل سازمان با يكديگر يكي از . مي آيد

توسعه مديريت دانش شامل همه تالشهای مديريتي است برای ايجاد ظرفيتهايي . موارد كليدی اين مرحله است

د به عنوان تكيه گاه تحقيقات بازاری سازمان قلمداد توسعه دانش مي توان. كه هنوز در سازمان به وجود نيامده

دراين امر استفاده از گروههای تخصصي، اختصاص جا و مكان برای تشكيل گروهها، اينترانت، بررسي و . شود

 .مرور فعاليتها بعداز اتمام آنها آموزش چندگانه افراد، استفاده از چت برای برقراری ارتباط مي تواند موثر باشد

 ه اشتراك گذاري دانشب -4-4

تقسيم و پراكندگي دانش در داخل سازمان، پيش شرط حياتي برای ايجـــاد اطالعات و تجاربي است كه 

در اين امر استفاده از زبان واضح و روشن برای انتقال دانش قراردادن . سازمان مي تواند از آن استفاده كند

هنگ سازماني از اشتراك و انتقال دانش مي تواند موثر پاداشهايي برای به اشتراك گذاری دانش ، حمايت فر

 .سوال اساسي در اين بخش اين است كه چطور مي توان به اشتراك گذاری دانش را تسهيل كرد. باشد

 بهره برداري از دانش  -4-5

ددهي كل توجه مديريت دانش به اين نكته است كه دانش موجود در سازمانها به كار برده شود تا بتواند به سو

متاسفانه مهم بودن و اهميت بسيار دانش تضمين كننده اجرای آن در هر زمان در فعاليتهای . سازمان منجر شود

. ، موجود باشد دسترس در در اين امر بايد مراحلي برای اندازه گيری دانش ضمني و مهارتهای. سازمان نيست

مايت مديران عالي  و استفاده از دانش برای تركيب وظايف روزانه با وظايف در ارتباط با مديريت دانش، ح

 .رقابت و افزايش كارايي  موثر خواهدبود

 حفاظت از دانش  -4-6

مـــــزيتهای رقابتي  دانش سازماني كه يكي از. مزيتهای رقابتي برای سازمان در هر زمان دردسترس نيست

. نيازمند مديريت است اسناد و تجارب،نگهداری اطالعات، . سازمان است بايد به روز، حفاظت و نگهداری شود

راههای حفاظت از دانش  كدگذاری عالوه بر اينكه در توسعه دانش و اشتراك گذاری دانش موثر است يكي از

 .به شمار مي رود
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 فرایند مدیریت دانش: 4شكل شماره 

. كند كتيكي تقسيم بندی ميفرآيندهای مديريت دانش را به دو بخش استراتژيكي و تا 1الگوی بوكويتز و ويليامز

هـا، بـه كـارگيری دانـش در ايجـاد       بخش تاكتيكي شامل فرآيند به دست آوردن دانش مورد نيـاز بـرای فعاليـت   

فرآينـد اسـتراتژيك، بـه دسـت آوردن ارزش از     . ارزش، يادگيری، مبادله و تسهيم دانش موجود بين افراد اسـت 

 .ان با اهداف سازماني مورد استفاده قرار گيردفرآيند تاكتيكي در جايي است كه استراتژی سازم

(Smith,2111: 17-23 .) 

( محركهـا ) 2، تحـت عنـوان توانمنـد سـازها    (يا مانع آن شـوند )توانند به آن فرآيندها كمك كنند  عواملي كه مي

 . ناوریو ف( معيار)استراتژی و رهبری ،فرهنگ، اندازه گيری : اين توانمندسازها عبارتند از. شوند شناخته مي

 
   (Bukowitz & Williams,1::1:22) الگوی فرآیند مدیریت دانش  :5شماره شكل 

 

                                                 
5
- Bukowitz & Williams  
1
- Enablers  
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 مديريت دانشاستقرار  موثر در يروشها  -5

نيروی انساني سازمان سهم مهم و بزرگي در مديريت دانش دارد زيرا دانش در بين افراد سازمان به اشتراك 

نقش . تكنولوژی اطالعات اقدام به تشريك دانش آشكار كنيم كافي نيست كه تنها از طريق. شود گذاشته مي

های فكری و علمي مورد نياز خود را دارا بوده و  منابع انساني اين است كه سازمان مطمئن شود كه سرمايه

توان راهكارهايي جهت كمك و  با توجه به اين موارد مي. تواند با اتكاء بر آنها به اهداف خود نايل شود مي

 .دمنابع انساني در نيل به مديريت دانش ارائه كرهمراهي 

 بازسازمانی كمك به توسعه و ترويج يك فرهنگ -5-1

يك . ورزد در يك فرهنگ باز آن ارزشها و هنجارهايي وجود دارد كه بر اهميت تشريك دانش تاكيد مي

ل متقابل و با اطمينان كند و ارتباطات به شك فرهنگ باز به افراد در تعهد و همبستگي بين خودشان كمك مي

سازمان درچنين فرهنگي تقدم و ارجحيت بااليي را برای حمايت از ارتباطات . شود بندی مي كافي نظارت و طبقه

متقابل قائل است و همچنين از همكاری و تشريك مساعي و خالقيت و ارتباطات سازمند سازماني حمايت 

و ترويج دهد كه مبين نيل به مزيت رقابتي به وسيله استفاده موثر مديريت بايد ارزشها و اهدافي را توسعه . كند مي

 .نظير علم و تخصص و تجربه است از منابع بي

 ارتقاء جو تعهد واعتماد-5-2

در واقع نيل به تعهد به معنای تالش و كوشش هر فرد درجهت شناسايي اهداف و ارزشهای سازماني كه شامل 

ها مانند  توان از طريق توسعه برخي استراتژی مي. باشد شريك دانش مي فرآيندها و فعاليتهايي جهت توسعه و

های كارآموزی ارتباطات متقابل و وجود آموزش وجود عملكردها و فرآيندهای تشويق، به ايجاد  اجرای برنامه

د بين اگر اعمال و فعاليتهای مديريت عادالنه، با ثبات، شفاف و روشن باشد باعث ايجاد اعتما. تعهد كمك كرد

 .شود كاركنان و مديريت مي

شود و مديريت بايد جوی را فراهم سازد تا افراد مجبور و  اجتماعي سازماني مي  وجود تعهد باعث توسعه سرمايه 

ها تشويق شده طوری كه افراد به ارزش و اهميت  سازی مشتاق به ايجاد انواع ارتباطات متقابل و تعامالت و شبكه

شود كه اين فعاليتها به  كه باعث ايجاد اهداف مورد قبول و مشخص در بين آنها ميتشريك دانش مطلع شوند 

همچنين اگر دانش به وسيله تشكيل جلسات وكنفرانسها و . گيرد وسيله ايجاد ساختارهای تيمي شكل مي

ه خواستار وجود صحبتها و گفتگوها بين افرادی ك. شود سيمنارها، معاوضه و مبادله شود باعث افزايش اعتماد مي

 شود برقراری ارتباط و تشريك مساعي هستند باعث توسعه فرهنگ خالقيت و مشاركت مي
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 طراحی و توسعه سازمان -5-3

در اين حالت بر ساختارها و . جهت توسعه تشريك دانش بايد به ساختار سازماني مبتني بر فرآيند  توجه داشت

اين . موانع و محدوديتهای سازماني برطرف و مرتفع شود شود تا بدين طريق فرآيندهای افقي و مسطح تاكيد مي

ای و چندتخصصي تاكيد داشته و تشريك دانش بخش  سازی و وجود تيمرهای چند وظيفه ساختارها بر شبكه 

  .مهمي از عمليات آنها است

و تجربه  در اين سازمانها افرادی وجود دارند كه به طور غيررسمي با يكديگر ارتباط داشته و تخصص و دانش

كنند كه به  خود را به اشتراك يكديگر گذاشته و با شور و شوق برای تركيب و تلفيق دانش و تجارب تالش مي

 .شود گفته مي« جامعه عمل »ها  اين افراد و گروه

تعاريفي كه از . شوند اهميت اين افراد بسيار زياد است چرا كه آنها باعث خلق و تشريك دانش ضمني مي

روش مورد انتظار )شود بايد بر اشتراك دانش به عنوان يك نوع شايستگي  راحي سازماني ارائه ميفعاليتهای ط

توسعه سازماني بر ساختارهای . تاكيد ورزند( ای جهت نتايج كليدی محدوده)و يك نوع مسئوليت پذيری ( رفتار

