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دانشمديريت   



 ٢

 پيش گفتار

دانش فردي مي تواند مجددا براي . امري ضروري براي انجام هر آار روزمره است “دانش”دارا بودن 

 Knowledgeهدف آلي از مـديـريــت دانــش. قرار گيرد مشابه در شرايط ديگري مورداستفاده انجام آار

Management(KM)ام آارآنان يك سازمانمثال تم(  استفاده بيش از يك فرد از يك دانش بخصوص است (

عامل انسجام و “ دانش”,  محور سازماني-در ديدگاه هاي جديد دانش .سهيم شدن همه در دانش, ــ در واقع

  .عنوان مي شودبهم پيوستگي سازمانها 

مديريت دانش ابتدا در قبائل و . وجود داشته است, دير زماني است آه مديريت دانش بدون نام و نشان خاصي

 .  شروع و از پدران به پسران آموخته مي شدطايفه ها

مديريت دانش اهميت بيشتري يافت زيرا افراد براي آار آردن با يكديگر بايد دانش خود , با ظهور آار تيمي

 .را با ديگران سهيم شوند

 امروزه اشتراك دانش بين سازمانهاي بزرگي مطرح مي شود آه از نظر جغرافيائي در جهان پراآنده و در 

 .رصه هاي مختلف فعال هستند و تالش در سهيم شدن سازمانها در دانش يكديگر استع

حتي آاملترين پروژه . عمليات تكاملي مستمر است“ مديريت دانش” مهم ترين دارائي سازمان و“دانش ”

 . هاي مديريت دانش نيز آارهاي ناتمام و در حال پيشرفت و توسعه محسوب مي شوند

اما . در به اداره دانش نيستند زيرا دانش در درون افراد وجود دارد و مفهومي و پنهان استقا, واقعا, سازمانها

 .مي توانند محيط الزم براي رشد و سهيم شدن اطالعات حاصل از دانش را اداره آنند

 .  مديريت دانشگزارش پيوست مروري است بر مباحث و نكات الزم و اساسي براي آشنائي با  

 

 

 

 

 

 

 ا مديريت دانش و تعاريف اساسي آن آشنائي ب 

 

  :(Data)  داده ها •
يك سري حقايق عيني و ناپيوسته در مورد وقايع آه با استفاده از نوعي سيستم تكنولوژي در يك بايگاني  ‐

داده ها اطالعاتي هستند آه براي . ذخيره مي شود)يك سند, صفحه گسترده, مانند پايگاه داده ها( ساختاري 
 .نتقال و انتشار در قالب فرمهائي قرار مي گيرندراحتي نقل و ا

 
 
  :(Information)اطالعات  •

 ,اطالعات از طريق پردازش داده ها به دست مي آيد ‐
 ,اطالعات پيامي است آه فرستنده و گيرنده دارد ‐
 ,گيرنده در مورد اينكه پيام اطالعات است يا پارازيت تصميم مي گيرد ‐
 . نقش آليدي ايفا مي آنداطالعات در جامعه اقتصادي امروز ‐

 
 



 ٣

  : (knowledge)دانـش •
 :رياضيدان بزرگ معتقد است “ اينشتين ” 

 “ .بقيه چيزها فقط اطالعات است. دانش تجربه است ” 
به همين . يعني اطالعاتي آه به منظور خاصي بكاربرده شود.  است”اطالعات در عمل” تعريف متداول دانش 

 . د آه مبتني بر زمينه خاص عملياتي باشدعلت دانش وقتي مفهوم پيدامي آن

اطالعات مفهومي و ديدگاههاي قاعده مند آارشناسان است آه به , ارزشها, دانش مخلوط سيالي از تجربيات

دانش از ذهن دارنده آن . عنوان چارچوبي براي ارزيابي و ترآيب تجربيات و اطالعات جديد بكار مي رود
,  و نه تنها به صورت اسناد يا ذخيره بلكه در آار روزمرهد مي يابدنشات مي گيرد و در ذهن او آاربر

باورها يا اطالعاتي است آه مي , مفاهيم, دانش تجربه. عمليات و هنجارهاي سازمانها نيز وجود دارد, فرآيندها

 .تواند مورد اشتراك و مراوده قرار گيرد

بيني و بينش و مفاد ذهني و فكري آنان  م و دروندانش در مورد مرد. دانش بر داده ها و اطالعات احاطه دارد

به سادگي مي توان گفت .  تجربه و عقل در طول زندگي دانش است, ادراك , اثرات مرآب درون بيني. است

 .دانش آن چيزي است آه در ذهن داننده و دارنده آن وجود دارد
ده هاي بايگاني شده و ديگر داده هاي  مجموعه دااطالعات,  پرونده هاي بايگاني شده از يك معاملهها داده

 .  مجموع عوامل مختلفي است آه منجر به تصميم گيري در مورد معامله مي شوددانشمرتبط با آن معامله و 

