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به نام خدا



Dr. Sogand Tourani 3

كشف دانش
داده، اطالعات،  

دانش،زمينه پيدايش 
مديريت دانش

توليد دانش
يادگيري  

سازماني،مديريت  
دانش،ابزارها و 

فناوري

ارزيابي دانش
سيستم هاي مديريت  

دانش، راهبرد 
مديريت دانش

اشاعه و تسهيم دانش
مديريت دانش و 
فرهنگ سازماني

كاربرد دانش
سازمان يادگيرنده،  

سرمايه فكري



  حدود ايران در روزانه درسي غير مطالعه سرانه 1356 سال در
.است بوده دقيقه 2

.كرد مي مطالعه دقيقه 8 تا 7 روزانه ايراني هر 78 سال

دكتر معيد فر استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران
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ميزان زمان اختصاص به مطالعه در کشورهای 
)سرانه مطالعه(مختلف

ميزان مطالعه در روز 
به دقيقه



تعداد و ها ه دانشگا تعداد آن، از قبل به نسبت انقالب، سال 35 طي•
بوده برخوردار برابري 27 و 11 رشدي از ترتيب به كشور دانشجويان

.اند

  واحد223، 57 سال در كه عالي آموزش مراكز و ها ه دانشگا تعداد•
  حدود به نفر هزار 176 از دانشجويان تعداد و واحد 2504 به كهبوده
  مقطع در دانشجو هزار 58 از بيش است، نفررسيده ميليون نيم و چهار
.هستند تحصيل مشغول دكترا
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برابر متوسط  11سال گذشته توليدات علمي ايران  30در 
رشد داشته است و اصلي ترين دليل آن دنيا

.است ISIرشد كمي مقاله هاي

)ساله 40 زماني بازده در ISI بندي رتبه در ايران علم توليد روند وضعيت(

 1970      در زمان جنگ      در سال2011       در سال2012در چند ماه اول     در سال 
 1979                                                        سال 2013  سال 

تعداد مقاالت نمايه شده کشور



و  نيازهاي بومي ولي در اين بين، ازتوليد دانش مبتني بر 
توليد ثروت ملي در جهت كارآمدي دانش آموختگان 

.سخن بسياركم است
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دانشگاهي كه در توليد ثروت، توسعه صنعتي و توسعه
هدفمند و فراگير كشور و بهبودي كمي و كيفي زندگي

مردم نقش ممتاز نداشته باشد، بيمار است
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تحصيل حال در دانشجو ميليون نيم و چهار حدود •
علمي هيئت هزار 68 حدود •
بنيان دانش شركت  3300 حدود •
فناوري و علم پارك 34 حدود •

بر روي هم؛ در حل مشكالت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي  
كشور و به طور خاص در توليد ثروت ملي 

چه سهم و نقشي دارند؟
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نوآوري علمي ، كارآفريني و در واقع دانايي، موثرترين  
ابزار حيات، از اركان اقتدار و امنيت ملي و قدرت  

اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و از ملزومات  
اساسي براي توسعه هدفمند، پايدار و

.متوازن يك جامعه به شمار مي آيد
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دكتر محمدرضا نوري دلويي
استاد دانشگاه و مؤسس پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و فناوري زيستي
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زمينه هاي شكل گيري مديريت دانش
انسان  . توسعه جوامع منوط به انسان هاي توسعه يافته آن ها است

ها با توسعه ذهن و توانايي هاي پردازشي و نيز كسب مهارت  
هاي مفهومي و فني، با ورودشان به سازمان هايي كه خرد  

Wisdom ،در ساختار و كاركرد آن ها نقش ايفا مي كنند



ورود آن ها مستلزم داشتن . بر پيچيدگي سيستم مي افزايد
انساني، ايجاد ارتباط مؤثر، همكاري،همفكري مهارت هاي 

  .مي باشدكسب دانش جديد ،همزباني و 
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شاخص اصلي توسعه يافتگي  دانش و خرد فردي و جمعي 
نهايت اين خرد جمعي است كه  انسان ها و جوامع است و در 

سيستم و جامعه را تعيين ميزان وظرفيت توسعه يافتگي سازمان،
.مي كند
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در يك فرايند تغيير و تحول  براي رسيدن به يك جامعه و 
كه در آن  متحول، پيشرو، چابك، خالق و پويا سازمان 

اهداف فردي و سازماني از هم جدا نمي باشند بايستي بر
.تكيه كردمديريت دانش  



 90درصد يافته هاي فناوري و دانش و نيز  80در قرن بيستم 
درصد تمام دانش ها و اطالعات فني در جهان توليد شده 

