تعاريف مديريت دانش:

ﻣ ديريت دانش ارتقاء يك رويكرد جاﻣع براي شناسايي ،تسخير ،بازيافتن ،تسهيم و ارزشيابي يك سرﻣايه اطﻼعاتي سازﻣان
است .اين سرﻣايه اطﻼعاتي ﻣمكن است ،داده ها ،اسناد ،خط ﻣشي و رويه ها باشد.
ﻣديريت دانش فرآيندي است كه طي آن سازﻣان به توليد ثروت از دانش و يا سرﻣايه فكري خود ﻣيپردازد.

ﻣديريت دانش يعني استفاده خﻼق ،ﻣؤثر و كارآﻣد از كليه دانش ها و اطﻼعات در دسترس سازﻣان به نفع ﻣشتري و در نتيجه
به سود سازﻣان.
ﻣديريت دانش استفاده از تجربه و دانش فردي و جمعي از طريق فرآيند توليد دانش ،تسهيم دانش و بكارگيري آن به كمك
فناوري به ﻣنظور دستيابي به اهداف سازﻣان .

ﻣديريت دانش بكارگيري سرﻣايه فكري براي تفوق سازﻣان در رقايت با سازﻣان هاي همتا ،همچنين پاسخ هاي نوآورانه اي
براي چالش هاي جديد و اهرﻣي براي عمل و يك ﻣيانجي است.

ﻣديريت دانش بعنوان جمع آوري ،توز يع و استفاده كارا از ﻣنابع دانش تعر يف شده است.

ﻣديريت دانش به عنوان ﻣجموعه اي از رويه ها ،زيرساخت ها و ابزارها ي فني و ﻣديريتي است كه در جهت خلق ،تسهيم و
بكارگيري اطﻼعات و دانش در درون و بيرون سازﻣان ها طراح ي شده اند.
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تعاريفي كه ساير نظريه پردازان از ﻣديريت دانش ارائه ﻣي نمايند ﻣا را در R
كارلس آرﻣسترانگ :ﻣديريت دانش فعاليتي سازﻣاني است كه هدف از آن بوجود آوردن ﻣحيطي اجتماعي و فني است كه بتوان

در آن ﻣحيط دانش توليد كرده و آن را با ديگران تقسيم نمود.

ﻻري پروساك :ﻣديريت دانش تﻼشي براي آشكار نمودن دارايي پنهان در ذهن اعضا و تبديل اين دارايي پنهان به يك دارايي

سازﻣاني تا همه كاركنان سازﻣان به اين دارايي دسترسي داشته باشند.

هربرت سنت آنگو :ﻣديريت دانش يعني ايجاد نوعي ارزش از دارايي هاي پنهان سازﻣان ﻣا زﻣاني به اين هدف دست ﻣي يابيم
كه براي افراد ارزش قائل شويم و توانائي هاي آنها را براي توليد و جمع آوري و ﻣبادله دانش افزايش دهيم.

توﻣاس دوپورت :ﻣديريت دانش عمليات كشف ،سازﻣاندهي ،خﻼصه كردن و ارائه اطﻼعات است به شكلي كه ﻣعلوﻣات كاركنان
را بهبود بخشد.

ﻣديريت دانش ،رسيدن به اهداف سازﻣان با استفاده بهينه از دانش و يا توانايي يك سازﻣان در استفاده از سرﻣايه ﻣعنوي
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)تجربه و دانش فردي نزد هر فرد( و دانش دسته جمعي به ﻣنظور دستيابي به اهداف خود از طريق فرايندي شاﻣل توليد

دانش ،تسهيم دانش و استفاده از آن به كمك فناوري است.

ﻣديريت دانش ،راز ﻣوفقيت سازﻣانها در قرن  ٢١است .دانش ،ﻣفهوﻣي فراتر از داده و اطﻼعات است .دانش به ﻣجموعه
اطﻼعات ،راه كار عملي ﻣرتبط با آن ،نتايﺞ به كارگيري آن در تصميمات ﻣختلف ،آﻣوزش ﻣرتبط با آن ،نگرش افراد در ﻣشاغل و
ﻣسئوليتهاي ﻣختلف در ارتباط با آن گفته ﻣيشود .دانش هر نفر ،حتي در ﻣوردي خاص ،ﻣمكن است با ديگران ﻣتفاوت
باشد .دانش زيربناي ﻣهارت و تجربه و تخصص هر فرد است.

هر سازﻣان براي دستيابي به اهداف خود ،از ﻣجموعه دانشي استفاده ﻣيكند كه نزد تكتك افراد و در ذهن آنها انباشته شده
است .در صورت عدم استفاده از اين دانشها ،ﻣيتوان شكست سازﻣان يا باﻻ بودن هزينههاي ناشي از تكرار برخي فرايندهاي
تصميمگيري و عدم استفاده ﻣطلوب از سوابق تجربي و تصميمگيريها را انتظار داشت .به همين دليل ،سازﻣانهاي پيشرو
اقدام به جمعآوري دانش نهفته نزد پرسنل و گروههاي كاري ﻣيكنند كه به آن »سرﻣايه دانش« گفته ﻣيشود .

