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 1بخش  مدیریت دانش -2جلسه 

 دانش مدیریت بر اي مقدمه .1

 تعاريف و مفاهيم .1.1

 و نبوده یافته سازمان ها، تالش این اما .اند داده تشخیص را آن ارزش و برده بهره فكری های سرمایه از همیشه موفق مدیران -

 توزیع و شده گذاشته اشتراك به سازمان، منافع حداكثر برای مناسب، طور به آمده دست به دانش كه نداشت وجود تضمینی

 .گردد

 مديريت دانش .1.1

 هایی مهارت و مهم اطالعات انتقال و انتشار سازماندهی، انتخاب، شناسایی، در ها سازمان به كه است فرایندی دانش مدیریت -

 .رساند می یاری دارند، وجود سازمان در نیافته ساختار صورت به عموماً و هستند سازمان سابقة از بخشی كه

 دانش .1.1

 است. آمار و محاسبات ها، دانسته از ای مجموعه داده -

 و صحیح می باشد. هنگام به كه است ای شده پردازش یا یافته سازمان داده اطالعات،  -

 .باشد می اجرا قابل و مرتبط مفهومی، كه است اطالعاتی دانش -

 

 مشخصات دانش .1.1

 توضيح مشخصات

 و العاده خارق قدرت

 فزاینده بازدهی

. شود نمی كم آن مقدار شود، می استفاده آن از كه زمانی. نیست نزولی بازدهی قانون مشمول دانش،

 .یابد می افزایش آن ارزش بنابراین كنند، اضافه آن به را مواردی توانند می كنندگان مصرف

 و تراوش پراكندگی،

 بودن روز به لزوم

 واقع، در و پویاست دانش. گردد می تقسیم اجزائی به و شده شاخه شاخه رشد، با همزمان دانش

 به را آن بتواند تا كند روز به را خود دانش پایگاه پیوسته، باید سازمان بنابراین. است كاربردی اطالعات

 .نماید حفاظت رقابتی، مزیت برای منبعی عنوان

 .است مشكل بسیار ناملموس های جنبه وجود علت به دانش در گذاری سرمایه تأثیر تخمین نامعلوم ارزش 

 به نامعلوم ارزش

 گذاری اشتراك

 دشوار برد، می نفع آن از بیشتر كسی چه اینكه حتی یا دانش اشتراك ارزش تخمین مشابه، طور به

 .است

 زمان به ابستگیو
 ناپایداری و پذیری ل زوا قدمت، فوریت، بنابراین كند، تغییر زمان با است ممكن دانش اعتبار و مطلوبیت

 .هستند آن مهم های ویژگی از دانش،
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 انواع دانش .1.1

 توضيح انواع دانش

 فكری سرمایة
 یك دارای دانش، كه است آن بیانگر و شود می برده كار به دانش برای اغلب كه است عناوینی از كیی

 است مالی ارزش

 (. غیره و مستندات افزارها، نرم ها، رویه ها، سیاست ها، داده) فنی و عقالنی ملموس، است دانشی عینی دانش

 ضمنی دانش
 دشوار آن كردن رسمی و بوده شخصی بسیار است؛ تجربی و ادراكی ذهنی، یادگیری دامنة در معموالً

 .است

 دانش مديريت هاي سيستم به نياز .1.1

 از شكل، مؤثرترین به ترتیب، بدین و یافته خود، آگاهی جمعی و فردی دانش از سازمان یك كه است این دانش مدیریت هدف -

 نماید. استفاده خود دانش

 .است داشته تمركز عینی دانش دهی گزارش و مدیریت انبار، سازی، ذخیره كسب، بر همواره مدیریت، اطالعات سیستم -

 . اند دریافته رسمی، اطالعات های سیستم در را ضمنی و عینی دانش ساختن یكپارچه به نیاز ها سازمان اكنون  -

 نُتز، لوتوس خارجی، شبكة داخلی، شبكة اینترنت، مثل اطالعات نوین فناوری از استفاده به دانش، مدیریت های سیستم -

 .دارند اشاره سازمانی، برون و درون دانش مدیریت تسریع و ارتقاء سازماندهی، برای داده، انبارهای افزاری، نرم فیلترهای

 دانش مديريت سيستم چرخة .1.1

 .كند می دنبال چرخه یك در را گام 6 فعال، دانش مدیریت سیستم یك -

 تمام هرگز دانش مناسب، دانش مدیریت سیستم یك در .است زمان طول در آن پویایی بهبود سیستم، بودن مانند چرخه دلیل -

 .شود روز به باید كند، منعكس را تغییرات این اینكه برای دانش و كند می تغییر محیط زمان، گذشت با زیرا شود، نمی

 

 توضيح چرخه مديريت دانش

 دانش خلق
 نمایند، می كسب مهارت جدیدی یا دریافته را كارها انجام نوین های روش افراد، كه هنگامی دانش

 .شود سازمان می وارد خارجی، دانش اوقات، شود.گاهی می خلق

 .گردد ارائه معقول، صورتی به و شود تلقی ارزشمند باید جدید دانش دانش كسب

 دانش پاالیش
 های بینش كه اینجاست .كاربردی گردد ترتیب، بدین و شود داده تطبیق شرایط، با باید جدید، دانش