اهداف سازماني بر توسعه يك فرهنگ باشند و در تاكيد بر فرآيندهای ارتباطاتي متقابل،  مبتني بر تيم متمركز مي

 .مشاركتي تاكيد دارد

 يابی منبع -5-4

جهت ارتقاء فرآيندهای مديريت دانش بايد به اين امر توجه داشت كه چگونه افرادی با مهارتها و تواناييهای 

ريك دانش مورد نياز را جذب سازمان كرد، افرادی كه احتماالاًَرفتارها و نگرشهای مورد نياز در يك فرهنگ تش

برای نيل به اين مهم بايد چهارچوبها و قوانين و ضوابطي جهت استخدام بر مبنای . كنند را نشان داده و ابراز مي

توان شايستگي را به عنوان حالت و موقعيتي جهت تشريك دانش به طور  شايسته ساالری افراد بنيان نهيم و مي

 .ريف كردكامل و دلخواه با ديگر اعضای سازمان و جامعه تع

های استخدامي برای داوطلبان تنظيم كرد تا نگرش آنها به تشريك  توان پرسشها و مواردی را در پرسشنامه مي

اين سازمان در حوزه قابل : توان مطلب ذيل را در پرسشنامه بيان نمود به عنوان نمونه مي. دانش ارزيابي شود

ما معتقديم كه اطمينان . و تكنيكهای جديد متكي استای بر نيل به موفقيت از طريق توسعه محصوالت  مالحظه

ها و پيشرفتهايي در سازمان، تا جائي كه ممكن  از اين امر مهم است كه دانش ايجاد شده در اين چنين توسعه

است سازمان منتشر و گسترش يافته و به افرادی كه ممكن است آن را جهت استفاده مناسب و كارا به كار برند، 

قرار دادن اين  تواند در اين فرآيند داشته باشيد؟ كنيد كه چه نقشي مي شما به عنوان يك فرد فكر مي .منتقل كنيم
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های استخدامي تعريف انتظارات به عنوان بخشي از موارد مورد لزوم روحي و فكری  چنين پرسشهايي درمصاحبه

دارا هستند كه توانايي و موقعيت افراد ها و تمرينها را  البته مراكز ارزيابي برخي تست. كند و رواني، كمك مي

 .كنند آزمون مي  جهت تشريك دانش

 دركاركنانانگيزش  ايجاد -5-5

  :اند مطرح كردهجهت استقرار مديريت دانش درسازمان چهار عامل انگيزشي را برای كاركنان  

 (personal growth) رشد شخصی -5-5-1

م شود تا آنها امكان بالفعل نمودن تواناييها و استعدادها و ظرفيتهای فرصتها و موقعيتهايي برای افراد سازمان فراه

سازی  بالقوه دروني خود را به طور كامل داشته باشند و بتوانند جهت توسعه افكار و فعاليتهای خود در زمينه

 مناسبي اقدام كنند كه اين امر مستلزم ايجاد امكانات و منابعي جهت ايجاد آن فرصتهاست

  (Occupational autonomy)  اي تقالل حرفهاس -5-5-2

و آنها از پيش رفتن به . در محيط كاری برای كاركنان جهت نيل به موفقيتهايشان به آنها اختيار الزم تفويض شود

گيرد و تا اشتباهي  چرا كه تا كاری انجام نشود اشتباهي صورت نمي. سمت تالش و خطر هراس نداشته باشند

 .دهد و الزم خالقيت وجود اختيار و استقالل و در نتيجه يادگيری است رخ نمي صورت نگيرد يادگيری

  (Task achievement)  موفقيت شغلی -5-5-3

های محصوالت و خدمات سازمان در  افراد با انجام كارها و نيل به موفقيتها و خالقيتها و تالش در راه نوآوری

وجود و حضور خود در سازمان دارند و خود را به واسطه  درون خود احساس رضايت و اطمينان خاطر نسبت به

 .دانند آن موفقيتها، مفيد برای خود و سازمان مي

  (money reward)  پاداشهاي پولی و مالی -5-5-4

افراد بايد به واسطه تالش و خالقيت و سهم خود را در ارتقاء فعاليتهای سازمان و نيل به اهداف از انواع پاداشها و 

سازيهای آينده در وجود و درون خودشان هم  تا راه را جهت پيشرفتها و زمينه. مند شوند پولي و مالي بهره مزايای

 (1113تامپو )و ( 2111كارتر و اسكاربرات ) .سطح و هموار سازند

 مديريت عملكرد  -5-6

سيله ايجاد و توسعه اين نقش به و .ارتقاء و توسعه فرآيندهای مديريت عملكرد نقش مهمي مديريت دانش دارد 

باشد و اطمينان از اين كه رفتارهای واقعي مورد ارزيابي و  انتظارات رفتاری كه مرتبط با تشريك دانش مي
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گيرد و در جای مناسب به وسيله روشهای مالي و غيرمالي به رفتار و عملكرد مناسب پاداش تعلق  بررسي قرار مي

 .يابد گيرد، تحقق مي مي

تواند نقاط ضعف و نيازهای سازمان را در ابعاد مختلف شناسايي نموده و نسبت  ت عملكرد ميهای مديري بازبيني

در شروع اين فرآيند ارزشهای . اند اقدام كنند های شخصي كه جهت رفع آن نيازها طراحي شده به توسعه برنامه

كنند كه چه  مي شود و افراد درك ای مشاركت و همكاری جهت تشريك دانش برای افراد تشريح مي هسته

 .ای از آنها، وجود دارد انتظاراتي جهت حمايت از اين ارزشهای هسته

تواند به عنوان عنصری مهم در چارچوب شايسته ساالری و رفتار مطلوب مورد تشريح و  تشريك دانش مي

ه توافق برای توانند به عنوان اساس و مبنايي جهت نيل ب های مثبت مي بررسي قرار گيرد برای مثال برخي شاخصه

هايي كه مالكهای شايسته ساالری در آنها وجود دارند، بيان شوند كه  ها و ارزيابي محدوده تعيين نوع شايستگي

  :ها عبارتند از اين شاخصه

  اشتياق جهت تشريك دانش با همكاران 

  انجام فعاليتها و قدمهای مثبت در جلسات گروهي جهت تبادل دانش مناسب 

 جهت تشريك دانش يهاي ايجاد شبكه 

پخش  رمزگذاری شده وبازخواني شده و ،اطمينان نسبت به اين كه دانشي كه تحت كنترل درآمده  

 .باشد شود، از طريق شبكه اينترانت و روشهای ارتباطاتي مي مي

 يادگيري فردي و سازمانی  -5-7

كه اين امر شامل ( 1115يل هو)افتد كه افراد به شكل جمعي ياد بگيرند  يادگيری سازماني وقتي اتفاق مي

آوری، تجزيه و تحليل و بكارگيری منابع دانش بوده كه به موفقيت در نيل به اهداف سازمان كمك  جمع

فعاليتها و . رهيافتها و استراتژيهای مديريت دانش نقش بزرگي در ارتقاء يادگيری در سازمان دارد. كنند مي

شريك دانش به طور مخصوصي باعث ارتقاء يادگيری اقداماتي در جهت خلق و ايجاد محيطهای جهت ت

  .انداز يادگيری و فرصتهای توسعه و پيشرفت، خواهد شد سازماني به وسيله ايجاد و خلق چشم

از ويژگيهای يك سازمان اين است كه . مفهوم سازمان يادگيرنده با مديريت دانش بسيار مرتبط و نزديك است

ايجاد، تحت كنترل درآوردن، تشريك و عملي كردن دانش را دارا هستند  فرآيندهای بسيار خوبي برای تعريف،

ها  سازمانهای يادگيرنده دانش را به طور سريع و موثری در سازمان به وسيله برنامه(. 1111ميلر و استوارت )

 ).1113گاروين )كنند كارآموزی رسمي مرتبط با انجام كار، منتقل مي
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يه يادگيری فردی است و اهميت مديريت دانش و تكنيكهای در دسترس برای بنابراين يادگيری سازماني بر پا

های نظارتي طراحي شده و تسهيل شده به وسيله  تواند در جلسات كارآموزی رسمي يا برنامه حمايت آن مي

وظايف و كاركردهای نيروی انساني، فراگرفته شود و افراد از اين طريق موارد و وظايف و كاركردهای خود را 

