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 2 بخش دانش مدیریت -3 جلسه

 دانش مدیریت هاي سيستم سازي پياده .1

 مقدمه .1.1

 و همكاری های فناوری ارتباطی، های فناوری) اساسی جزء سه سازی یكپارچه و شناسایی دانش، سیستم مدیریت چالش -

 .باشد می سازمان یك دانش مدیریت نیازهای تأمین برای (بازیابی و ذخیره های فناوری

 پایگاه و( افزار گروه) مشترك پردازش ابزارهای ،(داخلی های شبكه) ای شبكه فناوری با دانش مدیریت های سیستم اولین  -

 .یافتند توسعه( دانش مخزن برای) داده های

 .نمود تبدیل واحد بسته یك به را مذكور جزء سه و یافت تكامل دانش سیستم مدیریت فناوری یكم، و بیست قرن دهة اوایل در -

 .باشند می دانش مدیریت های بسته و سازمانی دانش های درگاه شامل موارد این

 دانش مديريت فروشندگان و محصوالت .1.1

 دانش، مدیریت افزاری نرم های بسته اغلب. شوند می نامیده افزار دانش كنند، می پشتیبانی را دانش مدیریت كه فناوری ابزارهای

 :هستند زیر ابزار هفت از مورد چند یا یك شامل

 توضیح محصوالت

 پردازش ابزارهای

 مشترك

o سازمان یك در ضمنی دانش انتقال برای كه بودند ابزارهایی اولین افزارها، گروه یا همكاری ابزارهای 

 .شدند گرفته كار به

 دانش سرورهای
o امكان و است دانش مخزن از جمله دانش، مدیریت اصلی افزار نرم گیرنده بر در دانش، سرور یك 

 .نماید فراهم می را دیگر های داده و اطالعات دانش، به دسترسی

 دانش های درگاه

 سازمانی

o هستند دانش مدیریت های از سیستم بسیاری به ورود سازمانی، دروازه دانش درگاه های . 

o پشتیبان های سیستم ارشد، اطالعات مدیران های سیستم بنیادی مفاهیم با منطبق ها درگاه این 

 .اند گرفته شكل پایگاه داده، مدیریت های سیستم و وب مرورگرهای گروه،

 مستندات مدیریت

 الكترونیكی

o دارند عموماً تمركز مستندات، شكل الكترونیكی بر الكترونیكی، مستندات مدیریت های سیستم 

 فراهم شركت، داخلی شبكة در وب مرورگر یك وسیلة به را نیاز مستندات مورد به دسترسی امكان

 . نمایند می

o به تر روان عملیاتی برای را كاری جریان و مستندات می سازند قادر را ها ها، سازمان سیستم این 

 .سازند می امكان پذیر نیز را مستندات بازبینی و خلق در همكاری آنها. كنند بهتری مدیریت نحو

 برداری بهره ابزارهای

 دانش

o زیرا شوند واقع مفید توانند می گیرند، می استفاده قرار مورد دانش آسان كسب برای كه ابزارهایی 

 از برداری بهره های فعالیت در را حضور كه حداقل دهند می را امكان این زمینه، این فعاالن به

 . مشاركت ننمایند اصالً حتی یا باشند داشته دانش

o دانش به دستیابیدر  آل ایده رویكردی دانش، مدیریت سیستم یك در ابزار نوع این دادن قرار 

 .است

 جستجو موتورهای
o آوری جمع اطالعات از وسیعی مجموعه الزم از مستندات بازیابی و كردن پیدا با جستجو موتورهای 

 .دهند می انجام را دانش مدیریت وظایف اصلی از یكی دانش، مخازن در شده

 افزاری نرم های بسته

 دانش مدیریت

o هستند دانش مدیریت آماده كامل های حل راه دانش، مدیریت های بسته . 