, داده هاي شما عبارتست از تعداد ليترهاي بنزين, شما صبح در مسيرآارتان مي خواهيد بنزين بزنيد: مثال

اده ها و داده هاي مرتبط ديگراطالعات شما را در مورد بنزين زدن تشكيل مجموع اين د... قيمت هر ليتر و 

بينش و مجموعه عوامل مختلفي است آه , دانش شما به عنوان خريدار بنزين درك, در اين مورد. مي دهد

 از جمله ازدحام جايگاه مورد نظر شما نسبت به -مي شود, منجر به تصميم گيري شما در مورد بنزين زدن

نزديكي جايگاه مورد نظر شما به محل آار يا منزلتان نسبت به جايگاه هاي ديگر و عوامل , ه هاي ديگرجايگا

 .در واقع مجموع چيزهائي آه در ذهن و فكر داننده مي گذرد. ديگر

اطالعات و دانش از هم مجزا هستند و باهم تفاوت دارند مديريت آنها به نحو موفقيت آميز , در حاليكه داده ها 

 .ر يك سازمان مبحث بسيار بحراني استد

آار و , دانش فقط منبعي در آنار ساير منابع توليد مانند زمين , در جوامع اقتصادي جديد”, مي گويدپيتر دراآر

وقتي براي توليد از . دانش ويژگي هاي انحصاري و يگانه دارد, بلكه در مقايسه با عوامل ديگر. سرمايه نيست

امروزه , اما. سرمايه آمتري باقي مي ماند,  زمين آمتر و وقتي سرمايه افزايش مي يابد,زمين استفاده مي شود

ما هيچ وقت نسبت به زماني . آاهش نمي يابد  دانش تنها منبع معناداري است آه وقتي از آن استفاده مي شود

 “.لكه فزاينده استزيرا دانش ماهيت آاهنده ندارد بآه آاري را آغاز مي آنيم دانش آمتري نخواهيم داشت 

دانش اطالعاتي است آه انسان به آن ارزش اضافه مي آند مانند گزارشهاي مشاوره و رايزني و يا تحليلهاي 

 . بازار

 



 ۴

 ويژگي هاي دانش* 

 , از ذهن افراد نشات مي گيرد-
 ,در طول زمان بوجود مي آيد ‐
 ,داوري مي آند ‐

 ,اطالعات داخلي و پنهان است ‐
 , محور است-عمل  ‐
 ,له مقررات حمايت مي شودبوسي ‐
 .دائما در حال تغيير است ‐

 
  (Knowledge Management) مديريت دانــش 

بعضي حتي معتقدند اين واژه جمع . واژه مديريت دانش مورد انتقاد بسياري از صاحبنظران قرار گرفته است

اما بعضي ديگر . داردواژه مديريت آاربردي ن, آنها مي گويند وقتي واژه دانش مطرح مي شود. اضداد است

اگر دانش يك دارائي استراتژيك محسوب مي شود . استدالل مي آنند آه ترآيب اين واژه آامال درست است

 .مانند هر دارائي سازماني ديگر قابليت مديريت دارد

 با دارائيهاي سازماني دانش.  شده استدانشزمان زيادي صرف شناسائي , مديريت دانشبراي تعريف 

 .رد و با اطالعات محض نيز يكي نيستتفاوت دا

مراقبت، , اداره آردن" مديريت"اگر منظور از . در مديريت دانش آمتر بحث برانگيز استمديريت واژه 

رشد، مباشرت و نظارت، بهبود بخشيدن و ايجاد قابليت بيشتر بكارگيري باشد واژه مديريت دانش واژه 

 .مناسبي است

آن يك موسسه آگاهانه و به طور فراگير دانش خود را به صورت منابع، مديريت دانش مبحثي است آه در 

 . اسناد، مهارتهاي انساني جمع آوري و سازماندهي مي آند؛ به اشتراك مي گذارد و تجزيه و تحليل مي آند

با سهيم شدن و . مديريت دانش فرآيند ايجاد ارزش بوسيله دارائي هاي معنوي و دانش ـ محور سازمانها است

قسمتها و يا حتي شرآتهاي ديگر ارزشهائي ايجاد مي شود , و بين آارآنان/ شتراك در اين نوع دارائي ها با ا

 . آه براي ابداع مناسبترين و بهترين عمليات مورد استفاده قرار مي گيرد

دانش تكنولوژي به تنهائي مديريت توجه آنيد در اين تعريف در مورد تكنولوژي چيزي گفته نشده است زيرا 
  . اما فعاليتي است آه بوسيله تكنولوژي اطالعات امكان پذير و توسط مردم توليد مي شودنيست

ذخيره و به اشتراك گذاردن دانش و فعاليتهاي مرتبط با آن است , مديريت دانش اداره آردن فرآيندهاي ايجادـ 

در نتيجه مي توان گفت پروژه . دتعيين نيازها و بهبود فرآيند ها مي شو, آه شامل شناسائي وضعيت موجود