 .ياد بگيرند

 ها و كنفرانسها و غيره كارگاه-5-8

توانند نقش مهمي در مديريت دانش داشته باشند، به وسيله ايجاد و تسهيل و توسعه  مديريت ومنابع انساني مي

كنند،  هايي كه افراد اطالعات و عقايد خود را مبادله و معاوضه مي ها، كنفرانسها، سمينارها و گروه كارگاه

اند،  اند و توافق در مورد استفاده از دانش كه آنها به دست آورده يله بحث در مواردی كه ياد گرفتههمچنين به وس

تواند به توسعه محيط سازماني كه  ها مي جدای از ارزشهای آنها در پخش و گسترش دانش، برخي گردهمايي

  .داند، كمك كند تشريك دانش را به عنوان يك امر مقبول و مشروع و فعاليتي مستمر و طبيعي مي

 كار با فناوري اطالعات -5-9

مديريت دانش نه به طور كامل به فناوری اطالعات و نه به طور كامل به سيستمهای اجتماعي و منابع انساني  

گيری از هر دو مورد و استفاده از هم افزايي و  توجه كامل دارد بلكه مديريت دانش سعي در استفاده و بهره

دهد كه دانش از طريق  فناوری اطالعات اطمينان مي. ركيب و تلفيق اين دو مورد را داردسينرژی حاصل از ت

يابد و منابع انساني و سيستمهای اجتماعي به وسيله  روشهای مختلف ارتباطاتي رمزگذاری، بازخواني و انتقال مي

 .كند ش كمك ميايجاد و توسعه روشهايي برای تشريك، رمزگذاری و توسعه دانش ضمني به مديريت دان

 اي موضوع ارتقاء دليل و توسعه فلسفه -5-11

مديريت عالوه بر اين كه سهم بسيار بااليي در ايجاد و توسعه موارد اشاره شده در باال را دارد، همچنين به طور 

 كند كه كند و به مديران ارشد و عالي تاكيد مي كلي دليل وجود مديريت دانش و فلسفه وجودی آن را بيان مي

باشد را تاكيد كرده  در هر فرصتي نسبت به توسعه يك فرهنگ سازماني كه يادآور اهميت و فلسفه مديريت مي

 .ونسبت به آنها توجه و تمركز كافي و وافي را مبذول دارند

 عوامل موثر بر مديريت دانش -6 

 منابع انسانی   -6-1

د، كه با توجه به نامحسوس بودن تغييرمحيطها جهت باشن بيني و پيچيده مي محيطهای تجاری امروز، غيرقابل پيش

. شود سازمان احساس مي بررسي تنوع و پيچيدگي محيط بيروني نياز به تشويق ابتكار و خالقيت انساني در درون
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كافي، قابليت تشخيص و حل مشكل  با توجه به تعريفي كه از انواع دانش خواهد آمد، فناوری اطالعات به اندازه

گويد ماشين قادر به محاسبه و پردازش  شرا مي آقای جس. انش ضمني موجود در سازمان را ندارددسترسي به د

 .و اطالعات را پردازش نمايد تواند دانش هاست اما اين ذهن انسان است كه مي داده

دهد و  مي طرح مديريت دانش، دانش تصريحي را معرفي نموده و شناختي نسبت به دانش ضمني در سازمان 

. سازد مرتبط مي در فرآيند ايجاد آن را برای حل مساله به آن …ها و د انساني مثل نظرات، ارزشها، انگيزهابعا

از فناوری اطالعات قادر  های ناهمگون، در شرايط مساوی، بهتر اهداف الگويي مديريت دانش در جذب ديدگاه

 .سازی انتقال اطالعات و دانش ضمني است به عينيت بخشيدن و آسان

 گرهايي  برای دريافت كند كه عوامل انساني بهترين دريافتگرهای حسي و حس يريت دانش بيان ميمد

چنين برداشتي از  .دهد، هستند ها و تغييراتي كه در بيرون رخ مي های پديده كوچكترين تفاوتها و پيچيدگي

. كند دانش، ايفات مي مديريت دهي مسئوليت سازماني نسبت يك موقعيت در نظام واقعيت نقش كليدی در شكل

غريزی، قدرت دانش را احساس  دهند افراد به طور در فرهنگي كه به دانش شخصي افراد بهای زيادی مي

از جايدهي نظام مديريت دانش اين  هدف. اشتراك دانش در اصل اشتراك قدرت با ديگران است. كنند مي

كنند و آن را با ديگران به اشتراك بگذارند به  هاست كه مردم را متقاعد كند كه دانش مورد احتياج را استفاد

دسترسي به اين هدف قدم اول متقاعد كردن، آموزش و  عبارت ديگر ايجاد فرهنگ اشتراكي جهت دانش برای

به عنوان يك سياست . سازمان و افراد، در چنين اشتراكي شود يادآوری نياز و سودی است كه بايستي عايد

اعتقاد و باور به اين قضيه، . اداش داده شود و از انباشتن آن جلوگيری شودپ راك دانشسازماني بايد در قبال اشت

 .اشتراك دانش، از عوامل موفقيت نظام مديريت دانش است سود بيشتر در نتيجه

 ارتباط بين مديريت منابع انسانی و مديريت دانش  -6-1-1

بايستي ‹ افراد ›تعيين نتيجه واقعي مديريت دانش دشوار است با اين حال مي توان به جرات ادعا كرد كه 

موتوراصلي مديريت دانش باشند و اينكه مديريت دانش شكل تكامل يافته ای از مديريت منابع انساني با استفاده 

. الت انسان و فرايند تشريك مساعي است از تكنولوژی اطالعات  به عنوان مكانيزم پشتيباني كننده در تعام

مديريت منابع انساني را مي توان به عنوان مديريت استراتژيك كاركنان تا تاكيد بر روی كسب ، سازماندهي و 

نقش مديريت منابع انساني در مديريت دانش توسط بسياری از محققان بحث شده . انگيزش منابع انساني دانش 

مدير اجرايي پرسنلي مانند آرمسترانگ نقش منابع انساني را در مديريت دانش بعنوان  به عنوان مثال ، يك. است 

تسهيل گر اشاعه يادگيری از طريق كارگاههای آموزشي ، پروژه ها و كنفرانس ها و بعد مسئوليت پذيری »: 
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ای يادگيری را برای هماهنگ سازی ، آماده كردن برنامه های كسب و كار مي داند كه نتايج حاصل از فعاليته

 «.يكپارچه مي كند

 :گاروان و همكاران كار روزانه توسعه منابع انساني را در ايجاد يك سازمان يادگيرنده بصورت زير مي بيند 

 كمك به كاركنان در ايجاد دانش و استفاده از آن  

 ايجاد شبكه های مناسب 

 جا انداختن يادگيری متقابل و دو حلقه ای  

سط كالرك و استاونتون توسعه يافت ، سليمان و اسپونر مدلي از نقش مديريت منابع انساني بر مبنای مدلي كه تو

كار اصلي مديريت منابع انساني ، نظارت ، اندازه گيری و تفكيك ساختمان ، . در مديريت دانش ارائه كرده اند 

يت منابع انساني را در همچنين سليمان و اسپونر نقش مدير.اشاعه و استفاده از دانش توسط كاركنان است 

 .استراتژی های هشتگانه مديريت دانش منابع انساني به شرح ذيل قيد كرده اند 

  همراستا كردن مديريت دانش با سمت و سوی كسب و كار 

  يكسان سازی منافع حاصل از تالش های مديريت دانش 

 انتخاب برنامه مناسب مديريت دانش 

  بكارگيری يك استراتژی دانش فني 

 اد محيط های حمايتي برای برنامه مديريت دانش ايج 

  استفاده از توانايي های تكنولوژی ها برای برنامه مديريت دانش 

  ايجاد گروه مديريت دانش 

  ايجاد رهبر مديريت دانش 

در ادامه برای روشن تر شدن نقش منابع انساني در مديريت دانش نقش هر يك از افراد سازمان را به عنوان منابع 

ساني مورد بررسي قرار مي دهيم چرا كه منابع انساني كه مورد بحث است همان افراد سازمان اعم از مدير دانش ان

اما در ابتدا به بررسي نقش مدير ارشد دانش به عنوان فرد كليدی سازمان مي . هستند ... ، كاركنان دانش و 

 .پردازيم 

 مدیر ارشد دانش  -6-2-2-2

تهای آمريكايي و معدودی از شركتهای اروپايي ، به استخدام مديران ارشد دانش برای به تازگي بسياری از شرك