o كنند می یكپارچه واحد، بستة در یك را سازی ذخیره و همكاری ارتباطی، های فناوری آنها. 
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 اطالعات هاي هاي سیستم سیستم KM ساير سازي با يكپارچه .1.1

 .شود یكپارچه سازمان، در موجود های سیستم سایر با باید است، سازمانی سیستم یك دانش، مدیریت سیستم كه آنجا از -

  .گردد تلفیق بنگاه، كاری های فرایند با مستقیماً تواند می آن، های فعالیت و دانش مدیریت سیستم یك  -

 دشوار مشكالت به كمك جهت را خود نیاز مورد دانش تواند می پردازد، می مشتری از پشتیبانی به كه گروهی مثال، عنوان به -

 مدیریت سیستم یك به كه باشد هایی بسته انواع از یكی تواند می امداد، میز افزار نرم موردی، چنین در .ببرد كار به مشتری،

 .بپیوندد آن، دانش مخزن ویژه به دانش

 توضیح يكپارچگی با

 تصمیم های سیستم با

 یار

o تصمیم سیستم از بخشی كه مسأله حل های جاری مدل شامل معموالً دانش مدیریت های سیستم 

 . شوند نمی هستند، یار

o كند، می كمك مسائل، حل در دانش، از استفاده با دانش، مدیریت یك سیستم كه آنجائی از اما 

 . بگیرد بر در نیز را جاری های مدل است ممكن از راهكار قسمتی

o زمانی و شده یكپارچه ها داده و ها مدل از مناسبی مجموعه تواند با می دانش مدیریت سیستم یك 

 .نماید فعال را دهد، آنها رخ خاصی مشكل كه

 مصنوعی هوش با

o روش یك خود، اما دارد؛ مصنوعی های هوش روش و افزارها نرم با طبیعی ارتباطی دانش مدیریت 

 .شود نمی محسوب مصنوعی هوش

o دارد وجود مصنوعی هوش و دانش مدیریت سازی یكپارچه برای های متعددی روش . 

o سلسله عنوان به است قرار دانش، مدیریت سیستم یك در شده ذخیره اگر دانش مثال، عنوان به 

 سیستم از بخشی خبره، سیستم یك آنگاه شود، استفاده و ارائه شرطی قوانین سلسلة یك از مراتبی

 شود. می دانش، مدیریت

 و داده های پایگاه

 اطالعات های سیستم

o سیستم یك از گاه كه نماید می استفاده دانشی مخزن از دانش، سیستم مدیریت یك كه آنجا از 

 صورت به تواند می است، شده تشكیل الكترونیكی مستندات مدیریت یك سیستم یا داده پایگاه

 . گردد هماهنگ بنگاه، اطالعات سیستم از بخش با این خودكار

o استفاده آنها از تواند می دانش مدیریت سیستم شدند، روز به اطالعات و ها داده اینكه محض به 

 .نماید

 مدیریت های سیستم

 مشتریان با ارتباط

o نمایند می یاری مشتری، با ارتباط برقراری در را كاربران مشتریان، با ارتباط مدیریت های سیستم. 

o است امداد میز ایدة آن، های جنبه از یكی. 

 مدیریت های سیستم

 تأمین زنجیرة

o شود می گرفته نظر در سازمان تداركات نهایی عنوان مرحله به اغلب تأمین زنجیرة . 

o بنگاه شوند، منتقل آن از خارج به كنند، حركت داخل سازمان در اینكه بدون محصوالت اگر 

 .خورد خواهد شكست

o است مهم زنجیره این مناسب مدیریت و كردن بهینه بنابراین. 