 .  از نوع پروژه هاي بهسازي استKMهاي 

ـ مديريت دانش به طور سيستماتيك و آشكار براي تبديل دانش شخصي به دانش شرآتي و به اشتراك گذاردن 

 .آن تالش مي آند

راني سازماني آار روي مباحث بح, ـ مديريت دانش براي انطباق با تغييرات ناپيوسته و فزاينده زيست محيطي

 . مي آند

دانش و تخصصهائي است آه توانائي هاي جديد ايجاد مي , ـ مديريت دانش دستيابي و فرموله آردن تجربيات 

نوآوري را تشويق مي آند و ارزش را براي مشتري افزايش , عملكرد عالي تري را امكان پذير مي آند , آند

 .مي دهد



 ۵

 .به افراد درست در زمان درست براي تصميم گيري درست استمديريت دانش انتقال دانش درست ـ 

, ـ مديريت دانش فرآيند دستيابي به ذخائر اشتراآي يا جمعي تخصصها در شرآت ـ پايگاه هاي اطالعاتي

يا آنچه در سر افراد وجود دارد ــ و توزيع آن به محلي آه مي تواند بهترين و بزرگترين , اطالعات مكتوب 

 . ت نهائي را ايجاد آندنتيجه يا منفع

اشتراك و بازسازي دانش براي ايجاد ارزش , آاربرد, نگهداشت, ـ مديريت دانش رسيدگي به فرآيندهاي ايجاد

 . و ارتقاء عملكرد سازماني مي باشد

 
 است آه براي دستيابي و حفظ مزيت رقابتي، Cross - diciplinaryـ مديريت دانش از علوم بين رشته اي

 . معنوي سازمان را شناسائي و براي فرآيندهاي ايجاد ارزش و آنترل آن طرح ريزي مي آند دارائي هاي

. ـ مديريت دانش طيف وسيعي از رشته هاي علوم و تكنولوژيهاي مبتني بر محيط عملياتي را شامل مي شود

عملياتي است آه درك و اعتبار دادن به عوامل و , شناخت, آليد اجراي موفقيت آميز يك اقدام مديريت دانش

بعالوه اندازه گيري و ارزيابي تاثيرات . سطح تعامل و ترآيب مناسبي را در يك محيط معين ايجاد مي آنند

امري مهم و , آوتاه مدت و بلند مدت اين عمليات براي مشروعيت حفظ اقدامات موجود يا ادامه آن در آينده

 .بحراني است

, رفتار سازماني, علوم شناختي: مايت مي آنند از جمله رشته هاي علمي متنوعي از مديريت دانش ح

, هوش مصنوعي, برنامه ريزي استراتژيك, توسعه منابع انساني, اقتصاد , مالي, جامعه شناسي , روانشناسي

ارتباطات داده اي و , همكاري با آمك آامپيوتر, مهندسي آامپيوتر, مهندسي نرم افزار, سيستمهاي مديريت 

سيستم هاي مبتني بر , پايگاه هاي موضوعي و ارتباطي, مديريت اسناد, علم آتابداري, سازيشبيه , شبكه اي

و , طراحي به آمك آامپيوتر, world wide webاينترنت و , مدلسازي اطالعات مبتني بر موضوع, تصميم

 . بسياري از رشته هاي ديگر علوم

 
 
 
 

 : سه جنبه بايد در نظر گرفته شود KMدر 
 ,KMمحيط فرهنگي و فرآيندهايي در سازمان يعني مديريت عموم -١
 ,ارتباطات يعني KM انساني-موارد آمك آننده به فرآيندهاي مستقيم و ميان -٢
 ....نوار ويديو و,آموزش, دسترسي و استفاده از دانش رمزينه در قالب اسناد, توزيع, توليد, مديريت ايجاد -٣
 

 : فعاليتهائي مانند  سه بعد فوق را در بر مي گيرد بايدKMاز آنجا آه
 

  ,(BPR) مهندسي مهندسي مجدد فرآيند آسب و آار
 ,(DMS)سيستم هاي مديريت اسناد 

 ,(HRM) مديريت منابع انساني
  ,(PDM)مديريت داده هاي توليد

  , (QM)مديريت آيفيت 
  .  نيز در آن لحاظ شود (IM)مديريت اطالعات 

 

 

  :KMمباحث عمومي 



 ۶

 

 تقسيم (Tacit/Implicit) ومفهومي و پنهان(Explicit)را مي توان به دو نوع آشكاردانش :  ماهيت دانــش *

 .آرد

 است آه در ذهن انسانها جاي دارد و به سختي قابل توصيف (Internal)نوعي دانش داخلي,  دانش پنهانـ

اما عمال همه مي توانند دوچرخه سواري آنند . براي مثال چگونه راندن دوچرخه يك دانش است. است