.است
اين دانش هر پنج سال و نيم دو   ،)1386 ( افرازه و همكاران 

عمر متوسط دانش كمتراز چهار درحاليكه  برابر مي شود
.استسال 

به اين ترتيب، اين تغيير  و تحوالت  باعث ايجاد نگرش   
جديدي در مديريت كسب و كار با نام

.شده است "مديريت دانش " 
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ها در دل  در طول تاريخ دانش در كنار تمدن
بطور   ولياست هاي عظيم شكل گرفته  كتابخانه

.محدود از اين دانش استفاده شده است

استفاده وسيع از اين منابع عظيم مستلزم بكارگيري   
از اين منابع به  بتوان است تا  "مديريت دانش"

.  بهترين شكل استفاده نمود
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از سوي ديگر مهم ترين ثروت يك سازمان انسان ها هستند وكاركنان 
هر سازمان عامل بقاء، توسعه و تعالي آن مي باشند پس بايد گفت كه 

خلق بهترين شرايط و بيشترين بهره وري سازمان در گرو گسترش 
.مي باشدكاركنان دانشي يا دانشگران توانايي و پرورش
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امروزه سازمان هاي بزرگ و پيچيده  با ساختارهاي سنتي توان و   
انعطاف الزم جهت هم سويي با تغييرات محيط پيراموني به ويژه با  

تغيير ساختار مسائل جهاني را ندارند و براي بقاي خود ناچارند يا 
كنند تا توان مقابله با تغييرات  ابزارهايي مجهز دهند يا خود را به 

.  جهاني را بدست آورند

و “ سازمان يادگيرنده”يكي از مهم ترين اين ابزارها ايجاد 
.است "يادگيري سازماني "نهادينه كردن
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يادگيري سازماني يك فرايند و مجموعه اقداماتي است كه به يادگيري 
كاركنان منجر مي شود و در برگيرنده رفتار سازماني مشخصي است 

در حقيقت شرايط يادگيري . كه در سازمان يادگيرنده اعمال مي شود
براي همه اعضاء فراهم مي شود و افراد به طور پيوسته به تغييرات آن 

. چه ياد گرفته شده، همت مي گمارند
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يادگيرنده سازمان سازماني يادگيري
گيرد مي شكل تفكر جديد الگوهاي

است محصول و نتيجه هدف، يك
ديگران به انتقال و دانش ايجاد
خارجي منابع از استفاده با دانش كسب
سازمان خارج دانش بكارگيري و ادغام
خدمات و عمليات توليد با دانش تركيب
مناسب محيط ايجاد
منظم يادگيري براي اعضا تشويق

است فرايند يك
سازمان دانش در تغيير

 آن براي و كشف را خطاها سازمان اعضاي
كنند مي اقدام

 پي در كه سازمان اعضاي آگاهانه تعامالت
آيد مي بوجود سازمان جمعي هوش
 سازمان يك به مجموعه تبديل هدف

است يادگيرنده
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تفاوت سازمان يادگيرنده و يادگيري سازماني
 درون گروههاي و افراد يادگيري مفهوم به سازماني يادگيري

  سازمان
  سيستم يك عنوان به سازمان يادگيري معني به يادگيرنده سازمان 

.است كلي
بطور كلي

.سازمان يادگيرنده حاصل يادگيري سازماني است
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سازمانهاي يادگيرنده

سازمانهاي دانش آفرين

خلق دانش و آگاهي هاي جديد، ابداعات و ابتكارات  
نوعي رفتار همگاني در سازمان هاي يادگيرنده  

محسوب مي گردد



علت آسيب پذيری ونابودی بسياری از سازمان ها حتی در سطح 
بين المللی و عقب ماندگی کشورها بخاطر عدم توانايی تغيير 

زيرا هر چه . خود در مقابل تغييرات سريع محيطی است
محيطی رقابتی تر شود، بايد سازمان ها و جوامع آمادگی پاسخ 

.گويی به محيط رقابتی را داشته باشد
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معتقد است كه تنها منبع ثروت در جامعه فراسرمايه  1993پيتر دراكر 
در سه تغيير اساسي دانش وي به . استدانش و اطالعات داري، 

:قرن بيستم، اشاره نموده است

  توليد براي دانش از آن، در كه است صنعتي انقالب اول، انقالب•
.است شده استفاده محصوالت و فرايندها و ابزارها

 و تيلور مانند افرادي آن در كه است وري بهره انقالب دوم، انقالب•
.كردند كار نيروي براي دانش از استفاده به اقدام فورد