 .شوند گرفته كار به حقایق عینی، راستای در باید انسان

 نیز دیگران كه شود ای ذخیره گونه به دانش، مخزن یك در منطقی شكلی به باید مفید دانش سپس دانش ذخیرة
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 .باشند داشته دسترسی آن، به بتوانند سازمان در

 دانش مدیریت
 و بودن مرتبط تأیید جهت های الزم بررسی . شود داشته نگه روز به باید كتابخانه، یك مانند دانش،

 .شود انجام دائماً باید آن، بودن صحیح

  دانش اشاعه
 قابل دارد، نیاز آن به در سازمان كه كسی هر برای مناسب، قالبی در جا همه و همیشه باید دانش

 .باشد دسترس

 دانش مدیریت هاي پروژه .2

 دانش خلق .1.1

 .شود می یاد نیز اكتساب دانش عنوان با آن از كه است جدید های روال یا ها ایده ها، بینش ،تولید دانش خلق -

 :شود می تقسیم دسته چهار به دانش، خلق -

 توضيح خلق دانش

 سازی اجتماعی
 اشتراك به و اجتماعی تعامالت طریق از جدید ضمنی دانش به موجود ضمنی دانش یك تبدیل به

 (تعلیم مثال، برای. )كند می اشاره سازمان اعضای بین تجربیات گذاشتن

 تركیب
 موجود عینی دانش تلفیق و مجدد بندی رده بندی، دسته تركیب، طریق از جدیدی عینی دانش ایجاد

 (.بازار داده آماری تحلیل مثال، برای) باشد می

 سازی آشكار
 رویه كه مكتوب مستندی تولید) دارد اشاره جدید عینی دانش به موجود ضمنی دانش برگرداندن به

 (دهد می توضیح را خاص مشتری یك مشكل حل در شده برده كار به های

 ساختن درونی
 یك خواندن طریق از جدید بینشی كسب) شود می گفته عینی دانش از جدید ضمنی دانش خلق به

 (.متن

 دانش اشتراك .1.1

 شخص اختیار در را دانش جمله از خویش های تجربه و ها حل راه ها، اندیشه ها، ایده فرد، كه معناست بدین دانش اشتراك -

  پذیرد. انجام مستقیم طور به یا كامپیوتری سیستم یك مانند واسطه یك طریق از تواند می كار، این  .بگذارد دیگری

 به بلكه شوند، نمی گذاشته اشتراك به و نشده تلقی سازمانی منابع دانش، و اطالعات ها، سازمان از بسیاری در حال، این با -

 .مانند می اشخاص نزد در شخصی، رقابتی سالح یك عنوان

 دانش جستجوي .1.1

 سازمان داخلی دانش كارگیری به و جستجو حقیقت در. شود می یاد نیز دانش یابی منبع عنوان با آن از كه دانش جستجوی -

 است.

 دانش مدیریت به نسبت موجود رویكردهاي .3

 فرايندي رويكرد .1.1

 تدوین رسمی، فرایندهای و ها فناوری كنترل، های برنامه وسیلة به را سازمانی دانش كه است آن دنبال به فرایندی رویكرد -

 .كند
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 و سازی ذخیره آوری، جمع چگونگی بر مدیریت جهت را آشكاری سیاستهای كنند، می اتخاذ را رویكرد این كه هایی سازمان -

 .كنند می اجرا سازمان در دانش انتشار

 شامل سازمان، سطح در دانش توزیع و خلق سرعت و كیفیت افزایش برای را اطالعات فناوری از استفاده معموالً رویكرد، این  -

 .شود می

 تعاملي رويكرد .1.1

 به و است مستتر و ضمنی ماهیتاً سازمان، دانش از ای عمده بخش كه كند می فرض تعاملی رویكرد قبل، رویكرد برخالف -

 .نیستند مناسب مفاهیم نوع این انتقال برای رسمی، های فناوری و ها فرایند كنترل، های برنامه خاطر همین

 های گروه یا اجتماعی های محیط ایجاد بر دانش، مدیریت برای رسمی های سیستم ساختن جای به رویكرد، این تمركز  -

 .باشد می ضمنی مفاهیم گذاشتن اشتراك به تسهیل برای الزم تعاملی

 دانش مديريت در تعاملي و فرايندي رويكردهاي .1.1

 تعاملي رويكرد فرايندي رويكرد 

 دانش نوع

 شتیبانیپ مورد
 .شود می تدوین فرایندها، و ابزارها قواعد، قالب در -عینی دانش

 كه است نشده مطرح دانش -ضمنی دانش

 .نیست آسان آن تدوین یا آوردن دست به

 انتقال وسایل

 استاندارد انتقال وسایل عملیاتی های رویه و كنترل های برنامه

 پشتیبانی جهت اطالعات فناوری كارگیری به بر فراوان تأكید با

 .دانش انتقال و تدوین خلق، از

  تعریف در كه غیررسمی اجتماعی های گروه

 كنند می مشاركت سازی بدیهه و ماجرا

 .دهد می توسعه را دانش از مجدد استفاده مزایا
  محیط به پاسخگویی و جدید های ایده برای