مديريت : ديگر مسئوليتهای مربوط به اين زمينه ها عبارتند از . هدايت امور مديريت دانش خود پرداخته اند 
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» آزمايشگاه های ) ش ، مديريت انتقال دان( يكي از شركتهای بيمه سوئدی « اسكانديا»سمتي در ) سرمايه فكری 

يك مدير ارشد (.« داو » شركت شيميايي ) مديريت سرمايه  فكری / و مديريت جهاني سرمايه فكری « باكمن 

 :دانش در هر سازمان ، مي بايستي 

 .دانش و يادگيری آن را تبليغ يا حمايت كند  

اجرا در آورده و بر عملكرد زير ساختهای دانشي مناسبي برای سازمان طراحي كرده ، آنها را به مرحله  

 .صحيح آنها نظارت كند 

روابط خود را با عرضه كنندگان اطالعات و دانش تنظيم كرده و با آنها به توافقهايي در زمينه همكاری  

 .دست يابد 

فرآيند های ايجاد و استفاده از دانش را از طريق تغذيه شبكه های مربوط توسط اطالعات مرتبط را در جای  

 .ت تسهيل كند جای شرك

شيوه های را بر طبق آنچه در فصل سوم توضيح داده شود ، برای رمز گذاری و به كارگيری دانش ابداع  

 .كرد 

بسنجد و به درستي « مديريت حكايت » ارزش دانش را با استفاده از شيوه های سنتي و مالي يا به وسيله  

 .مورد استفاده قرار دهد 

 .تدوين راهبرد دانش سازمان را هدايت كند. ان را هدايت كند مديران حرفه ای دانش در سازم 

هيچ يك از فعاليتهای مربوط به مديريت دانش راه بجايي نمي برند ، مگر اينكه با دالر ، ين و مارك و  

مدير ارشد دانش مي بايستي اين نكته را كه برنامه مديريت دانش او چگونه با . نظاير آنها پيوند داشته باشد 

يش در آمدها يا كاهش هزينه ها كمك كرده و يا خواهد كرد ، روشن سازد و شواهدی قانع كننده و افزا

 .ملموس برای اثبات ادعای خود عرضه كند 

ايجاد سمت مديريت ارشد دانش برای همه شركتها الزم نيست و حتي در آنهايي كه مديريت دانش كامالا 

. ه ضرورت ايجاد سمت رياست ارشد دانش وارد عمل شود معمول و رايج است ، امكان دارد شرايطي علي

ممكن است ساختار سازمان مورد نظر آن چنان نا متمركز باشد كه برخورداری از سمت مديريت دانش مركزی 

 .را نفي كند 

كاركنان صف كه بايد دانش را در وظايف روزانه خود : ما چهار سطح برای مسئوليتهای دانش مشخص كنيم 

اين سطوح ؛ تصويری . د ، كاركنان مديريت دانش ، مديران طرحهای دانش و مديران ارشد دانش اداره كنن
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بي ترديد ساختار چهار سطحي . فوری و گويا از ساختار سازماني دانش در شركتهای پيشرو ترسيم مي كند 

اما قدر . ه اعمال شود دانش نه برای همه سازمانها الزم است و نه در همه سازمانها مي تواند به صورت ياد شد

مسلم اين است  كه اگر شركت يا سازماني جداا و عميقاا نسبت به تحقق وظايف مديريت دانش در تشكيالت 

خود متعهد باشد، حداقل فردی توانمند را برای ايفای نقشهای مربوطه منصوب و به شدت از او حمايت خواهد 

 .كرد 

 ویژگیهای مدیر ارشد دانش   -6-2-2-1

مدير ارشد دانش بدون توجه به عنوان آن، نيازمند توانايي شناخت منابع ارزشمند دانش ، جمع آوری آن كار 

دكتر . منابع ، آسان سازی دسترسي بدانها ، و تحريك و تهييج كاربرد دانش و ايجاد دانش جديد مي باشد 

 :يوگش مالهوترا اين ويژگيها را متذكر شده است 

 بينش ( الف 

اد درك موارد اصلي كسب و كار كه سازمان در تالش پرداختن به آن است و درك روشن نيازهای توانايي ايج

 .رقابتي و راهبردی طوالني مدت شركت 

 عمق فناوری ( ب 

درك فناروی در دسترسي و مهمتر از همه اين كه چگونه اين فناوريها مي تواند در خدمت ايجاد و مستند سازی 

مجاری ارتباطي كه تبادل را تسهيل مي كند و فرايند های تجديد حيات اطالعات  اطالعات به كار رود ، نقش

 .جاری است 

 های انساني  بينش( ج

درك ايجاد زير ساخت انساني و فرهنگي كه سهيم شدن در اطالعات را آسان مي سازد ، بخصوص در تبديل 

 .كت به مشاركت گذاشت دانش ضمني افراد مختلف به دانش صريح كه بتوان آن را در سرتاسر شر

با توجه به وضعيت اندازه گيری جاری و ابتدايي ايجاد دانش و مقياس بندی . مهارتهای اندازه گيری كسب و كار

را به سرمايه ( مانند بازده سرمايه گذاری و سرمايه معنوی ) آن ، فرد بايد بتواند معيارهای اثر بخشي سازمان 

 .ساخت دانش مرتبط سازد گذاريهای انجام شده در توسعه زير 

 آشنايي با فرايند دانش ( د 

 . مي تواند مسئول آسان سازی فرايند جاری ، سهيم شدن در دانش و تجديد حيات دانش باشد 
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انجام اين كا نيازمند درك توازن بين تقويت ساختارها برای معيارهای بهينه سازی مبتني بر كارايي و ساختارهای 

 .آسان سازی تفكر نو آورانه و خالقيت مي باشد نسبتاا غي ردقيق برای 

  خود آگاهي فرهنگي( ه 

بخصوص اينكه فرد بايد قادر . در برگيرنده دركي از موضوعات فرهنگي مرتبط با فرايند های ايجاد دانش است 

سان باشد تا گفتگو را آ(با كمك مديريت رده باال) به تسهيل بخشي به فرهنگ خود كنترلي يا گروه كنترلي 

شخص همچنين بايد ديدگاههای چند گانه را در خصوص موضوعات اصلي درك كند و مايل باشد تا با . سازد 

آزاد . رابطه برقرار نمايد كه اينها مواد فرايند ايجاد دانش مي باشند ( از افراد مختلف ) ديدگاههای گوناگون 

ت رده باال و مسائل مورد عالقه سطح كارمندان انديشي و تمايل و توانايي پيوند بين نيازهای راهبردی مديري

 .بسيار ضروری است 

 قابليتهای ارتباطاتي ( و 

درك عميق چگونگي فناوريهای هماهنگي و ارتباطاتي گوناگون است كه منجر به مهار عوامل ارتباطاتي ذی 

 .ربط به كاربرد چنين فناوريها در سطح گروه و زمينه های سازماني مي شود 

 :بر اين باور است كه داوطلب برای مدير ارشد دانش نيازمند آميزه ای از سه نوع مهارت پايه مي بادش  مالهوترا

 كسب و كار--

 فناروی  --

 مردم و فرهنگ  --

داوطلب مزبور نه تنها بايد از موضوعات كسب و كار و فناوری جاری مربوط به سازمان و صنعت ، بلكه همچنين 

مي كه نقش مهم روزافزوني در فرايند های ايجاد دانش سازماني بازی مي كنند از موضوعات مترتب به مرد

اين فرد بايد  تركيبي از قابليتهای استراتژيست كسب و كار، تحليلگر فناوری و . درك عميقي داشته باشد 

فوق ) تجربه در موضوعات فناوری و كسب و كار و درجه تحصيلي باال . متخصص منابع انساني را داشته باشد 

داوطلبان بايد همچنين قابليت يا توان درك تفاوتهای . ترجيح دارد ( ليسانس در مديريت بازرگاني يا معادل آن 

تجربه مشاور بخصوص برای كسي كه درگير نقشهای رابط مشاوره . ميان داده ، اطالعات و دانش را داشته باشند 

ران توصيه مي كنند كه داشتن زمينه مربيگری به علت برخي از دست اندركا. مي شود بسيار مطلوب خواهد بود 

 .اينكه رابطه تنگاتنگي بين مديريت دانش و يادگيری وجود دارد ، مي تواند مفيد باشد 



 مدیریت نظریات سازمان ومباحث نوین در 

 