  خود بخاطر دانش از آن در كه است مديريت انقالب سوم، انقالب•
 توليد سنتي عوامل كه نيست معني بدين اين .شود مي استفاده دانش
 گويد مي دراكر.است كرده تغيير شان جايگاه فقط بلكه اند، شده حذف

 مي دسترس قابل راحتي به توليد عوامل ساير است، موجود دانش وقتي تا
.باشند
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و مفاهيم تازه عصر مجازي امروزه موج جديد زندگي انسان با ورود به 
و غيره محور، مديريت دانش  -جامعه دانش بنياد، اقتصاد دانشاي چون 

برخورداري از ابزارهاي اطالعاتي و امكانات ارتباطي . شكل گرفته است
.متناسب با شرايط جديد، شرط بقاء در اين دوره است



Dr.Sogand Tourani 29

فناوري اطالعات به عنوان يك رسانه جديد، بر اساس تئوري مك لوهان 
حـاوي پيـام هـا و مفـاهيمي بـراي      ،  "رسانه همان پيام اسـت  "كـه  

است كه سرعت و محور  -جامعه اطالعاتي به جامعه دانشتوسعه 
 "مديريت دانش "استمرار آن در موج چهارم حيات بشر به وسيله مفهوم 

.صورت مي گيرد
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از نظر شما داليل گرايش روز افزون 
جوامع و سازمان ها به مديريت دانش  

چيست؟
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امروز جوامع در پي رسيدن به خرد، بصيرت و درك بهتري  
آنچه مي دانند، آنچه بايد بدانند، و اينكه در اين باره  "از

.، در تكاپو هستند"بايد چه كاري انجام دهند
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داليل گرايش روز افزون جوامع و سازمان ها بـه مـديريت   
:دانش به قرار زير است

افزايش همكاري•
بهبود بهره وري•
تصميم گيري بهتر و سريع تر•
يادگيري سريع تر كاركنان و سازمان•
تشويق و قادر ساختن افراد به نوآوري•
افزايش قدرت تشخيص اطالعات مفيد•
تسهيل جريان مناسب از تـامين كننـدگان بـه دريافـت كننـدگان دانـش       •

بدون محدوديت زمان و فضا
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تسهيل اشتراك دانش ميان كاركنان و بازداشتن آنان از اختراع دوباره چرخ•
تسهيل و تسريع گام هـاي ايجـاد تغييـرات سـازماني از طريـق فـراهم آوردن       •

امكان ثبت و به كارگيري آموخته ها
. اكتساب و ثبت دانش كاركنان پيش از اين كه آنان سازمان را ترك نمايند•
افزايش آگاهي سازمان از خالءهاي دانشي•
كمك به سازمان براي ارتقـاي موقعيـت رقـابتي بـا افـزايش آگـاهي دربـاره        •

راهبردها، محصوالت و بهترين كاركردهاي رقيبان
بهبود و ارتقاي ارائه خدمات •
حركت به سمت توسعه ملي، توليد ثروت ملـي، پاسـخگويي بـه    •

نيازهاي جامعه، تامين رفاه وآسايش و امنيت مردم جامعه
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چرااز طريق  
مديريت 
دانش؟
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داده، اطالعات، دانش، خرد
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تفاوت داده، اطالعات ، 
دانش و خرد در حوزه 
كاري شما چيست؟
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:داده
داده هـا  . داده عبارت از نشان ها، حـروف، صـداها، تصـاوير و نمودارهـا    

از داده به عنوان مـاده خـام   . مجموعه اي مجزا و عيني از واقعيت ها است
داده به خودي خـود ارزش زيـادي نـدارد    . اطالعات نيز نام برده مي شود

.ولي مي توان آنرا  به راحتي در رايانه ذخيره كرده و از آن بهره برد
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درجه 38درجه حرارت، 
سال 75سن، 

بار 109ضربان قلب، 
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:اطالعات
از . داده وقتي در زمينه خاص قرار مي گيرد به اطالعات تبديل مي گـردد 

. ايــن رو اطالعــات از ارزش بــيش تــري نســبت بــه داده برخــوردار اســت
ــام داراي معنــي اســت     ــات نــوعي پي ــات نــه تنهــا داراي   . اطالع اطالع

تاثيرگذاري بر گيرنده دارد بلكه خود شكل خاصـي دارد و بـراي هـدف    
.خاصي سازماندهي مي شود
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بار  100تعداد ضربان قلب در زماني كه بيش از : طپش قلب
.در دقيقه است

درجـه سـانتيگراد    37درجه حرارت بدن كه بيش از : تب
.باشد

سال دارد 75كه سن باالي فردي: سالخورده 
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:دانش
اگرچه براي دانش تعاريف بسياري ارائه شده است ولي بيش تر آن ها بر 