, دانش پنهان از طريق ارتباطات رو در رو بين افراد قابليت انتقال دارد. توصيف چگونگي آن دشوار است

حاصل سالها تجربه و , دانش مفهومي. اشتراك پذير است و مي تواند با تغيير ماهيت به دانش آشكار تبديل شود

نوعي ... عالمت تجارتي و,  حق امتياز.اطالعات پردازش شده اي است آه در سر انسانها ذخيره    مي شود

ذخيره شده در سرهاي مردم  ) know-how(جذب مفهوم دارائي پنهان و دانش فني . دارائي پنهان مي باشد

 . بسيار دشوار است

مانند آتاب (و رسمي است آه مي توان آن را مكتوب آرد) Coded(رمزينه, دانش مستند, دانش آشكارـ 

دانش آشكار از طريق مطالعه و درك و يادگيري . از دانش پنهان را نيز در بر داردو معموال بخشي ) راهنما

 .قابليت تبديل به دانش مفهومي و پنهان  دارد

, مديريت دانش در انتقال و. به طور آلي دانش بوسيله سيستمهاي فني يا از طريق تعامل افراد انتقال مي يابد

دانش متكي بر انسانها است و , عمدتا,بايد توجه داشت آه , اما. ندتكنولوژي مدرن نقش بسيار مهمي ايفا مي آ
 .  تكنولوژي فقط ماهيت آمك آننده دارد

 
انتقال دانش به ديگران يعني آنها نيز بتوانند به . دانش شخصيت انسانها را شكل مي دهد:  ماهيت مــردم *

انتقال آسان . نش به آساني قابليت جايگزيني داردباني و دارنده يك دا, بنابراين. خوبي همان آار را انجام دهند

دانش خود , موجب مي شود افراد از بيم جايگزيني, دانش امتيازي مثبت براي سازمانها به حساب مي آيد اما

, آه افراد يكديگر را به ندرت مي شناسند, امروزه اين ماجرا در سازمانهاي بزرگ. را به ديگران انتقال ندهند

 .  بحران ساز است

مهارتهاي ارتباطات و , ارزش دانسته ها, اهداف و برنامه ها, اعتقادات, ديدگاه ها, عواملي مانند عالقه و تمايل

براي مثال . در توانائي آنان براي انتقال دانش به ديگران مهم است, مهمتر از همه زبان مورد استفاده افراد

ان آارخانه صحبت مي آند نمي تواند منظور خود را مديري آه با زبان مالي و واژه هاي خاص آن با آارگر

 .به آنها منتقل آند

 
... مقررات و , سلسله مراتب, سازمان شامل تعدادي از افراد است آه در قالبهاي ادارات: محيط ســازماني  *

. تگي داردتمايل افراد به انتقال دانش خود به ديگران به شدت به فرهنگ سازماني بس. با يكديگر ارتباط دارند

عالوه بر زيرساخت مناسب و سرمايه , سازمانهائي آه به اشتراك اطالعات بين آارآنان اهميت مي دهند بايد

گفتگوي رو در رو و سهيم شدن در اطالعات يكديگر , فرصتهاي آشنائي, گذاري در استخدام آارآنان هوشمند

 . را براي آارآنان فراهم آنند
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  :  (Knowledge Levels )سطوح دانــش  *

دانش داخلي بر اساس نيازهاي خاص :   (Internal & External Knowledge)ـ دانش داخلي و خارجي

در سطحي عمومي , قبل از بكارگيري در داخل سازمان, يك سازمان آسب مي شود در حاليكه دانش خارجي

 ,تر و براساس نيازهاي آلي تر به دست مي آيد

. گروهي و سازماني, فردي:   سه سطح دارنده دانش وجود دارد  : (Knowledge Holder )ـ دارنده دانش

دانش گروهي دانشي مرآب و بيشتر از جمع دانش اعضاء گروه است زيرا هم افزائي , بر خالف دانش فردي

دانش سازماني نوعي دانش گروهي است آه در آل . و تنوع دانش افراد موجب ايجاد دانش جديد مي شود

 آار وجود دارد شامل تمام فعاليتها در سطح سازمان است و توسط تمام اعضاي سازمان بوجود فرآيند آسب و

 .   مي آيد

.  تفاوتهاي عمودي و افقي وسعت دانش را تعيين مي آند : (Knowledge Scope)دانش) وسعت(ـ ميدان

زآارگران با مديران مثال دانش مورد نيا( بر اساس نياز سطوح مختلف آارآنان به دانش تفاوتهاي عمودي

, R&D,  در سطح مديريت اجرائي QMمثال ( براساس موضوع فعاليت تفاوتهاي افقيو ) فرق مي آند

 .مشخص مي شود) و توسعه محصول در سطح عملياتي, طراحي محصول

 آگاهي از حقايق و توانائي آاربري داده ها در شرائط بخصوص و  : (Knowledge Depth)ـ عمق دانش