اﻣروزه سرﻣايه هاي يك سازﻣان تنها سرﻣايه ﻣالي و فيزيكي نيست بلكه سرﻣايه دانش افراد ﻣهمتر از آن دو بوده و ﻣورد توجه
ﻣديران قرار گرفته است .به بياني ديگر ،ﻣديريت نيروي انساني ،وجه پيچيده ﻣديريت دانش است.
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در ﻣتون ﻣديريت دانش ،تأكيد بسياري بر ارتقاي فرهنگ سازﻣاني به سمت اشتراك دانش شده است.

يكي از ﻣوانع عمده اشتراك دانش در سازﻣانها ،فرهنگ سازﻣاني ﻣوجود است .در سازﻣانهايي كه حفظ و ارتقاي ﻣوقعيت
شغلي بستگي به دانش افراد دارد و دانش كسب شده به آنان قدرت ﻣيدهد ،اشتراك دانش برابر با به خطر افتادن و
آسيبپذيري ﻣوقعيت شغلي تلقي ﻣيشود .فرهنگ سازﻣاني را بايد به سمتي ارتقا داد كه كارﻣندان ﻣطمئن شوند تمام
نظراتشان ارزشمند است و نگران اين نباشند كه نظراتشان ﻣمكن است نادرست باشد و وجهه خود را از دست بدهند و يا ديگر
همكاران آنها ﻣمكن است عصباني شوند.
اهداف مديريت دانش:

يكي از اهداف آشكار ﻣديريت دانش ،ايجاد ارزش در سازﻣانهاست .يكي از عموﻣيترين راههاي ايجاد ارزش از سوي

دانشكاران ،پشتيباني براي تصميمگيري كاراﻣد است .ايجاد ارزش ،لزوﻣاً به ﻣعني ايجاد ارزش اقتصادي نيست .سازﻣانهاي
غيرانتفاعي ،سازﻣانهاي دولتي و خيريه ،به روشهاي غيراقتصادي ايجاد ارزش ﻣيكنند .آنها چيزي ايجاد ﻣيكنند كه سرﻣايه
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اجتماعي ناﻣيده ﻣيشود .دانش دانشكاراني كه ﻣيتوانند با تصميمگ يري ﻣؤثر در سازﻣان ارزش ايجاد كنند ،پيش نياز ﻣديريت

دانش است.

تبديل دانش غيررسمي ،ذهني و شخصي )ضمني( به دانش ثبت شده رسمي )صريح( ،يكي از اهداف كليدي ﻣديريت دانش
است كه باعث كاهش ريسك از دست رفتن دانش با ارزش سازﻣان با ترك همكاري كاركنان و كاهش خطر از دست دادن

حافظه شركت به هنگام تعديل نيروي انساني ﻣيشود.

ﻣاسن و پائولين ) (٢٠٠٣ﻣطالعهاي در ﻣورد درك استنباط ﻣديران شركتهاي نيوزيلندي از ﻣديريت دانش انجام دادهاند.
ﻣديران ﻣورد تحقيق بايد به سؤاﻻت زير پاسخ ﻣيدادند:

 -١اصليترين هدف شركتها براي بهكارگيري ﻣديريت دانش چيست؟
 -٢بزرگترين ﻣوانع بهكارگيري ﻣوفقيتآﻣيز ﻣديريت دانش چيست؟
 -٣ﻣهمترين عاﻣل ﻣوفقيت ﻣديريت دانش چيست؟
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اصليترين اهداف عبارتند از :تهديد رقبا ،آگاهي يافتن از اهميت دانش و كاراﻣدي تكنولوژي ﻣديريت دانش.
بزرگترين ﻣوانع عبارتند از :فرهنگ سازﻣاني )فقدان اعتماد ،ارتباطات و اشتراك دانش( و نيز فقدان آگاهي و درك و بصيرت
درباره ﻣديريت دانش












روش

تشخيص كمبودها )خﻼها( در دانش سازﻣاني

بهرهوري بيشتر از سرﻣايههاي انساني
يادگيري كاراﻣدتر و ﻣؤثرتر كاركنان

ارائه كاﻻها و خدﻣات داراي ارزش افزوده
افزايش رضايتمندي ﻣشتريان
جلوگيري از تكرار اشتباهات

كاهش دوبارهكاري

صرفهجويي در زﻣان به هنگام حل ﻣسئله
برانگيختن خﻼقيت و نواوري

ايجاد رابطهاي نزديكتر با ﻣشتريان

فرانس بوتيليير و كاتلين شيرر ) (٢٠٠٢ﻣطالعه عملي در ﻣورد  ١٢سازﻣان ) ٦سازﻣان خصوصي و  ٦سازﻣان دولتي( انجام

دادند تا آنچه را كه آنها روشهاي ﻣديريت دانش ﻣيناﻣيدند ،ﻣشخص سازد .نتيجه حاصله عبارت بود از:
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تمركز بر ارتباطات كه گروههاي همكار و ﻣحلهاي پرسش و پاسخ ناﻣيده ﻣيشود.