مثالً دانـش  . تاكيد ويژه اي داشته اند) صاحب دانش(اهميت عامل انساني
اطالعات درون ذهن افراد، بنابر اين بـدون فـرد خبـره و     "عبارت است از

. "آگاه، دانشي به وجود نخواهد آمد
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.احتماالً بيمار به آنفوالنزاي شديد مبتال شده است
آشنايي با مكانيزم هاي حفظ و نگهـداري تجهيـزات پزشـكي    

TPM
آشنايي با انواع سيستم هاي ارائـه دهنـده خـدمات سـالمت     

كشورها ، سيستم تعاون، سيستم طب ملي و سيستم طب دولتي 
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داده؟ اطالعات؟ دانش؟ خرد؟
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:معرفت /خرد
oدانش تراكم از ناشي
oتصميمات بهبود و گيري تصميم براي
oسودآوري و وري بهره
oخردمندي براي
oدانش بر حاكم اصول از كامل فهم
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تصميم گيري براي راه اندازي دپارتمان ترجمان، انتقـال و  
تجاري سازي دانش براي دانشگاه هاي علوم پزشكي

تصميم گيري براي ايجاد و راه اندازي دانشگاه مجازي
در صـورتي   ICUتصميم گيري براي انتقال بيمار به بخـش  

....كه
دانشـگاه   R&Dتصميم گيري در خصوص توسعه واحـدهاي  

هاي علوم پزشكي كشور
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موجوديت هاواقعيت
)بازنمايي، ضبط، ذخيره(متن، واقعيت، كد، تصوير، صدا  داده

پـردازش داده، سـازماندهي،   (داده هاي سازمان يافته، ساخت مند، و تعبير و تلخـيص   )علم(اطالعات
)تفكيك، محاسبه، بازيابي، گزارش

ــش ــم (دانـ علـ
)چگونگي

و كيفـي،  كمـي  سـنجش ، اجـرا،  اطالعـات پـردازش (قضـيه، قـانون، فراينـد، مـدل      
)گردآوري، فراگيري و انتشار

ــام (خـــرد  نظـ
ارزشي انسان و 
توانـــايي او در 
قضاوت، تجريد 

)و اكتشاف

كشـف، اسـتتنتاج، ارزش هـا، قضـاوت،     (كشف، استنتاج، ارزش ها، قضاوت، شهود  
)شهود

1995رده شناسي سلسله مراتبي دانش نوناكا و تاگوچي 
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خرد در   -دانش-اطالعات -داده
كدامين مراحل از اجراي يك تحقيق  

مشاهده مي گردد؟ 
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:انواع دانش
شيوه هاي مختلفـي بـراي تقسـيم بنـدي و توصـيف ويژگـي هـاي دانـش         

.وجود دارد

)ضمني و صريح(دانش نهان و آشكار  يا •

)سازماني(فردي و جمعي يا دانش •

)عملي و كاربردي(دانش عيني و تجربي يا   •
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يك تقسـيم بنـدي ديگـر آن اسـت كـه دانـش را بـر اسـاس نـوع كـاربرد و           
:موقعيت در سازمان، به سه گروه عمده تقسيم مي كند

 Tacit & Explicit Knowledgeدانش نهان و آشكار•
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شامل داده ها، فرمول هاي علمي، ، جزئيات، خط مشي هـا،  دانش آشكار 
قابـل بيـان در   ). 2001علـوي و ليـدنر،   .(رويه ها و كتاب هاي راهنمـا اسـت  

قابـل  . قالب واژه ها و اعداد است قابل انتقال از فردي به فرد ديگـري اسـت  
. مقوله بندي، ذخيره و توزيع است

نظير گزارش هايي درباره بيمـاران، رفتـار مراجعـه كننـدگان و خريـداران،      
پايگاه داده ها، مهارت هاي كاركنـان و فهرسـت مطـالبي كـه در برگيرنـده      

.  آخرين نوشته ها در باب آخرين دستاوردهاي فناورانه است
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اين دانـش بـه واسـطه تجربـه،     . شامل اجزاي شناختي و فني استدانش نهان 
. تفكر، مشاهده و شهود توسعه مي يابد

دانش نهان آن چيزي است كه مي دانيم ولي نمي دانـيم و مطمـئن نيسـتيم كـه     
اين دانش در ذهن آدمي حـك شـده اسـت و از    . چه مي دانيم يا چرا مي دانيم