 

 

 نقشه راه جامعگروه مشاوران مدیریت  لی و مختصر با مبانی نظریآشنایی اجما: نوع ویرایش

 

25 

بااين الزامات ، چه كسي مي تواند اثربخش ترين مديری ارشد دانش باشد ؟ بر حسب معيارهای مالهوترا ، هر 

فقط افراد نادری هستند .مناسب خواهد بود  –يعني فناوری يا كسب و كار  –يك از دو زمينه مدير ارشد دانش 

 .كه در هر سه قلمرو فناوری ، كسب و كار و مردم مي توانند قوی باشند 

 .سازماني كه بتواند داوطلبي بيابد كه در دو معيار از اين سه معيار قوی باشد بسيار خوش شانس است 

عنوان دار است يا نه ، نقش  دون توجه به اين امر كه اين شغل يك منصبدر صورت عدم وجود چنين فردی ، ب

زيرا اين شغل از . پر مي شود ( مدير سيستم اطالعاتي مديريت ) مدير ارشد دانش توسط مدير ارشد اطالعات 

كنترل  قبل بسياری از داده های ساختار يافته ، زير ساختهای ارتباطات و ساز و كار دسترسي به اطالعات را در

 .يك فناور با حس تجاری در اين شغل گزينه بدی نيست. دارد 

فردی كه نقش مدير ارشد دانش را مي پذيرد ، اگر بخواهد تالشهای مديريت دانش او اثربخش باشد بايد توان 

بل سازمانهايي كه مدير اجرايي سطح بااليي را برای تق. رهبری قوی و سازگار و منسجمي را از خود ارائه دهد 

فقط وقتي كه مديريت . مسئوليت تمام وقت مديريت دانش مي گمارند ، شانس بيشتری برای موفقيت دارند 

دانش مسئوليت روشن و تمام وقت مدير اجرايي سطح باال شد مي توان گفت كه آن مدير تمركز و توجه 

 .كانوني مورد نياز اين شغل را بدان مي دهد 

يي رده باال اين اقتدار قانوني را دارد تا مديريت دانش را تحقيق بخشيده و عالوه بر آن ، فقط يك مدير اجرا

 .پذيرش آن را دركليه بخشها ، كاركردها و فرايندهای چندگانه تقويت كند 

به منظور پا گرفتن مديريت دانش ، سازمانها بايد مجموعه ای از وظايف و مهارتها را در زمينهدريافت ، توزيع و 

وظايف راهبردی و رهيافتي زيادی برای تحقق يافتن وجود دارد و اين فرض كه . ش ايجاد كنند استفاده از دان

شركت به راحتي مي تواند فعاليتهای مديريت دانش خود را در صدر بقيه رهيافتها قرار دهد ، فری غير واقعي به 

ای را مي آفرينند كه داده ها و  همان گونه كه قبالا  تاكيد كرديم ، تنها انسانها ارزش افزوده. نظر مي رسد 

برای انجام بخشهايي ازاين فرايند، كاركناني با قبول تعهد مي بايستي . مي كند   اطالعات را به دانش تبديل

اين بخش، به توضيح بعضي از وظايف و مهارتهای ضروری اين گونه افراد . مسئوليتهايي را برعهده بگيرند

 .اختصاص دارد 

البته . ا ، آنهايي هستند كه مديريت دانش را به جزئي از كار كاركنان خود تبديل كرده اند موفق ترين سازمانه

معموالا  مدييت دانش از طريق انجام وظيفه تمام وقت تعدادی از كاركنان ستادی دانشكار ، مي تواند به پديده 

 .ای فراگير تبديل شود 
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 كاركنان دانش مدار -6-1-2

قش عمده ای در موفقيت مديريت دانش ايفا مي كنند ، اما فعاليتها و نگرشهای كارشناسان و متخصصان ، ن

كساني كه برای انجام كارهايي غير از مديردانش حقوق مي گيرند ، در موفيقت اين نوع مديريت نقشي مهم تر 

ن ، از جمله گران تجاری ، مهندسان طرح و توليد و حتي منشي ها و مستخدمييمديران برنامه ريزی ، تحل. دارد 

تمام آنها در كارهای روزانه خود به خلق ، جستجو ، تسهيم و استفاده . مهمترين مديران دانش به شمار مي آيند 

به اين ترتيب شكي نيست كه مديريت دانش بايد به بخشي از وظايف همه كاركنان بدل .از دانش احتياج دارند 

 .برسازمان مسلط شود ، باشد تا دانش ، آزادنه و راحتفرهنگ سازماني ، بايد فرهنگي فوق العاده . شود 

 كاركنان مديريت دانش  -6-1-3

كارهای روزانه دانش ، . اولين وظايف هر فرد متعهد به دانش ، با كارهای روزمره مديريت دانش ارتباط دارد 

اهنگي ، كتابداری ، هم. كارهايي معمولي هستند اما مديريت دانش ، مستلزم انجام كارهای جالب و جديد است 

 .گزارشگری ، ويرايشگری ، گردآوری دانش و نظاير آنها ، نمونه هايي از اين نوع كارها هستند 

سازمانها به افرادی نياز دارند كه دانش را از دانشگران دريافت و سزماندهي كرده و در طول زمان به محافظت و 

 .پااليش آن بپردازند 

دانش سازمان يافته ، توانايي های فني و ) يد تركيبي از مهارتهای سخت دانشكاران خوب در هر سطحي با

را ( برداشت عميق از جنبه های شخصي ، سياسي و فرهنگي دانش ) و نيز ويژگي های نرم ( تجربيات حرفه ای 

 .داشته باشند 

ارتهای مورد نياز دست كم ، گروه های مديريت دانش بايد اين هدفها را با هم تركيب كنند و حداقل تمام مه

 .بايد مور قبول تمامي دانشكاران باشند 

 مديران پروژه هاي دانش -6-1-4

عمده ترين كارهای مديريت . دراشغال مديرپروژه دانش است بخش مياني ساختاررسمي مديريت دانش، عموماا

و يا فعاليتهای ويژه واقعي دانش، درمتن طرح هايي اتفاق مي افتد كه شكلهای خاصي از دانش را سازمان داده 

مديران طرح دانش بايد تا حدودی برفنون مديريت پروژه، مديريت . مربوط به دانش را بهبود مي بخشد

به طوركلي، فرد بالقوه مناسب برای مديريت دانش كسي است كه در خلق و .تغييرومديريت فناوری مسلط باشند

يراني كه با دانش سروكاردارند، بايد از تواضع خاصي مد. توزيع دانش و استفاده از آن سابقه ای داشته باشد

  .برخوردارباشند
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 :مديرطرح های دانش، مي بايستي فعاليتهای خاصي را در زمينه مديريت دانش انجام دهد كه عبارتنداز

 تعريف هدفهای مشخص پروژه 

 .يارگيری و مديريت گروههايي كه بايارگيری تشكيل مي شوند 

 بودجه های پروژه نظارت برزمان بندی ها و 

 تعيين و حل مشكالت پيشرفت پروژه 

 معماري سازمانی براي مديريت دانش -6-2

معماری مديريت دانش، ساختار پايگاه دانش سازمان را مشخص كرده و منابع كليدی دانش ونحوه به هم  

عات به دانش و معماری دانش، چگونگي تبديل و تحول اطال. پيوستن و ارتباط اجزای آن را تعيين مينمايد

 .چگونگي انتقال و ارتباط آن را ارائه كرده و درواقع، زيرساخت فني مديريت دانش را بدست مي دهد

سازمانها بدون معماری منسجم برای .اين معماری مديريت دانش را به راهبرد كلي سازمان مرتبط مي سازد 

همچنين بدون اين . ر منطبق بر هم مي شوندهدايت شدن، نهايتاا دارای مجموعه ای از نظامهای ناهمگون و غي

معماری، اين نظامها به جزايری از فنّاوری تبديل مي شوند كه قادر به ارتباط با ساير نظامها برای مشاركت در 

در زير معماريهای مختلفي كه كل ساختار معماری سازمان را تشكيل مي دهد مورد بررسي قرار .داده ها نيستند

 :گرفته است

 عماريهاي تواناييهاي راهبرديم -الف

 .اين حوزه ، كار طراحي كلي سازمان و تواناييهايي موردنياز برای دستيابي به اهداف سازماني را دنبال مي كند