دانش هميشه گرايش .  يعني درك  هر فرد از نقش خود در سازمان-ربري مناسب آن بنيان دانش استنحوه بكا

عمق .  يعني درك فرآيندهاي جزئي تر در ماشين آالت پيچيده -ارتقاء به سطح باالتري و تخصصي شدن دارد 

 .دانش به ميدان دانش بستگي دارد

  
اي استاندارد آه براي تمايز سطوح مختلف دانش بكار معياره :   (Knowledge Domains) قلمرو دانش*

مديريت دانش بايد فعاليت خود را در يك قلمرو دانش به عنوان پروژه پايلوت شروع آند و قبل از . مي رود

 . اطمينان از نتايج خوب اولين قلمرو فعاليت، وارد قلمرو بعدي نشود

 

هماهنگ آننده امور برنامه ريزي و پيگيري و فرآيندهاي فرآيندهاي : عملياتي / فرآيندهاي هماهنگ آننده  *

 . ذخيره و اشتراك دانش را پوشش مي دهند, عملياتي آار واقعي مديريت دانش شامل ايجاد 

 
سيستم مديريت دانش عبارت است از اليه هاي مختلف فرآيندهاي :   (KM System)سيستم مديريت دانش* 

تسهيل , از جمله تاثيرگذاري بر فرهنگKM و آه با جنبه هاي مختلفهماهنگ آننده و عملياتي در هر قلمر

 . سروآار دارندKMفراهم آوردن ابزارها و روشها و هدايت و نظارت بر فرآيندهاي , ايجاد و اشتراك دانش

 
بايد براي تشخيص , KMقبل از اقدام به سرمايه گذاري سنگين براي اجراي يك سيستم:  KM اجراي *

از اين مرحله به . سب بودن آن يك پروژه پايلوت با تمرآز در قلمروي آوچك و معين اجرا شودنامنا/ مناسب 

پايان يك پروژه پايلوت آغاز پروژه . تمرآز و تعداد افراد فعال وسعت مي يابد, بعد گام به گام عرصه دانش

 .پايلوت ديگري خواهد بود

هدايت و نظارت و به هنگام آردن , رح پايلوتاجراي ط. در واقع مديريت دانش فرآيندي بي پايان است 

 .پروژه از فعاليتهاي مداوم هماهنگ آننده است
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  :KM سنجش و اندازه گيري *

يعني ميزان دستيابي به . KMسنجش و اندازه گيري فعاليتهاي عمده در مرحله هدايت و نظارت يك پروژه 

 . اندازه گيري مي شوداهداف و آاستي ها در فرآيندهاي اجرا با معيارهاي متريك 

 
 
 
  مي توان با بازخورهاي به KMنظارت و ارزيابي يك پروژه , پس از هدايت : KM ارزيابي بازخور *

بازخورها بايد به طور مستمرجمع . دست آمده آاستي ها را بهبود بخشيد و در نهايت نتيجه را به هنگام آرد 

نيز بازخور ) آاستي ها/مشكالت/ مسائل(بخصوصي آوري و ارزيابي شوند تا بتوان در مورد هر موضوع 

 .داشت

 
رفع آاستي ها يا اصالح نواقص , بهبود فرآيندها, KMهدف از به هنگام آردن : KMبه هنگام آردن  *

 .انعطاف پذير و بنا به ضرورت قابل بهسازي باشند,  بايد تكامليKMپروژه هاي. است

 
 

  (Doughnut ) مدل دونات -مديريت دانش 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

.  ارائه شده است Etienne Wengerعنوان مقاله اي است آه توسط “ مديريت دانش يك دونات است”

مطالعه اجمالي اين مدل خالي از لطف نخواهد بود زيرا در اين مدل مديريت دانش به يك شيريني گرد تشبيه 

 .شده آه وسط آن خالي است

 

                 استراتژي 

 

  مباشرت و                                          قلمروها

     نظارت

 

 

        اجتماعات    سهيم شدن

 

 

        عمليات                 يادگيري
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ست آه عمدتا مديريت دانش آار آساني است آه عمال خمير شيريني را تهيه مي  منظور از اين تشبيه اين ا

 . عمل گرايان آه بهترين افراد براي مديريت دانش هستند-آنند يعني آاربران دانش در فعاليتها 

بايد فرآيندهاي هماهنگ آننده در فرآيندهاي آسب و . مديريت دانش نياز به يك زمينه مناسب سازماني دارد

ترآيب شوند؛ تكنولوژي براي به جريان افتادن اطالعات مناسب باشد ؛ ارتباطات متقابل و ) عملياتي(ي آار

 .ذخائر اسنادي و هم چنين هنجارهاي فرهنگي و سازماني براي توجه به دانش وجود داشته باشد

فقط وقتي . دانش نيستاما، خود مديريت . تمام موارد باال فقط ابزاري براي امكانپذير شدن مديريت دانش است