.اين رو ارتباط و قالب بندي آن دشوار است
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:)سازماني(جمعي و فردي دانش
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علـم  (بـه سـه مقولـه دانـش مبتنـي بـر اطالعـات        دانش فردي 
ــتي  ــكار / چيس ــش آش ــه   )دان ــر تجرب ــي ب ــري مبتن ــم (، فراگي عل

، دانش فردي و توانايي هاي هنري قابل )دانش پنهان/ چگونگي 
).2001ريمل، (تقسيم است
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را بـه عنـوان تركيبـي از فنـون، روال هـاي عـادي،       دانش جمعـي  
هنجارهاي عادي، هنجارهاي و ارزش هاي توسعه يافتـه و مشـترك   
ميان حداقل دو همكـار، و نيـز دانـش فـردي هـر كـدام از آن هـا و        

.اطالعات در دسترس شان، تعريف مي نمايند
، در درون سازمان، فرايندهاي اجتماعي 2001از نظر ريمل و لوندال 

وجود دارد كه دانش جمعي را تحت تاثير قرار داده و بـه آن شـكل   
.مي دهند

)فرهنگ سازماني، جو سازماني و سرمايه هاي اجتماعي( 
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:دانش پايه اي، پيشرفته و خالقانه

:دانش پايه اي
محدوده و سطح كمينه اي از دانش است كـه در اصـطالح فقـط     

براي ورود به صحنه رقابت و شروع كار در يك صنعت و يا حوزه، 
بنابر اين داشتن . مورد نياز است و به كارهاي روزمره مرتبط است

اين سطح از دانش و توانمندي نمي تواند بقا و حيات بلنـد مـدت   
سازمان را تضمين كند ولي يك سـطح پايـه اي و ابتـدايي بـراي     

.  ورود به صنعت محسوب مي گردد
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دانش پايه اي معموالً در اختيار تمام فعاالن در يك صنعت  
مي باشد و داشتن آن برتري در مقابل افرادي محسوب مي 

).1999زك، (شود كه بيرون از اين صنعت مي باشند
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): دانش تخصصي+ دانش پايه (دانش پيشرفته 
. دانشي است كه سازمان را به صورت رقابتي زنده نگـه مـي دارد  

اين نـوع از دانـش بـه سـازمان ايـن قابليـت را مـي دهـد كـه          
اين نوع دانش اين قابليت . محصوالت خود را از رقبا متمايز سازد

را دارد تا سازمان بتواند در بازار مشابه و در مقابل مشتريان مشـابه  
).1999تيوانا، (در صدر رقبا قرار گيرد 
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:دانش خالقانه
دانشي است كه سازمان را توانا مي سـازد تـا صـنعت و رقبـا را      

و ميان خود و ساير رقبا فاصله قابـل مالحظـه اي   رهبري كرده 
ايجاد كند و در بازار رقابتي اين توان را به سـازمان مـي دهـد    

.دهد قواعد بازي را در صنعت و رقابت تغيير كه 
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دانش حالت ايستا ندارد و دانشي كه امروز در گرو دانش  
خالقانه طبقه بندي مي شود ممكن است در آينده نزديك به 

.  دانش پايه اي بدل شود

بنابر اين براي حفظ جايگاه رقابتي نياز است كه سازمان پيوسته 
.  باشديادگيري و اخذ دانش جديد و به روز در حال 
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باعث مي شود  ) سازمان يادگيرنده(توانايي سازمان در يادگيري
كه دانش از طريق تجربيات سازماني جمع شده و در قالب 
مهارت،كيفيت يا شايستگي، سازمان را در ارائه خدمات يا 

.معرفي نمايد) برند(مزيت راهبردي يا محصوالت به عنوان 
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دنياي پر رقابت امروز سازمان ها را واداشته كه براي 
موفقيت در اين رقابت تنگاتنگ و برتري در عرصه  

را با در نظر گرفتن  دانش هاي جديد كسب و كار، 
شيوه هاي كاربردي كسب كرده و به اصول اخالقي 

اخوان و (براي بهبود فعاليت هاي شان تبديل نمايند 
).2014همكاران، 
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دولت مردان هوشمند در كشورهاي توسعه يافته به  
اهميت دانش پي برده و زير ساخت هاي الزم براي 

را پيگيري مي نماينداقتصاد دانش بنيان توسعه 
در بسترها و زمينه هاي ترجمان دانش و از طريق  

مختلف فرهنگي، اجتماعي سياسي و اقتصادي  
.خود در راستاي تعالي جامعه اقدام مي نمايند
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:  توجه
 كليهفرآيندي است كه ترجمان دانش (