 و داخلی های شبكه

 شركت خارجی

o هستند ضروری دانش مدیریت سیستم برای همكاری، و ارتباطی فناوری و ابزار . 

o از معموالً بلكه شود، نمی یكپارچه سازمان، خارجی و داخلی های شبكه فناوری با تنها سیستم این 

 .كنند می استفاده توسعه، برای ارتباطی بستر عنوان به آنها

 دانش مدیریت در افراد نقش .2

 بهره و اندازی راه شروع، اطالعات، های فناوری دیگر همانند و طلبد می را عظیمی تالش دانش، مدیریت سیستم یك اداره -

 .است چشمگیر تالشی نیازمند آن از برداری

 .شود گرفته نظر در باید ها فرهنگ و افراد مدیریت با ارتباط در متعددی مسائل دانش، مدیریت سیستم یك موفقیت برای  -
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 توضیح افراد

 دانش معاون

o الزامی است سازمان یك ارشد مدیریت همكاری و پشتیبانی محور، رفتار های پروژه تسهیل اجرای جهت . 

o های استراتژی سازی پیاده و طراحی بنگاه، دانش های سرمایه كردن دانش، حداكثر معاون نقش ماهیت 

 سیستم از استفاده ترویج و مؤثر طور به دانش های سرمایه خارجی و داخلی دانش، مبادلة مدیریت

 .باشد می دانش مدیریت

 سازمان مدیران

o مقابل در عامل، مدیر CKO باشد می دانش مدیریت به مربوط های فعالیت از دفاع ولمسو . 

o  موفقیت برای نیاز مورد منابع تمامی است قادر و بوده توانا و كارآمد دانش، مدیر كه شود مطمئن بایداو 

 .نماید تأمین را پروژه

o پذیر امكان را دانش منابع به دسترسی و نموده پشتیبانی را دانش مدیریت های فعالیت باید مدیران 

 .نمایند

 تعاملی گروههای

o سهیم در دانش كه افرادی فعاالنه مشاركت به همواره دانش مدیریت های سیستم از بسیاری موفقیت 

 . است داشته بستگی برند، می نفع آن از و هستند

o مهم بسیار دانش، مدیریت فعالیتهای با رابطه در سازمانها، درون تعاملی های گروه گیری شكل بنابراین 

 .است

o دارند مشابهی ای عالیق حرفه كه است سازمان در افرادی از متشكل تعاملی، گروه یك. 

o باشند تعاملی گروه یك عضو باید حداقل دانش، مدیریت سیستم ن كاربرا تمامی آل، ایده شرایط در. 

o باشد می دانش مدیریت سیستم موفقیت عوامل از یكی تعاملی، های گروه مناسب پرورش و خلق. 

 دهندگان توسعه

 سیستم

 دانش مدیریت

o نمایند ایجاد می را سیستم كه هستند تیمی اعضای حقیقت در دانش، مدیریت سیستم دهندگان توسعه. 

o برای هایی استراتژی هستند كه سازمان متخصصین آنها از برخی. كنند می كار دانش معاون نظر زیر آنها 

 . كنند می تعیین سازمانی، فرهنگ تغییر مدیریت و ترویج

o می سیستم، نگهداری و كارگیری به آزمایش، نویسی، برنامه افزار، نرم و افزار سخت به انتخاب سایرین 

 .شود می محول آنها به دانش مدیریت سیستم كاركنان به آموزش آخر، در. پردازند

 سیستم كاركنان

 دانش مدیریت

o و مدیریت برداری فهرست جهت وقت تمام كار نیروی نیازمند سازمانی، دانش مدیریت های سیستم 

 . هستند دانش

o بنگاههای اغلب. شوند می مستقر سازمان سرتاسر دانش مراكز در یا شركت مركزی دفتر در كاركنان این 

 .دارند دانش مركز یك از بیش بزرگ، مشاوره

 دانش مدیریت هاي فعاليت موفقيت تضمين .3

 دانش مديريت استراتژي هاي سازي پیاده منافع .1.1

 شركت از افراد خروج از ناشی فكری های سرمایه اتالف میزان كاهش  -

 تأمین از اطالعات كسب در جویی صرفه طریق از نیز و مشابه مسائل حل مكرر دفعات كاهش وسیلة به ها هزینه كاهش -