اين، دانش و . مديريت دانش اجرا مي شود آه مجريان و عمل گرايان به طور فعال در فرآيندها درگير شوند

آنها       مي دانند چه بايد مستند سازي شود و چه . دانش فني عمل گرايان است آه به آنها توانائي آار مي دهد

 .بايد به صورت مفهومي باقي بماند

آنها بايد با هم تعامل داشته باشند زيرا دانش مبحثي پيچيده تر از .عمل گرايان افراد به طور مجرد نيستند  اما، 

در اينجا است آه مبحث اجتماعات عمل گر مطرح مي . آن است آه يك نفر قدرت پوشش آن را داشته باشد

دن آارها و يادگيري، تمايل به اجتماعات عمل گر گروه هائي از مردم هستند آه براي بهتر انجام دا. شود

اين اجتماعات، ساختارهاي اجتماعي متمرآز بر دانش . اشتراك دانسته هاي خود و تعامل با ديگران را دارند

 .است آه به طور آشكار امكان مديريت دانش توسط عمل گرايان را فراهم مي آند

متخصص نقش مستقيم در " مديران"  .در واقع مي توان گفت اجتماعات عمل گر پايه مديريت دانش هستند
 . مديريت دانش ندارند بلكه نقش آنها قادرسازي مجريان و عمل گرايان به انجام مديريت دانش است

عمل گرايان ارتباطات مخصوصي با هم دارند زيرا آنها تجربيات واقعي را باهم سهيم هستند و ماجراها، 

پس در مورد اهميت نقش .  سعي در يادگيري از يكديگر دارندسختيها و ديدگاه هاي يكديگر را درك مي آنند و

 مديريتي اجتماعات عمل گر -ماهيت خود, اما. عمل گرايان به عنوان مديران دانش هيج بحثي باقي نمي ماند

با بــايــــــد آنها . نشان دهنده اين نيست آه آنها همه چيز را مي دانند و بدون آمك مي توانند آار را انجام دهند

مديران اجرائي سازمان، ساير اجتماعات عمل گر و متخصصين و آارشناسان خارج از سازمان در 

 .گفتگو و رايزني باشند,تماس

 اجتماعات عمل گر را قادر به اجراي مديريت دانش مي قلمـــرو، اجتمـــاع و عمــل:  در اين مدل سه عنصر 

 .آند

 

    قلمـــرو •

گرد خود جمع و به آن هويت مي , اجتماع را متوجه, ر دادن مباحث آليديعرصه دانش آه براي مخاطب قرا

اجتماع عمل گرايان فقط يك شبكه آاري متشكل از افراد نيست بلكه هويت آنها قلمرو دانشي است آه بايد . دهد

 .آشف و توسعه داده شود

 اجتـــماع •

 وب سايت يا يك آتابخانه نيست بلكه يك اجتماع عمل گر فقط يك. گروهي از افراد آه قلمرو مرتبط دارند

 .افرادي هستند آه با هم تعامل دارند و ارتباطاتي براي مخاطب قرار دادن مشكالت و دانش مشترآشان دارند

 عمــل •
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. بدنه دانش، روشها، ابزارها، داستانها، موارد، اسنادي آه اعضاء با يكديگر سهيم مي شوند و توسعه مي دهند

ط يك اجتماع با عاليق مشترك نيست بلكه افرادي هستند آه در انجام چيزي درگير يك اجتماع عمل گر فق

در طول زمان دانش عملي را در قلمرو خود گردآوري مي آنند و برآيند آار جمعي آنها نسبت به . هستند

 .بيشتر است" هم افزائي" برآيند آار فرديشان، به علت 

 . چيزي است آه مديريت دانش را بوجود مي آوردقلمرو، اجتماع و عمل آن:  جمع اين سه عنصر

 :در مدل دونات  دو مسير بابد مورد توجه قرار گيرد

 از استراتژي به عمل) الف

. با استراتژي شروع و با استراتژي پايان       مي يابد. مديريت دانش يك فعاليت با ماهيت استراتژي است

 .به عمل ارتباط پيدا مي آندمديريت دانش با استراتژي شروع و از طريق دانش 

مدل دونات منطق استراتژي اجتماع محور مديريت دانش را ارائه مي دهد نه گامهائي آه براي اين نوع 

 .اين فرآيندي است از پائين به باال و از باال به پائين. مديريت بايد برداشته شود

 . شما براي انجام آار نياز به دانش داريد:قلمرو  •

در سازمانهاي مختلف راه هاي مختلفي براي تبديل . ازمان بايد در قالب قلمرو ها قرار گيرداستراتژيهاي س

 آرايسلر تعريف مي آند با بانك جهاني تفاوت -مثال قلمروهائي آه دايملر. استراتژيها به قلمروها وجود دارد

 .دارد

قلمرو خوب دانش      نمي تواند يك تبديل استراتژيها به قلمروهاي دانش يك امر پويا و پنهان است زيرا يك 