 معماري كسب وكار -ب

 .اين حوزه كارتشخيص تواناييهای الزم جهت رسيدن به راهبردهای كسب و كار را دنبال مي كند

 معماري اطالعات -پ

 .ای اطالعاتي سطح باالی سازمان رادرقالب راهبرد فناوری اطالعات مشخص مي سازدنيازه

 معماري دانش -ت

 .مكان و نحوه كسب و انتقال دانش سازمان را مشخص مي كند 

 معماري داده ها -ث

ي اين حوزه به دنبال تعيين اين امرمي باشد كه چگونه داده ها جمع آوری، پردازش، ذخيره سازی و توزيع م 

 .شود تا در خدمت خواسته های معماری كسب و كار و اطالعات قرار گيرد

 فناوري اطالعات  -6-3
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فناوری اطالعات،  با كاستن محدوديتهای ناشي از عوامل فردی يا فيزيكي،  همكاری بين گروهها را افزايش 

حدوده كوچكي از زمان دهد و امكان جستجو، ذخيره، پردازش و اشتراك حجم عظيمي از اطالعات را در م مي

 .ها به اطالعات موثر است همه اين امور در تبديل داده.و مكان فراهم مي آورد

گيری از  اما نقش تبديل اطالعات به دانش و استفاده از آن بر عهده متخصصان و نيروی انساني است كه با بهره

دگاهي جامع به واقعيتهاتالش مي كنند های متنوع در گسترش دي ها و فنون از منظرهای مختلف و ديدگاه فناوری

توان به نقش مهم و حياتي  پس مي. آورند و امكان انسجام و يكپارچگي اجزاء دانش را در سازمان فراهم مي

اهميت فناوری . فناوری اطالعات در تسهيل سازگاری و موفقيت يك نظام مديريت دانش در سازمان پي برد

ه  عنوان ابزاری اساسي جهت نيل به مزيت رقابتي در اكثر سازمانها استفاده اطالعات به گونه ای است كه از آن ب

 . 2و1، شماره 12رساني، دوره  مجله علوم اطالع .شود مي

اما از مشكالت ناشي از پيشرفتهای آن نيز .  اگرچه اين نقش بيان شده برای فناوری اطالعات غيرقابل انكار است 

الت سازمانها به واسطه  عدم توانايي فناوری اطالعات در تعبير و تفسير بخش عظيمي از مشك. نبايد غافل شد

 .شود اطالعات است كه اين امر در مديريت دانش از طريق سيستمهای اجتماعي مرتفع مي

های اطالعاتي، اينترنت، اينترانت گروه افزار، فناوريهای استخراج و انباشت داده،  ابزارهای  درمجموع، پايگاه 

با اين حال، برای يك مدير دانش مهم است كه تناسبي بين . اند گيری شده مری در فرآيند تصميمالزم اال

يكپارچگي پيشرفتهای فناوريهای اطالعات، طراحي شده برای دريافت دانش از بيرون و داخل سازمان 

 .ايجادنمايد

نوعي، عوامل هوشمند، هوش مص. فناوری های بسياری در پيشرفت ابزارهای مديريت دانش نقش داشته اند

همه از فناوری هايي هستند كه سبب عملكرد پيشرفته  XMLو  (KDDS)كشف دانش در بانك های اطالعاتي 

به طور مختصر شرح داده  (KDD)فناوريها  در ادامه يكي از اين.  سيستم های مديريت دانش نوين گرديده اند

 .مي شود

 1 دانش تبديلفرآيند  -7

. يابد دانش سازماني از طريق تعامل اجتماعي ميان دانش ضمني و آشكار، خلق و توسعه مي،كا به عقيده آقای نونا

های اصلي سازمان مستلزم هماهنگي و  اصلي كه دانش در سازمان به عنوان سرمايه وی با توجه به اين مفروض

ايجاد تعاملي پويا بين  اين كه دانش دارای دو بعد ضمني و آشكار است با به سازی است و بااعتقاد يكپارچگي

                                                 
5 - Knowledge Conversion Process 
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كند تا بدين وسيله در جهت خلق دانش و  چهار راهبرد اساسي در مديريت دانش مطرح مي ،اين دو نوع دانش

 .(1111نوناكا و نيشي گوچي، . )توسعه آن در سازمان اقدام شود

 اجتماعی كردن  -7-1

رب در واقع يك كليدی برای فهم و تشريك تجا. فرايند تشريك و تسهيم دانش ضمني بين افراد سازمان است

كنند و دانش ضمني فقط از طريق  كنند و چطور فكر مي درك اين است كه افراد ديگر چگونه احساس مي

يكي از فنون موثر برای . كند تشريك دانش به وسيله افراد آن هم با ميل و اراده خود توسعه يافته و بروز پيدا مي

ها  ها و استعاره المثل ها و ضرب بيان رويدادها، داستانسرايي ،مني افرادومي كردن و توسعه دانش شخصي و ضب

شوند تجارب و داستان زندگي كاری خود را برای افراد ديگر  در اين فرآيند افراد ملزم مي. باشد برای افراد مي

فرد نهفته است بايد بنابراين با توجه به اين كه دانش ضمني در درون (. 1111نوناكا و نيشي گوچي . )بيان نمايند

 .از اين طريق به درون فرد راه يافته و اقدام به تشريك اين نوع دانش با دانش ضمني ديگران شود

هدف اوليه اصلي اجتماعي كردن در . انجام اين فرآيند مستلزم وجود يك جو اعتماد نزديك بين افراد است

. ی گروه و تيم جهت ارتقاء توسعه دانش ضمني استفرآيند خلق دانش در واقع توسعه اعتماد و ارتباط بين اعضا

چرا كه يك هدف . برای اين كار در ابتدا بايد هدفي مشترك وعمومي بين اعضای گروه بايد ايجاد شود

در اين .  مشترك بر چگونگي مديريت تيم بر فرآيندها، منابع و زمان در حين فرآيند اجتماعي كردن تاثير دارد

تعهد به رشد فرد و گروه در اين فرآيند بسيار . تعادل و تعديل بين افراد برقرار كرد اهداف مشترك بايد نوعي

همچنين اعضای تيم بايد . البته اين فرآيند مستلزم اين است كه تعامالت بين فردی افراد توسعه يابد.  مهم است

يك يادگيری موثر در افراد در نتيجه اين فرآيند شاهد . اشتياق و رغبت به تشريك دانش ضمني را داشته باشند

 .هستيم

 بيرونی سازي  -7-2

بيروني سازی به معني بيان و ارائه دانش ضمني و انتقال آن به فرمها و حاالت و اشكالي است كه قابل فهم و 

در اين فرآيند، افراد به وسليه صحبت و گفتگو صريح آن چه كه در فرآيند اجتماعي . درك برای ديگران باشد

يعني در ارتباطات صريح بين . آورند ريك گذاشته شده به حالت قابل فهم و مكتوب و مدون در ميكردن به تش

در اين فرآيند به طور آشكار اعضا . كنند خود و ديگران، آن چه كه در درون خود هست را به ديگران منتقل مي

آوری آن تجارب و مهارتها و  عنظرات و عقايد خود را بيان كرده و سپس عالقه و نظر خود را راجع به نحوه جم

اين فرايند نيز مستلزم . عقايد بيان نموده تا ديگران نحوه كار آنها را كه دروني در وجود آنهاست را درك كنند
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كند كه احتياج زيادی به  باشد و هر فرد احساس مي وجود جو تعهد و اعتماد و عالقه بين افراد در سازمان مي

دهند نسبت به تاييد افكار  و به وسيله بازخوردهای گوناگون كه به هم ارائه مي مهارتها و تجارب ديگری دارد

دانيم است در قالب مفاهيمي كه قابل  پس بيروني سازی در واقع بيان آن چه مي. كنند خود اطمينان حاصل مي

جهت . يددرك برای ديگران باشدتا بدين وسيله درك روشني از افكار و عقايد ديگران برای فرد به دست آ

توان از فنون طوفان مغزی  يا روش دلفای يا يادگيری از طريق عمل و ديگر روشها استفاده  انجام اين فرآيند مي

 .نمود

 تركيب  -7-3

در واقع دانشي كه از طريق اجتماعي كردن تشريك شده و در فرآيند بيروني سازی آشكار شده از طريق تركيب 

برای اين روش تبديل دانش، . دهد الب جديد دانش را خلق و توسعه ميبا انواع دانش تصريحي موجود، يك ق