 خارجی كنندگان

 اضافی محور دانش های فعالیت كاهش -

 كردن پذیر امكان طریق از كاركنان رضایت افزایش و دانش تر ساده و تر سریع دادن قرار دسترس در با وری بهره افزایش -

 .شخصی اختیار و توسعه
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 دانش مديريت ارزيابی .1.1

 به را دانش یا نمایند می اتخاذ دانش، مدیریت ارزیابی به نسبت را سرمایه بر مبتنی رویكردی یا ها شركت كلی، طور به -

 . كنند می مرتبط آن، سازمانی منافع و كاربردها

 .نماید می جلب آنها، ارزش افزایش به را مدیریت توجه سپس و شده آغاز فكری های سرمایه شناسایی با نخست رویكرد -

 به مربوط معیارهای با توازن در مالی معیارهای آن در كه كند، می استفاده متوازن امتیاز كارت متغیرهای از دوم، رویكرد -

 . گیرند می قرار ابتكار و فرایند مشتری،

 بنگاه اكثر. بزنیم تخمین را آن قیمت فروش، برای عرضه صورت در كه است این دانش ارزش سنجش های روش از دیگر یكی -

 .باشد این مشخصاً كارشان آنكه مگر نیستند، دانش، فروش به مایل چندان ها،

 KM شكست دالیلعوامل موفقيت و  .4

 داليل شكست .1.1

 كه ای گونه به در سیستم غیركافی و ناقص اطالعات داشتن و. نیست آسان آنها، بین در جستجو كه زیاد بسیار اطالعات داشتن -

 .سازد می ناممكن را سازمان دریك واقعی مهارت شناسایی

 تعهد فقدان -

  سیستم از استفاده برای افراد در انگیزه نبود -

 افراد و دانش مورد در تر مهم مسائل به توجهی بی قیمت به فناوری بر افراطی تأكیدی -

 عوامل موفقیت .1.1

 استراتژیكی نیاز آیا كه كنند بررسی اول مرحله در باید دانش، مدیریت های پروژه موفقیت احتمال افزایش جهت ها، شركت -

 .خیر یا دارد وجود دانش مدیریت برای

 پذیرش برای سازمان فرهنگ آیا و است كافی سازمانی، دانش با كار كنونی فرایند آیا كه است آن كردن مشخص بعدی گام -

 .خیر یا دارد آمادگی ای، رویه تغییرات

 جدید، سیستم یك به نیاز مورد در و گرفته نظر در را فناوری زیرساخت تواند می شركت شد، حل مسائل این كه زمانی تنها  -

 .نماید گیری تصمیم

 از یك هر تا شود معرفی سازمان كل به كامل طور به سیستم، كه است الزم شد، انتخاب مناسب تكنولوژیكی راهكار كه هنگامی -

 .نمایند مشاركت آن، در كاركنان

 دانش مديريت پروژه موفقیت اساسی عوامل .1.1

 .مدیران حمایت حفظ و مالی پذیری توجیه اثبات جهت بنگاه، یك برای اقتصادی ارزش با پیوندی ایجاد -

 .ریزی پی برای سازمانی و فنی زیرساختی -

 برای معموالً .باشد داشته مطابقت دانش از استفاده چگونگی و عملكرد چگونگی با كه استاندارد و پذیر انعطاف دانشی ساختار -

 .كند تغییر باید سازمانی فرهنگ دانش، اشتراك اثربخش محیط یك ایجاد -

 .شود كاربر پشتیبانی به منجر مستقیماً كه دوست دانش فرهنگ یك -
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 در ساده، و مناسب دانش های برنامه كه است الزم مواقع، برخی .سیستم پذیرفتن به كاربران ترغیب برای روشن، زبانی و هدف -