بايد نيازهاي استراتژي را به آارهاي روزمره و دل نگرانيهاي اعضاء جامعه . شايستگي عمده عيني باشد

 .متصل آرد تا بتوان از مشارآت خود در انجام آن ارزش به دست آورد

 . شما نياز به افراد  با دانش داريد:اجتماع  •

يافتن افراد مناسب يك قلمرو . با هر يك از قلمروهاي دانش مطابقت داشته باشنداجتماعاتي بوجود آوريد آه 

 . دانش مبحث بحراني و مهمي است

 . شما نياز به تجربه براي توليد دانش قابل استفاده داريد:عمل  •

 وقتي اجتماعات در قالب قلمروهاي دانش شكل گرفتند. عمل گرايان را در توسعه جمعي آارها مشارآت دهيد

 .حمايت از درگير آردن متقابل آنها در فرآيند توسعه عمل بسيار اهميت دارد

 

 

 

 از عمل به استراتژي  ) ب

 . اجتماعات عمل گر با بهبود عملكرد اعضاي خود ارزش ايجاد مي آنند

 آنها -  وابستگي به اجتماعات عمل گر و تيم هاي آاري خود–به خاطر نقش دوگانه اي آه عمل گرايان دارند 

اگر راه حل جديدي در اجتماعشان ارائه شود آنها مي توانند از آن در . مستقيم دانش هستند“ حامالن” واقع در

برآمده از , از بروز بسياري از مشكالت“ عضويت چندگانه” اين. آار تيمي خود استفاده آنند و بالعكس

ت اين است آه عمل گرايان اين دليل اهمي. جلوگيري مي آند, بكاربري دانش متخصصين خارج از سازمان

, البته ميزان آمكي آه در اين راستا دريافت مي آنند, خود بايد مسووليت مديريت دانش را به عهده داشته باشند
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نتايج آسب وآاري آه براي خدمت به مشتري : با اين روش آار سازمان دو نتيجه خواهد داشت . مهم نيست

 .  اجتماعات عمل گر مديريت و مجددا به سازمان تغذيه مي شودبكار گرفته مي شود و نتايج دانش آه توسط

مديريت دانش چرخه دونات را مي بندد ـ عمل را به ) از عمل به استراتژي( در اين مرحله , بنابراين

, در اين فرآيند ديده مي شود اما قلمـــرو، اجتمـــاع و عمــل : مجدد سه عنصر . استراتژي متصل مي آند

 .واقع نيمه دوم دونات توصيف مي شوددر . بالعكس

چه آموخته ايم؟  در نظر گرفتن يادگيري به عنوان يك جزء الينفك در فعاليتها باعث : بازديد مجدد عمل  •

 . اصالح عمليات مي شود

 چه آسي بايد بداند؟: بازديد مجدد اجتماع  •

ناسب براي تمام افراد بدون يعني آموزش شرآتي م. وسعت دادن به ميدان آموزش فراتر از منابع موجود

 . محدوديت زماني و مكاني مهيا باشد

 حاال آجا برويم؟: بازديد مجدد قلمرو  •

مشارآت در فرآيند دوگانه توليد و برداشت دانش به عمل گرايان يك ديد . به دانش به نحو استراتژيك فكر آنيد

ر قلمرو دانش خود ديدگاه استراتژيك بعضي از اجتماعات د. يگانه در مورد ارزش استراتژيك دانش مي دهد

دارند و گوش به زنگ هستند به محض مشاهده شكافي در دانش در مورد نحوه يادگيري آن تحقيق و بررسي 

در اين راستا اجتماعات عمل گرايان در مورد مباشرت در دانش قلمرو خود و توسعه آن از طريق . آنند

ر روي دانش و آنچه آه آار به عنوان فرصتهاي آسب و آاري بعضي ديگ. استراتژي سازماني اقدام مي آنند

شناخت آنها از بازار به همراه درك آنها از افزايش توانائي هاي خود .  تمرآز دوگانه دارند-جديد ايجاد مي آند

 .منبع استراتژيكي بوجود مي آورد آه در حال حاضر در بسياري از سازمانها دست نخورده است

 

 نات غلتاندو: مديريت دانش 

در چرخه مدل . واحدهاي آسب و آار از طريق فرآيندهاي آسب و آاري استراتژي را به عمل متصل مي آنند

به , پااليش و انتشار ظرفيتهاي بحراني, از طريق دانش توسعه, اجتماعات عمل گرايان استراتژي را, دونات

بين استراتژي و عمل ,  در هم پيچيدهاز هم مجزا و در عين حال, اين مدل دو مسير. عمل متصل مي آنند

 : بوجود مي آورد آه عمل گرايان در هر دو فرآيند دخالت دارند

 فرآيندهاي آسب وآار     •

 اجتماعات عمل آنندگان •

 