 .كند می ایجاد جرقه متغیر

 معایب

 است ممكن معایب.  كند استفاده ضمنی دانش از تواند نمی

 از استفاده به را كنندگان شركت و كرده محدود را نوآوری

 نماید وادار تفكر، ثابت الگوهای

  فراوانی.  شود ناكارآمدی به منجر تواند می

 .آنها اجرای برای ساختاری بدون ها ایده

 فناوری نقش

 اطالعات

 افراد اتصال جهت اطالعات فناوری در چشمگیر گذاری سرمایه

 .مجدد استفاده قابل مدون دانش به

  اطالعات فناوری در متوسط گذاری سرمایه

 دانش انتقال و گفتگوها تسهیل جهت

 .ضمنی

 دانش مدیریت در اطالعات فناوري .4

 دانش هاي مديريت سيستم اجزاي .1.1

 توضيح اجزا

 فناوریهای

 ارتباطات

o دهد می را متخصصین با ویژه به با یكدیگر، ارتباط و نیاز مورد دانش به دسترسی امكان كاربران به.  

o برقراری وب، بر مبتنی ابزار دیگر و شركت داخلی های شبكه اینترنت، الكترونیكی، پست نظیر امكاناتی 

 .كنند می پذیر امكان را ارتباط

 ناوریهایف

 همكاری

o كنند می فراهم را گروهی كار انجام برای الزم ابزار . 

o در زمان یا(  همزمان حالت) نموده كار مشترك، مستندات روی بر زمان، یك در توانند ها می گروه 

 مكان در یا مكان یك در تواند می امر این كه ،(غیرهمزمان حالت) كنند استفاده آنها از متفاوت های

 .پذیرد صورت مختلف، های
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 ذخیره فناوریهای

 بازیابی و

o باشد می دانش مدیریت و سازی ذخیره داده جهت پایگاه مدیریت سیستم یك از استفاده . 

o و عینی دانش از اعظمی بخش مدیریت و سازی ابتدایی ذخیره مراحل در قبولی، قابل حد تا امر این 

 . داشت كارآیی خوبی به دانش ضمنی، دربارة عینی دانش حتی

o دارد متفاوتی ابزارهای به نیاز معموالً ضمنی، دانش مدیریت و سازی ذخیره كسب، حال، این با. 

 دانش مديريت پشتيبان هاي فناوري .1.1

 توضيح فناوري

 هوش

 مصنوعی

o از دانش، نیمه خودكار و خودكار استخراج تخصص، شناسایی در توانند می مصنوعی هوش های روش 

 . شوند واقع مفید هوشمند، عوامل طریق ز ا هوشمند جستجوی در همچنین و طبیعی زبان پردازش طریق

o عوامل و فازی منطق عصبی، های شبكه خبره، های سیستم جمله از مصنوعی، هوش های ساختار 

 گیرند می قرار استفاده مورد دانش، مدیریت های سیستم در مختلفی كاركردهای برای هوشمند،

 عوامل

 هوشمند

o انجام در آنها به كمك نحوه و عملكرد كاربران چگونگی كه هستند افزاری نرم های هوشمند،سیستم عوامل 

  .كنند می شناسایی را شان روزمره وظایف

o ،شوند، مطلع می نماید، بازیابی خواهد می كاربر آنچه از افزاری، نرم های برنامه این كه زمانی برای مثال 

 قادرند فعال عوامل و كنند كنترل كاربر های خواسته با تطابق نظر از را اطالعات توانند می غیرفعال عوامل

 .كنند استخراج و نموده جستجو را كاربر ترجیحات با مرتبط اطالعات

 دانش كشف

 داده پایگاه در

o ای توده میان از مفید اطالعات استخراج و جستجو برای است كه فرایندی داده، های پایگاه در دانش كشف 

 . گیرد می قرار استفاده ها، مورد داده و مستندات از عظیم

o ها، داده الگوی پردازش ها، داده بررسی ها، یابی داده زمان دانش، استخراج مانند وظایفی شامل فرایند، این 

 .است اطالعات برداشت و ها داده الیروبی

o برنامه از افرادی غیر توسط حتی را دانش سریع كشف و شده انجام خودكار طور به ها فعالیت این تمامی 

 . نمایند می پذیر امكان ها نویس

 (XML )زبان 

 گذاری نشانه

 گسترش قابل

o سازد می پذیر امكان را داده ساختارهای استاندارد ارائه گسترش، قابل گذاری نشانه زبان. 

o اینكه بدون شوند؛ پردازش ناهمگون های سیستم وسیلة به طور مناسب به توانند می ها داده ترتیب بدین 

 .باشد نیاز مورد ای جداگانه نویسی برنامه مورد، هر در

o فراتر كه است مناسب تأمینی زنجیره مدیریت های سیستم و الكترونیكی تجارت های برنامه برای روش این 

 .كنند می فعالیت سازمان، مرزهای از
 