زمان فعاليت ها از 
ايجاد  ”تا “ سوال پژوهش”شكل گيري 

نه اين كه تنها از  را در بر مي گيرد“ تغيير
).اتمام پژوهش شروع شود
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چرخه و فرايندهاي پوياي
:مديريت دانش 

اشتراك و 
توزيع توسعه اكتساب / خلق 

شناسايي
ذخيره 
سازي به كارگيري
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مديريت دانش به شكل فرايندهاي به هم پيوسته و پـي در پـي در   
نظر گرفته مي شود كه در هر فرايند فعاليت هاي خاصي در جريان 

. است

:چهار فرايند اصلي مديريت دانش عبارتند از
خلق، تدوين، انتقال و كاربرد دانش 
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خلق دانش
عبارت است از فرايند مارپيچي تعامل بين دانش نهان و آشكار كه در  

اجتماعي سازي، بيروني سازي،  . چهار مرحله تبديل به وجود مي آيد
).1995نوناكا(تركيب، و دروني سازي 

در دنياي كسب و كار امروز خلق دانش نقش بسيار مهمي در ايجاد و   
توليد و خلق دانش نقش  . سازمان بازي مي كندثبات جايگاه رقابتي 

در سازمان ايفا  بستري مناسب براي نوآوري مهمي در فراهم آوردن 
مي كند
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 يا و عمدي فعاليت نتيجه تواند مي دانش توليد و خلق
:باشد عمدي غير اي پديده

  :مثال  
oدر ها كپك برخي بيوتيكي آنتي اثرات مشاهده نتيجه سيلين پني 

)عمدي غير پديده(بود مرتبط غير هاي آزمايش خالل

oحاوي ظرف سهوي شكستن جهت به گلوله ضد شيشه ابداع 
  .)عمدي پديده(بود پالستيكي شيميايي مايعات
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هنگامي كه خالء بين دانش موجود و آنچه مورد نياز 
سازمان است وجودداشته باشد، اهميت توليد دانش بارزتر 

خالء دانشي مي تواند با كسب دانش مورد نظر  .مي گردد
.از منابع خارج از سازمان يا منابع داخلي پر شود

در صورتي كه اين مسئله امكان پذير نباشد آنگاه نياز به   
.توليد دانش جديد در سازمان احساس مي شود
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)مستند كردن دانش مربوط به تجربيات(تدوين دانش 
.  هدف تدوين، مفيدتر و دست يافتني تر كردن دانش است

داونپورت و پروساك در اين باره چنين توضيح مي دهند كه
هدف تدوين، تبديل شكل دانش سازماني به گونه اي است كه   "

.آن را براي كساني كه نيازمند آنند دست يافتني تر كند

در معنايي ساده به اين ترتيب، بايد دانش را تدوين كرد، تا    
دانش سازمان دهي شده، آشكار، قابل حمل و تا حدامكان به  

).2000داونپورت، (صورت ساده قابل درك باشد
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انتقال دانش
داونپورت و پروساك فرايند انتقال دانش را به صورت دو كنش در 

:نظر مي گيرند
)فرستادن يا عرضه دانش به يک گيرنده بالقوه(انتقال •
جذب دانش توسط آن فرد يا گروه•

اگر انتقال و جذب برای ارائه خدمات و توليد محصوالت جديد يا تغيير  
رفتاردرسازمان بهبود ايجاد کند در آن صورت ، دارای ارزش است

)٢٠٠١علوی و ليندر، )(در واقع به نوآوری منتهی شود( 
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:كاربرد دانش
منبع مزيت رقابتي تنها در تصاحب دانش نيست بلكه در  

. آن است كاربرد
:سه راهكار براي كاربرد دانش شناسايي شده است

ه       • ر متخصص، دانش آشکار متخصصان را ک نخست، نيروهای غي
ا      ايی ه تانداردها و راهنم وانين، اس ون ق تورالعمل همچ کل دس ه ش ب

.عرضه می شود، به کار می برند

توجه
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دوم، جريان روزانه سازمانی مثل الگوهای همکاری، تفاهم نامه های •
تعامل و ويژگی های فرآيندها، افراد را قادر می سازند دانش تخصصی  

.خود را بدون نياز به انتقال آن به کار برند

ا دانش تخصصی          • رد ت ا وظايف مستقل شکل می گي سوم، تيم هايی ب
وند           رده ش ار ب ه ک رد ب ه ف ر ب ائل منحص ل مس رای ح راد ب ر (اف فيش

٢٠٠١.(
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اجزاي اساسي مديريت دانش
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:تعريف اهداف

اهداف راهبـردي و عملكـردي مـديريت    در اين قسمت 
براي يك سـازمان خـاص تعيـين مـي شـود و معلـوم مـي        دانش 