در واقع به واسطه . توان به كار برد های مجزای سازماني، ويرايش و سيستمي كردن دانش را مي تلفيق دانش

 تبادالت عميقي كه بين افراد ايجاد شده و نظرات و عقايد متفاوتي كه بيان شده و با توجه به وجود روشها و

توان از تركيب آنها و تلفيق آنها به دانشها و مهارتهای جديد توسط افراد سازمان  های موجود در سازمان مي رويه

. كنند يعني اعضای تيم باز هم در يك جو مبتني بر تعهد و اعتماد اقدام به انواع دانشهای موجود مي. دست يافت

ون امكان بروز تعارض و تضاد بين افكار ايجاد شده و چ. البته مديريت اين فرآيند، بسيار حياتي و مهم است

كند كه  افكار موجود وجود دارد كه وجود مصالحه و اهداف مشترك كمك بزرگي به رفع اين تعارض مي

 .باشد الزمه آن تشريك مساعي بين افراد مي

 سازي  درونی -7-4

يعني روشهايي چون . وني سازی گويندتبديل دانش صريح ايجاد شده جديد به دانش ضمني در درون فرد را در 

يادگيری از طريق عمل كارآموزی و تمرين روشهای مهم در جهت دروني كردن و ملكه كردن اين دانش 

فردبا ايجادجويي برای عمل فرد با توجه به تعهد و اعتماد و اشتياقي كه در مراحل پيشين نيز آن رابا خود .است

جديد و انجام آن در جهت هر چه بيشتر و بهتر شدن آن در درون خود  همراه داشته اقدام به تكرار آن دانش

البته بايد در كليه مراحل اين فرآيند باز نيز تشريك مساعي و افكار بين افراد در حد اين كه مشكلي در . كند مي

عهده خود فرد اما نقش اصلي اين فرايند بر . سازی دانش ايجاد شده به وجود نيايد، ادامه داشته باشد جهت دروني

 (www. newcastle.com) .باشد مي
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 فرایند تبادل دانش:  شكل شماره پنج

های مختلف آن را تكرار كرده و  يك فرآيند پويا و مستمر بوده كه افراد در مراحل و دوره 1مدل تبادل دانش

ديدی ايجادگرددو هر بخشند و در هر بار موانع و محدوديتهای دوره قبل برطرف مي شود تا دانش ج توسعه مي

چه بيشتر و بهتر در فرآيند خالقيت و توسعه سازماني و فردی استفاده شود و در تعالي افكار و فعاليتها سودمند 

 .العمل را داراست در واقع، هر فرآيند اين دوره يك عمل و عكس. شود

عال در مورد دانش ضمني است و برای مثال،  اجتماعي كردن نيازمند برخورد و مواجهه فعال و تفكر وانديشه ف 

ها و ديالوگهای انعكاسي بين آنهاست و تركيب نيازمند  بيروني سازی نيازمند ارتباطات متقابل و متعامل بين گروه

العمل جهت دروني سازی دانش  دروني سازی نيازمند عمل و عكس وست ا ها دانش به دست آوردن و انعكاس 

داشت كه اين فرايند پويا و مستمر نيازمند يك مديريت مناسب جهت توان بيان  در مجموع مي .جديد است

 (1116روس، . )باشد ها و سازمان مي هماهنگي و سازماندهي به شكل مشاركتي و همكارانه بين افراد و گروه

 

 فرايند كشف دانش از پايگاه داده -8

يكي از اهداف اوليه و اصلي اين  . سازی اطالعات به شيوه ای قابل اطمينان است يك ذخيره پايگاه داده،  

اين اطالعات بازيابي شونده لزوما يك كپي از اطالعات ذخيره . باشد  سازی،  بازيابي موثر اطالعات مي ذخيره

دو نوع استنتاج از اطالعات يك پايگاه داده . باشند شده در پايگاه داده نيستند، بلكه اطالعات استنتاجي از آن مي

 .شريح مي گرددداريم كه در ادامه ت

 

                                                 
5 -SECT 
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 استنتاج قياسی -8-1

اكثر . باشد  يك سلسله مراتب منطقي از اطالعات پايگاه داده مي يك تكنيك برای استنتاج اطالعات است كه 

ای را  ای، اپراتورهای ساده های رابطه های مديريت پايگاه داده ها، مانند سيستم های مديريت پايگاه داده سيستم

 دپارتمانبين دو جدول برقرار كننده ارتباط برای مثال يك اپراتور . گذارند  ر اختيار ميبرای استنتاج اطالعات د

 .دهد  در مجموع يك ارتباط بين كارمندان و مديران را نتيجه مي دپارتمان مديرانوكاركنان 

 استنتاج استقرايی -8-2

برای مثال،  از جداول . شود  مي حاصلموجود در پايگاه داده  داده هایبرای استنتاج اطالعاتي است كه از  روشي

گيری حاصل شود كه هر كارمند يك  مثال باال، ممكن است اين نتيجه دپارتمان مديران دروكاركنان  دپارتمان

 .مدير دارد

. باشد  مي 1فرايند استخراج دانش از داده ها، هدف (يا در اصطالح، دانش)جستجو برای اين اطالعاتِ سطح باال 

فرايند  .ها يا عبارات منطقي هستيماجتماع ما به دنبال الگوهايي با ساختار ، تخراج دانش از داده هافرايند اسدر 

برای شناسايي الگوهای معتبر، نوين،   علمي فرايندی  يا كشف دانش از پايگاه داده استخراج دانش از داده ها

باشد   مي فرايند استخراج دانش از داده هامرحله از داده كاوی نيز  يك . باشد  ها مي بالقوه مفيد و قابل فهم از داده

 .كند  های كاوش مشخصي يك سری الگوها را از پايگاه داده استخراج مي كه با استفاده از الگوريتم

 فرايند استخراج دانش از داده ها مراحل -9

در اينجا . شده است مختلف ذكر ه هایدر نوشت فرايند استخراج دانش از داده هاهای زيادی برای يك  ويژگي

 . بر اساس ديدگاه صاحب نظری دريكي از اين نوشته ها تشريح مي گردد فرايندمراحل اين 
 

 
 مراحل پروسه كشف دانش: شكل شماره شش

                                                 
5 -KDD 
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 ها استخراج داده  -9-1

 در بسياری از موارد،. آوری شوند های وابسته به آن مساله جمع يك مساله تعريف شد، بايد داده موقعي كه 

كاوی  های داده معموال الگوريتم. گردند  استخراج مي1ها  يا انبار داده های مورد نياز از يك پايگاه داده  داده

ها قبل از اعمال  های بانك اطالعات اجرا شوند، در اينگونه موارد بايد داده توانند مستقيما روی داده  نمي

 .ها، آماده شوند الگوريتم

 ها آماده كردن داده -9-2

ها نياز به  اند، خيلي مهم است كه آگاه باشيم كه اين داده آوری شده های مورد نظر جمع ز آنجايي كه دادها

توانند هنگام   زيرا بسياری از منابع خطا، مي. كار بكنيم  پاكسازی دارند و ما بايد زمان زيادی را صرف اين

حليلي، موجود باشند و يك تحليلگر خوب ناچار ها از چندين پايگاه داده در يك پايگاه داده ت آوری داده جمع

افتد   بسيار نادر اتفاق مي. های استخراج شده، انجام دهد ای را بر روی داده های اعتبار داده است بسياری از بررسي

 .آوری شده دارای مشكل نباشند های جمع كه داده

 ها مهندسی داده  -9-3

 :وجود داردبعد از انجام مراحل فوق سه مشكل اصلي هنوز 

چون ممكن  است كه . ها برای ما سودمند باشد های داده ممكن است چشمپوشي از تعدادی از ويژگي --

 .ها جدا كنيم ها را از داده noiseبخواهيم 

ی  يك مجموعه داده هايمان را به كاوی داده  های داده ممكن است مجبور باشيم به دليل ناكارآمدی الگوريتم --

 .    دهيمتر تقليل  ساده

برای مثال خصوصيت .ها ممكن است كه اگر بصورت ديگری  بيان شوند بسيار مفيدتر  باشند بسياری از داده --

را يك در نظر  maleرا مثال صفر و  femaleرا به اسمي  تبديل كرده و  جنسيت، اگربا مقياس متني باشد، آن

 .بگيريم

 وشهاي كا و تعيين استراتژيمهندسی الگوريتم  -9-4

ای  توانند حتي برای افراد حرفه  گيرند، مي  های بسيار زيادی كه در زيرِ هر كدام از متدها قرار مي تعداد الگوريتم