 .شوند اندازی راه اول مرحله -

 .اشتراك فرهنگ خلق برای سازی انگیزه های فعالیت در تغییر -

 كانال . دارند نظر اظهار و كارها انجام برای متفاوتی های روش مختلف، افراد كه چرا دانش؛ انتقال برای متعددی های كانال -

 .نكند ایجاد مزاحمتی امكان حد تا و شود انجام سهولت به باید دانش انتقال .نمایند تقویت را یكدیگر باید گانه چند های

 های روش دانش، مدیریت كمك به دیگر، بیان به .باشد داشته را دانش مدیریت های تالش ارزش كه محوری فرایند از سطحی -

 .شوند ایجاد تری پیشرفته و جدید كاری -

 .دانش كارگیری به و اشتراك به كاربران ترغیب جهت قدردانی، و جوایز دادن مانند انگیزه، ایجاد توجه قابل های روش -

 آن به سازمان موفقیت كه مهمی دانش شناسایی به كمك منابع، تأمین پروژه، آغاز برای امر این. ارشد مدیریت پشتیبانی -

 .است حیاتی بسیار پروژه، بازاریابی و دارد بستگی

 مدیریتي مدیریت دانش مباحث .5

 توضیح مباحث مديريتی

 سازمانی فرهنگ تغییر

o به افراد كه ای گونه به است فرهنگ سازمانی در تغییر ایجاد چگونگی با ارتباط در موضوع این 

 . باشند مند عالقه ، دانش سیستم طریق مدیریت از آن از استفاده نیز و دانش در بودن سهیم

o ساده سیستم استقرار و سیستم در كاربر مشاركت روشن، اجرایی، اهداف قدرتمند رهبر یك وجود 

 . است الزم شود، واقع مفید برای كاركنان حقیقتاً كه ای

o توسعه سازمان سطح در آن، كارگیری به و دانش عرضه برای باید نیز مستمر تشویق ساختار یك 

 .یابد

 سازی ذخیره چگونگی

 ضمنی دانش

o به مربوط عینی دانش( خود شبكه سازی ذخیره مدل به بسته) دانش مدیریت های سیستم اغلب 

 . كنند می ذخیره را افراد ضمنی دانش

o برند می همراه به نیز را خود دانش كنند، می ترك را سازمان دانش، صاحبان كه زمانی. 

o  آن دانش، كنندة تولید فرد كه است مهم شود، آن استفاده از كه دارد ارزش زمانی دانش كه آنجا از 

 .كند درك را آن بتواند دیگر، متخصص یك كه نماید ارائه ای گونه به را

 همیشگی اهمیت

 دانش مدیریت

o نیست مدیریت در زودگذر مد یك هیچ وجه به امر این است. مهم بسیار دانش مدیریت . 

o جای بر عمیقی تأثیر سازمان، سر سرتا در دانش به كارگیری با تواند می شود، انجام درستی به اگر 

 . بگذارد

o دیگر  با مؤثری رقابت بود نخواهد قادر شركت نپذیرد، صورت درستی به یا انجام نشود كار این اگر

 داشته كنند، می برداری بهره صحیح طور به دانش مدیریت از كه صنعت در فعال های شركت

 .باشد

 شرایط در سازی پیاده

 فناوری سریع تغییر

o تا میزان پذیرد انجام آن روی بر الزم های آزمایش و گیرد قرار بررسی مورد دقت به فناوری باید 

 . گردد تعیین آن كارایی

o یا) موفقیت بر تأثیرگذار رفتاری و مسائل مدیریتی تواند می كند شروع اكنون هم از كه سازمانی 

 . بگذارد سر پشت دانش را مدیریت سیستم یك( موفقیت عدم

o آن با را خود تواند می دانش مدیریت سیستم یابد، توسعه بهتر و تر ارزان فناوری، كه صورتی در 

 .شدند تبدیل شخصی كامپیوتر به كه قدیمی های سیستم مانند درست دهد؛ تطبیق
 

 