 تمركز بر ذخيره و بازيابي دانش كه بانكهاي اطﻼعاتي خبره و دانش ناﻣيده ﻣيشود.

 تمركز بر اشاعه گزيده كه آگاهي رسانيهاي اطﻼعات و اخبار و يادگيري سازﻣاني ناﻣيده ﻣيشود.


تمركز بر عمل كه همكاري ﻣجازي ناﻣيده ﻣيشود.

برنامه هاي مديريت دانش و روند توليد دانش:

ديويد اسكايرم ) ،(١٩٩٩يكي از نويسندگان ﻣعتبر حوزه ﻣديريت دانش ،ﻣيگويد بيشتر برناﻣههاي ﻣديريت دانش ،بر هفت
ﻣرحله استراتژيك ذيل تمركز دارند:

-دانش مشتري :حياتيترين دانش در بيشتر سازﻣانها

-دانش در فرايندها :بهكارگيري بهترين دانستهها در حال انجام دادن وظايف

دانش در محصوﻻت و خدمات :راهحلهاي هوشمندانه براساس نيازهاي ﻣشترياندانش افراد :پرورش و كنترل قدرت ذهني كه ارزشمندترين سرﻣايه است. -حافظه سازماني :اتصال به دروس گذشته يا هر جاي ديگري در سازﻣان

-دانش در ارتباطات :دانش فردي عميق كه همكاري ﻣوفقيتآﻣيز را پشتيباني ﻣيكند.
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به تبادل دانش ﻣيپردازند.
 -١از ضمني به ضمني :زﻣاني اتفاق ﻣيافتد كه افراد در ارتباطات رو در روz
e
ﻣدير اﻣور ﻣالي يك سازﻣان ،اطﻼعات ﻣالي
 -٢از صريح به صريح :توليد دانش جديد با تركيب دانشهاي ﻣوجود است .ﻣثﻼًR،
قسمتهاي ﻣختلف سازﻣان را گردآوري كرده و براساس آنها ،گزارش ﻣالي ارائه ﻣيدهد.

 -٣از ضمني به صريح :تدوين تجربيات ،عقايد ،نظرات كاركنان به طوري كه توسط ديگران قابل استفاده باشد.
 -٤از صريح به ضمني :وقتي اتفاق ﻣيافتد كه دانش صريح در كاركنان دروني شده و باعث گسترش و توسعه دانش شخصي

آنان ﻣيشود.

آموزش مديريت دانش

آﻣوزش ناكافي كاربران ،يكي از عواﻣل شايع عدم ﻣوفقيت برناﻣههاي ﻣديريت دانش است .نتيجه تحقيقات نشان ﻣيدهد كه
افزونبر نيمي از دﻻيل عدم ﻣوفقيت برناﻣههاي ﻣديريت دانش ،به آﻣوزش ناكاراﻣد كاربران ﻣربوط ﻣيشود.

كونيگ ،در ﻣقاله خود با عنوان »آﻣوزش ﻣديريت دانش«  ٤عنصر اساسي ﻣؤثر در برناﻣه آﻣوزشي ﻣديريت دانش را ﻣعرفي

كرده است.

تكنولوژي اطﻼعات و كاربردهاي آن4

-فرهنگ سازﻣاني

-ﻣباني ﻣديريت دانش

ﻣباني اقتصاد و تجارتو در خصوص تفاوت ﻣيان سازﻣان يادگيرنده و ﻣديريت دانش ﻣينويسد :ﻣفهوم سازﻣان يادگيرنده ،بر توليد دانش تأكيد دارد،
در حالي كه ﻣديريت دانش بر گردآوري ،سازﻣاندهي و اشاعه دانش ﻣتمركز است .ﻣديريت دانش ،گسترش يافته است تا
سازﻣان ياد گيرنده و توليد دانش را پوشش بدهد.

چالش هاي مديريت دانش

اساسيترين چالشهاي ﻣديريت دانش ،توليد دانش نيست بلكه تصرف دانش و اشاعه آن است .براستي دانشي كه اشاعه داده

نشود ،ارزش بسيار ﻣحدودي براي سازﻣان دارد.
روش سنتي اشاعه و توليد دانش ،گفتوگوهاي رو در رو بود ،اﻣا اﻣروزه كه سازﻣانها و شركتها به سوي جهاني شدن حركت

كرده و شكل ﻣجازي پيدا ﻣيكنند ،روشهاي سنتي بسيار كند و غيرﻣؤثر هستند .بنابراين ،لزوﻣاً بايد از تكنولوژي براي گردش
دانش سود جست.
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يكي از ديگر چالشهاي واقعي ﻣديريت دانش ،تدوين تجربيات و عقايد كاركنان به صورتي قابل استفاده براي ديگران است.
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