 .ایِ يكساني هستند های پايه ها دارای تكنيك ی اين الگوريتم اين نكته بايد ذكر شود كه همه. كننده باشند هم گيج
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های تصميم،  های مشهور، از قوانين و درخت مدل. وجود دارند كاوی های داده انواع مختلفي از الگوريتم

شامل متدهای نزديكترين همسايه و استنتاج بر اساس )بندی غيرخطي، متدهای مبتني بر مثال  رگرسيون و كالسه

χهای بيز، تابع توزيع  احتمال نرمال، تابع توزيع احتمال  نظير شبكه)های آماری  ، مدل(مورد
ی ها و مدل...( و 2

الزم به ذكر است كه هر تكنيك برای . كنند  ، استفاده مي(نويسي منطقي استنتاجي نظير برنامه)ای  يادگيری رابطه

 .        كند  ها عمل مي انواع مختلفي از مسايل بهتر از ساير تكنيك

همچنين های درخت تصميم برای پيدا كردن ساختار در فضاهای با ابعاد باال و  بندی برای مثال، كالسه

ی درخت،  نياز به  ی بر پايهروشهازيرا . يا طبقه بندی شده باشند، مفيد خواهد بود توانند پيوسته  هايي كه مي درداده

ها دارند،  ها برای مسايلي كه نياز به مرزبندی دقيق بين كالس كه  اين درخت در حالي. فواصل متريك ندارند

تواند وجود داشته باشد و انتخاب يك الگوريتم مشخص   اوی واحدی نميك  بنابراين هيچ متد داده. باشد  مفيد نمي

 .برای كاربردهای ويژه نياز به مهارتهای خاصي دارد

های موجود برای يك كاربرد خاص و نياز به  در عمل به علت گستردگي، پيچيدگي و حجم بسيار باالی داده

 .سازی آنها، دامنه محدودی از متدهای مفيدوجوددارد بهينه

مناسب انتخاب و  های ويژه الگوريتمي در اين مرحله، بايد برای يك منظور خاص و بر روی يك سری داده

 .الگوريتمي مناسب است كه بيشترين كارايي را داشته باشد. اعمال شود

بسياری از مسائل . داده كاوی، در حقيقت مجموعه ای از وظايف راتحت شرايط خاص خود به انجام مي رساند

 :يل مسائل اقتصادی، تجاری و ذهني مي تواند درمحدودة شش وظيفة زيردسته بندی شوندازقب

 طبقه بندی  

 تخمين  

 پيش بيني  

 تحليل سبد خريد يا وابستگي گروهي  

 خوشه بندی  

 توصيف  

 .هيچ ابزارداده كاوی يا تكنيك خاصي موجود نيست كه برای تمامي اين وظايف تعريف شده باشد
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 وريتم كاوش و ارزيابی نتايجاجراي الگ   -9-5

ی اجرای الگوريتم كافي است الگوريتم به اجرا كننده داده شود و ما راحت به صندلي تكيه دهيم و  مرحلهدر

ی  ها به مجموعه ی تقسيم كردن داده ای كه در اين مرحله قابل توجه است،  نحوه مساله. نتايج را نگاه كنيم

 .شود  وجوی ما نمي ه اين كار مشمول زبان پرسباشد، ك  ی تست مي آموزشي و مجموعه

 ابعاد فراساختاري دراستقرارمديريت دانش -11

يك سازمان دانايي محور به تعدادی فراساخت مرتبط با فناوری اطالعات نياز دارد و كلية كاربردهای فناوری 

حور كه مكمل يكديگرند به پنج فرا ساخت اصلي يك جامعة دانايي م. اند ها وابسته اطالعات به اين فراساخت

 :باشد شرح زير مي

 فرا ساخت تكنولوژيكی -11-1

 :به عنوان مثال. مي باشد ی و استانداردهای فني مربوطهرافزا افزاری و نرم سخت ،های مخابراتي شامل فرا ساخت

 اينترانت ملي  --

 (VPN)شبكة اختصاصي مجازی --

 فرا ساخت امنيتی -11-2

دستبرد و تجاوز به حريم شخصي افراد خواهد  ،مانع خرابكاری ،و امنيت اطالعات یترهای كامپيو منيت شبكها

پليس شبكه و از قبيل ها  بر امنيت شبكه ناظرهای  نهاد. ای دارد اين زير ساخت از نظر ملي نيز اهميت بالقوه. بود

 :به عنوان مثال .قضايي مربوطه از نهادهای الزم در اين حوزه هستند های بخش

 تجهيزات امنيت شبكه --     

 امضای الكترونيك --     

 مركز گواهي --   

 سيستم عامل ملي --     

 (CA)هويت --     

 پليس شبكه --     

 فرا ساخت تجاري -11-3

پول الكترونيك، خدمات . آيد توسعة واقعي فناوری اطالعات بوجود نمي ،ها دون تسهيل تجارت در شبكهب

 :به عنوان مثال .ها هستند استانداردهای مربوطه مواردی از اين زيرساخت ها و الكترونيكي بانك
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 پول الكترونيك --

 بانكداری الكترونيكي --

 فراساخت ساخت حقوقی -11-4

چرا كه  .هستندفناوری اطالعات قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت در جامعة دانايي محور از ملزومات توسعة 

 :به عنوان مثال .كننده عمالا هرج و مرج مانع توسعه خواهد بود تعيين بدون قوانين روشن، شفاف و

 دادگاه شبكه --

 ITحقوق  --

 ITالملل  حقوق بين --

 افزاری قراردادهای نرم --

 اجتماعی  فرا ساخت -11-5

نيروی انساني مخاطب اصلي فناوری اطالعات است و چنانچه طبق عادت در برابر تغييرات حاصل از توسعه 

آموزش و فرهنگسازی برای ارتقای علمي و  ،بنابراين. بدبه نتايج مطلوب دست يا دتوان نميسازمان اومت كند، مق

 : به عنوان مثال. فكری افراد جامعه از ضروريات مستمر توسعة فناوری اطالعات است

 آموزش كاربری كامپيوتر --

 دستورالعمل توجيه كاركنان --

 دستورالعمل های آموزشي --

 نظام كار از راه دور --

 ابعاد استقرار مديريت دانش در سازمان -11

تالش مديران برای تحقق . درفرايند استقرارمديريت دانش و تحول برمبنای آن ، عوامل گوناگوني دخيل هستند

درشكل شماره شش، سه بعد اصلي تحول سازماني . اهداف مديريت دانش بايد براساس اين ابعاد صورت گيرد

 .مديريت دانش نام برده شده و درادامة بحث تعريف شده استبرمبني 
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 ابعاد استقرار مدیریت دانش: شكل شماره شش

 

 ايجادتحول درزمينه ساختار سازمانی -11-1

 ارزيابي نيازهای دانشي سازمان 

 تدوين استراتژی دانش 

 تشكيل تيمهای مديريت دانش 

 توسعه مديريت دانشارزشيابي وضعيت موجود سازمان از نظر  

 طراحي و پياده سازی نظام مديريت منابع انساني دانش محور در سازمان 

 طراحي فرايندهای مديريت دانش در سازمان 

 تدوين آيين نامه های دانش 

 ايجادتحول درزمينه فرهنگ سازمانی -11-2

گروه های اجرای كارگاههای آموزشي و همايشهای محدود و هدفمند درباره مديريت دانش برای  

 مختلف شغلي

 فعاليتهای فرهنگ سازی تسهيم دانش همچون توزيع بروشور، الصاق بيانيه های دانشي، جلسات   

 ...دانشي غير رسمي و  

 تعريف پاداشهای مادی و غير مادی مبتني بر فرهنگ تسهيم دانش 

 نمايش ارزش دانش و رشد آن در سازمان 

 فرهنگ سازمانی

 ساختار سازمانی تكنولوژي اطالعات

 تحول 

 در سازمان
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 تیايجادتحول درزمينه تكنولوژي اطالعا -11-3

 سنجش نقاط قوت و ضعف سيستم های اطالعاتي سازمان 

پياده سازی پروژه های استخراج دانش از خبرگان سازمان مبتني بر بانكهای اطالعاتي و كددهي  

 تجربيات

 پياده سازی سيستم های جامع تبادل دانش 

 پياده سازی سيستم های نقشه دانشي 
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