.گرددكه كدام دانش از نظر راهبردي مهم است
R&Dقابليت هاي محوري يك سازمان در بخش : مثالً 
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:تشخيص دانش
ــواع مختلــف داده هــاي درونــي و   در فراينــد تشــخيص دانــش، ان
بيروني و منابع اطالعاتي كه در محيط سازمان وجود دارد، تحليـل  

.مي شود
هدف، كسب چشم انداز . چه دانشي در آينده مورد نياز است:مثالً

.روشني براي توليد نقشه هاي دانش مي باشد
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:كسب دانش   
ــردازد     ــي پ ــش م ــابع دان ــري از من ــره گي ــه به ــد ب ــن فراين ــد  . اي ــي توان ــابع م من

، اسناد، پايگاه داده ها و تركيبي مناسب از آن ها )كارمندان فعلي و آينده(افراد
.اين منابع درون سازماني و برون سازماني مي باشد. باشد

:ايجاد ساختار براي دانش
شـكل مـي   ساختار دانش سنجيده مـي شـود و حافظـه سـازماني     در اين قسمت 

.گيرد
:ذخيره  دانش

ايـن حافظـه از تمـام انـواع دانـش      . دانش در حافظه سازماني ذخيـره مـي شـود   
شامل تجربيات افراد، خبرگي ها، اسناد، پايگاه داده هـا و موضـوعات دانشـي    (

.و نظام هاي فناوري اطالعات تشكيل شده است) با ساختارهاي متفاوت
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:توزيع دانش
: پرسش هاي اصلي در مورد اين عنصر عبارتند از

چه كسي، به چه دانشي و به چه مقدار نيازمند است؟
چگونه مي توان فرايندتوزيع دانش را تسهيل كرد؟ 

به اين ترتيب به خاطر مي سپاريم كه دانش تنها زماني ارزشمند است كـه  
در زمان مناسب در دسترس فرد مناسب باشـد، تـا تصـميم درسـتي اتخـاذ      

.شود
فناوري هاي زيربنايي توزيع دانش به فناوري هاي  

)  مثل خبرنامه( PUSHو فشاري) مثل جستجو(PULLكششي
.قابل تقسيم بندي است
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:كاربرد دانش
در اين بخش اطمينان حاصل مي شود كه هـر فـرد از دانـش موجـود بـراي      

دانش توليـد شـده بايـد بـه كـنش توليـدي       . انجام وظايفش استفاده مي كند
.تبديل شود

:سنجش
بنا بـه  . اين بخش به سنجش ميزان و چگونگي رسيدن به اهداف مي پردازد

عوامل مذكور، نقاط مداخله براي كـنش هـاي مـديريتي در    ” پرابست “ نظر
اين عوامل را بايد به صورت كل و نه به صورت . سازمان را شكل مي دهند

.مجزاي از يكديگر در نظر گرفت
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گام براي پياده سازي مديريت دانش هفت 
شمادر سازمان 
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شناسايي مسايل كسب و كار: 1گام 
بـه كـارگيري موفـق مـديريت دانـش نيازمنـد       :مفهوم كليـدي 

شناسايي همه مسايل كسب و كـار بـراي رفـع آنهـا و همـاهنگي      
.شماستپروژه مديريت دانش با اهداف كلي كسب و كار 

. كاركنان سازمانها اغلب از اجراي سيستم مديريت دانش دچار هـراس هسـتند  
چرا كـه بايـد تنـوع و حجـم اطالعـات در پايگـاه داده سـازمان، اطالعـات در         

ــ   . ددســترس اينترنــت، و دانــش ذخيــره شــده در ذهــن افــراد را در نظــر بگيري
اطالعات بايد همواره با ارزش باشند به عبارتي اطالعات بايد در هر زمـاني در  

الزم است كـه سـازمانها   در ضمن  .هر جايي براي هر كسي قابل دسترس باشد
هماهنگ كنندخودمديريت دانش را با اهداف  پروژه هاي
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آماده سازي براي تغيير:2گام 
نـرم  ،مـديريت دانـش بيشـتر از يـك تكنولـوژي      :مفهوم كليدي
به عبارتي شامل تغييـرات فرهنگـي در روش درك   . افزاري است

اجراي موفـق مـديريت دانـش نيازمنـد     . دانشِ توسعه يافته است
.شماستايجاد فرهنگ مناسب تسهيم دانش در سازمان 

داونپورت معتقد است كه دو سوم تالشهاي مديريت دانش نيازمند تمركـز بـر   
اگـر شـما بيشـتر از يـك سـوم وقـت تـان را بـر روي         ": مسايل غير فنـي اسـت  

