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تعاریف

:تعریف دانش-1

  اوسان حافظً در ٌا َاقعيت َ ٌا دادي مفاٌيم، رٌىي صُرت ٌمان داوص   

  ،ٌا تجربًوُع پردازش َ تحليل رٌىی افراد متاثر از  بر مبتىي َ است

  فرد داوص با ضخص ٌر داوصبىابرایه  .است ضخصي ارزضٍاي َ باَرٌا

.ويست کردي اوذ، مطابً  دریافت رایکساوی  اطالعات كً دیگري



(ادامه )تعاریف 

:تبدیل اطالعات به دانش-2

اطالعات زماني به دانش تبديل مي گردد كه توسط       

آنها آميخته شده و به آن افکار اشخاص تفسير گرديده، با 

.مفهوم داده شود



(ادامه )تعاریف 

 :تعریف مدیریت دانش -3

مديريت دانش، مجموعه اي از فرايندها براي فهم و به كارگيري دانش در  -3-1    

شناسايي، ارزيابي و سازماندهي، ذخيره و  در جهتمديريت دانش، . سازمان است

.استفاده می شودبه كارگيري دانش به منظور تامين نيازها و اهداف سازمان 
    

مديريت دانش روشي سيستماتيك براي تشخيص، سازماندهي و به اشتراك  -3-2        

گذاشتن دانش در سازمان است كه مي تواند در نهايت به توليد دانش بيشتر در 

.سازمان نيز منجر گردد



Knowledge

دانايي-دانش

Tacit

ضمني
Explicit

آشكار

آشنايي كلي  با مديريت دانش



ادامه مصنوعات دانش

مصنوعات دانش صريح مصنوعاتی هستند که بطور کامل و مستقيم در حافظه 

سازمان يا هر جای ديگر قابل ذخيره شدن است و می توان آن را در دسترس 

همگان قرار داد نمونه آن کتابها، گزارشات، فيلمها و ساير اشکال فيزيکی ارائه 

.دانش می باشد

      

مصنوعات دانش تلويحی مصنوعاتی هستند که منتقل و بيان نمی شوند آنها براساس 

نظير ادراک افراد از وقايع يا پيش بينی آنها . تفسير دانش صريح بوجود می آيند

برای آينده



(ادامه )تعاریف 

:سازمان های دانایی محور -6

حساب ويژه اي سازمان هايی هستند که سازمانهاي دانايي محور        

ند و آنها را حامل بار مفهومي دانايي می کنبرروي كاركنان خود باز 

با ارزش ترين  ،ها كاركنان در اين سازمان. مي دانند (دانش ضمنی)

که هريک دارای فضيلت های  سرمايه سازمان محسوب مي شوند
.منحصر به فرد خود هستند



(ادامه )تعاریف 

Knowledge Worker(:  دانشورز)دانشگر  -7
او . واژه دانشگران را براي اولين بار بكار گرفت 1959پيتر دراكر در سال         

با فکر خود کار می کنند و نه با دست مي خواست افرادي را توصيف نمايد كه 
می از طريق پردازش اطالعات موجود، اطالعات جديدي توليد  اين افراد. هايشان

جديدي ايجاد  و ارزش ودتوان بوسيله آن، مسائل را تعريف و حل نممی كه  کنند
.درك

ن آبا توليد، توسعه و بكارگيري  با اطالعات و دانش سروكار دارند و ،دانشگران   
ي دارند در سازمان، نوآوري ايجاد نمايند و به تحوالت محيطي پاسخ مناسب عس

آنها مي توانند با كمك دانش، مسائل سازماني را حل نمايند، در سازمان . بدهند
ارزش افزوده ايجاد نمايند و هوش خود را براي تبديل ايده به محصول، خدمت يا 