اجراي مديريت دانش به عنوان يك الزام استراتژيك نياز به چرخه آامل فعاليتها از استراتژي به عمل و 

سازمان مي تواند در مديريت دانش شرآت آند آه اين چرخه يادگيري را طي در صورتي يك . بالعكس دارد

مي تواند متخصصين و , سازمان مي تواند روش اطالعات و سيستمهاي ذخيره پيشرفته داشته باشد. آند

مي تواند بخشهاي تحقيقاتي پيچيده و پيشرفته و دانشگاه هاي شرآتي داشته , آارشناسان متعددي داشته باشد

 .به راستي مديريت دانش را اجرا نكند زيرا مديريت دانش با تكميل چرخه ارائه شده انجام مي شود,  اماباشد
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 آالم آخر •

 :براي اينكه يك برنامه مديريت دانش موثر باشد بايد 

 , ايده هاي نوآوري را پرورش دهد, ـ با تشويق
 ,د بخشدزمان ارائه خدمات به مشتريان را بهبو, ـ با ساده و موثرآردن

 ,درآمدهارا افزايش دهد, خدمات به بازارها/ـ با سريعتر رساندن آاالها
 ,نرخ نگهداشت آارآنان را افزايش دهد, ـ با تشخيص ارزش دانش آارآنان و دادن پاداش مناسب

 . دهدعمليات را ساده و موثر و هزينه ها را آاهش, ـ با حذف فرآيندهاي غير الزم
 

مديريت . مناسب مديريت دانش داشتن يك برنامه آسب و آار مشخص و مسلط استالزمه اجراي يك برنامه 

 .زيانبار خواهد بود, بدون معنا و در بدترين شرايط, دانش بدون داشتن برنامه آسب و آار در بهترين شرايط

 
 :اجراي صحيح مديريت دانش 

 ,از تكرار اشتباه جلوگيري مي آند ‐
 ,ا آاهش مي دهدزمان يافتن و دسترسي به اطالعات ر ‐
 ,آارآنان را آارآمدتر و بهره ور تر مي آند ‐
 ,براي اطمينان از تكرار موفقيت، تجربيات بهترين عمليات را به اشتراك مي گذارد ‐
 ,هزينه هاي آموزش را آاهش مي دهد ‐
آمك آننده و تسهيل آننده در حل مشكالت و مسائل است زيرا آارآنان را از اينكه چه آسي چه چيزي را  ‐

 .ي داند و اطالعات در آجا وجود دارد  آگاه مي آندم
 

 :توصيه ها 

 ,را جدي بگيريد و آنها را در آارها دخالت دهيد  آارآنان ‐
 .است, مباحث مردمي و فرهنگي را در نظر بگيريد ‐
 ,براي دانش افراد ارزش قائل شويد و به آنها پاداش دهيد ‐
 ,ان را شناسائي و تشخيص دهيد محيط و فرهنگي ايجاد آنيد آه بتوانيد دانش پنه ‐
 , آارآنان را به مشارآت و سهيم شدن در فعاليتهاي سازمان تشويق آنيد ‐
زيرا از آارآنان مي خواهيد آه دانش و , مبحث قبوالندن مديريت دانش به آارآنان را دست آم نگيريد ‐

 , تجربه خود را در اختيار شرآت بگذارند

در غير اين صورت مطمئنا شكست , ار  را براي آارآنان آسانتر آند سعي آنيد با مديريت دانش زندگي و آ ‐

 .مي خوريد

نقطه شروع مديريت دانش مبتني بر تكنولوژي نيست درحاليكه , تكنولوژي مورد نياز را تعيين آنيدـ 

 , استKMتكنولوژي پشتيبان 

. بنا نهيد) آسب و آاراهداف (و چرا ) دانش(چه چيزي , )مردم( خود را بر پايه چه آسي KM تصميمات -

 .را آخر به ميان بكشيد) تكنولوژي(چگونگي 

در حاليكه .  نبايد از هدف آسب و آار منفك باشدKMيك برنامه  ,ـ هدف آسب و آاري بخصوصي تعيين آنيد

سهيم شدن در يك ايده و اعمال آن قابل ستايش است اما بايد منطق و استدالل آسب و آاري نيز براي آاربري 

مديريت دانش آاري عبث و بيهوده , بدون يك برنامه آسب و آاري قوي و قابل اطمينان. ود داشته باشدآن وج

 .خواهد بود

 فعاليت ايستا KMزيرا , اضافه و به هنگام آنيد, حذف,  محتواي مديريت دانش را به طور مستمر اصالح-

مان آاهش     مي يابد و سريعا بيات در طول ز, مانند بسياري از دارائي هاي فيزيكي, ارزش دانش.  نيست
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 نقطه پاياني ندارند KMبنابراين      برنامه هاي . ارتباط دانش با موضوع دائما در حال تغيير است. مي شود

 .فرآيندي مداوم و تكاملي است... بازاريابي و , و مانند توسعه محصول
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