تكنولوژيهاي مديريت دانش صرف كنيد، آنگاه شما محتوا، فرهنگ سازماني 
و نگرشهاي انگيزشي كه سيستم مديريت دانش را مفيد مي سازند، نفي كـرده  

."ايد
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ايجاد تيم:3گام 
آن ها . مي شوند همه اعضاي تيم با رهبر تيم شناخته :مفهوم كليدي

ا داررا مهارتهاي ميان بخشي براي اجرا موفق مديريت دانـش   بايد
.باشند

ئله   مهارت و سازمان می توانند انواع دانش کارمندان را به منظور حل مس
ا  . تعيين کند د  در اين ج دارای دانش   سازمان چه کسی در   : "سواالتی مانن

د؟ "، "خاصی است؟ ی کنن ار م ا ک ور آنه ه آن  "، "چط ه کس ديگری ب چ
ه      "، "دانش نياز دارد؟ د طبق از دارن ه آن ني ه ب چطور ممکن است افرادی ک

.مطرح می شود " بندی شوند؟



Dr. Sogand Tourani 90

انجام مميزي دانش: 4گام
منابع مورد نيـاز دانـش را بـراي حـل      ،مميزي دانش:مفهوم كليدي

از اينرو سـازماندهي دانـش بـه    . مسائل كسب و كار شناسايي مي كند
وسيله توسعه طبقاتي شروع مي شـود كـه مـنعكس كننـده چگـونگي      

.شماستكاركرد سازمان 

مميزي دانش با كاركردن با كاركنان براي مشخص كردن دانـش مـورد نيـاز بـراي     
در واقـع ،  . مي شـود شناسايي  1حل مسئله كسب و كار شروع مي شود كه در گام 

بـه  ": مميزي دانش بهره ور نيازمند تمركـز بـر پاسـخگويي بـه سـواالت زيـر اسـت       
منظور حل مسائل به چه دانشي نياز داريم؟ چه كسي دانش را از دسـت مـي دهـد،    

"چه كسي در اختيار دارد و چه كسي از آن استفاده مي كند؟
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تعريف ويژگي هاي كليدي:5گام 
ايجاد چـك ليسـتي از ويژگيهـاي كليـدي كـه      :مفهوم كليدي

كه كسب مي شود، به ي اطمينان بدهد تكنولوژي مديريت دانش
ارتقا زيرساختارها كمك شما با توجه به حل مسائل كسب و كار 

.مي كند

هـر سـازماني متفـاوت    فـردي بـه تعـداد    اگر چه سيستمهاي مـديريت دانـش   
هستند اما ويژگيهاي اساسي مشتركي دارند كه مي توانـد شـامل مـوارد زيـر     

.باز بودن سيستم، قابل سنجش بودن، قابل سفارشي بودن، امنيت: باشد
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ايجاد بلوك هايي از مديريت دانش:6مگا
مديريت دانش با استفاده از مفهوم مرحله اي :مفهوم كليدي
هر مرحله يا فازي بيان كننده بخش خاصي از . پياده مي شود

بـراي  بنيان و زيـر سـاختي   راه حل مديريت دانش است كه 
.مرحله بعدي خواهد بود

سيستم مديريت دانش يك سازمان مجموعـه اي از فناوريهـاي اطالعـات    
است كـه بـراي تسـهيل جمـع آوري، سـازماندهي، و توزيـع دانـش بـين         

 طريـق  پـروژه هـاي مـديريت دانـش موفـق از     . كاركنان استفاده مي شود
.اقدام به انجام كار مي نمايند "ايجاد بلوكهاي فني"
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برقراي ارتباط بين افراد و دانش:7گام
حتي اگر سيستم مديريت دانش به خوبي پياده شـود  :مفهوم كليدي

زماني اثربخش خواهد بود كه بتواند بـين پايگـاه داده ، خبرگـان و    
ارتباطات بهتر و كـارآتر برقـرار    يدانش كنانجويندگان دانش و كار

.كند
:دايركتوري دانش

در يك سازمان هميشـه فرآينـدي    "چه كسي چه چيزي مي داند"پيداكردن اينكه 
نياز به خبرگان يك موضوع جديدي نيست هر چند بسـياري  . وقت گير بوده است

پايگـاه  . براي حل اين مساله كمك مي گيرند "پايگاه داده مهارتها"از سازمانها از 
مدير . داده مهارتها وابسته به كاربر نهايي است كه پروفايل خود را به روز مي كند

.پايگاه داده بايد به طور مستمر آن را به روز كند
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