.فرآيند بكار گيرند



(ادامه )تعاریف 

Knowledge Market: بازار دانش -8

در سازمانها، بازاري واقعي و اصيل براي دانش وجود دارد و مشابه بازارهاي كاال     

و خدمات، در بازار دانش نيز خريداران و فروشندگاني فعاليت  دارند كه در حال 
بازار دانش، دالالني نيز دارد تا . كشمكش دائمي براي رسيدن به توافق هستند

خريداران و عرضه كنندگان را به هم برساند و حتي كارآفريناني كه از اين بازار 
درك وجود بازارهايي فعال در . براي ايجاد نوعي قدرت داخلي استفاده مي كنند

.زمينه دانش امري بسيار مهم براي موفقيت مديريت دانش در سازمانهاست

يعنی به دانش فرد در . يکی از داليل ايجاد پديده فرار مغزها، وجود بازار دانش است
  .جای ديگر بهای بيشتری ميدهند



 مهمترین ضرورت مدیریت دانش

دانش، بسيار گسترده شده و زمان موجود برای تجربه و کسب 

بنابراين تنها راه بهره گيری از دانش . دانش بسيار کم شده است

موجود، مديريت سرمايه های فکری موسسه و مديريت بر دانش 

.خلق شده يا جذب شده در سازمان است



سلسلً مراتب داوص در چٍار مرحلً بً پيص می رَد

 داده Data

 اطالعات                                                Information

  (دانايي)دانش                                         Knowledge

 ِخَرد                                                                Wisdom

خرد -دانش –اطالعات –داده 

آشنايي كلي  با مديريت دانش



(Knowledge identification)                          شناسايي دانش

 (Knowledge acquisition)             اكتساب دانش–كسب دانش 

  (Knowledge development)                             توسعه دانش

(Knowledge sharing/distribution)اشتراك و توزيع  دانش

  (Knowledge utilization)                         بهره گيري از دانش

(Knowledge retention)                     نگهداري دانش          

(Knowledge assessment)             ارزيابي و اندازه گيري دانش



فرهنگ سازي و توسعه سازماني 
براي مديريت دانش

138613خرداد 



آموزشي–فرهنگي بسترسازيهای            

بسترسازيهای الزم برای نصب و راه اندازی سيستم            

طراحي سيستم جامع و ترسيم دورنمای مورد نظر            

برنامه ريزی و فازبندی مراحل اجرايي            

نياز ترين پيش رهبری مدرن به عنوان ضروري            

14

فرهنگ و توسعه سازماني براي مدیریت دانش



نتایج مدیریت دانش درسازمانها

حافظه مدیریت دانش در سازمان ها در ابتدا، چیزی را تحت عنوان 

در طول . استسازمان یادگیرنده ایجاد می کند که اساس سازمانی 

این . پیش می آیدیادگیری سازمانی زمان در سازمان یادگیرنده، 

یادگیری به نوبه خود منجر به توانایی باالتری در سازمان به عنوان 

.می گرددهوش سازمانی 



عالوه بر موارد فوق، مديريت دانش در سازمان منجر به موارد 

:زير می گردد

بهبود تصميم گيری -1

انعطاف پذيری بيشتر -2

افزايش کارايی، اثربخشی، و بهره وری -3

ايجاد فرصتهای جديد -4

بهبود انگيزه کارکنان -5



همسوسازی مدیریت دانش با راهبردهای سازمان

 دانش، نظير ذهني و ناملموس چيزي بر کردن مديريت اصوالا  كه داشت توجه بايد

 -آنها به مربوط تكنولوژي هاي -دانش منابع مي شود، مديريت آنچه .نيست امكان پذير

 تمامي منبع كه است انساني عنصر مهمتر، همه از و تكنيك ها و فرايندها

 اشتراك براي الزم انگيزه خود كاركنان در كه شركتي يا سازمان .دانش هاست

 خواهد دست از را خود دانش از چشمگيري بسيار حجم باشد، نكرده ايجاد دانش

.داد

:نکته مهم


