
  باسمه تعالی 

  مدیریت دانشواژگان و اصطالحات کلیدي 

  

 مقدمه

ا، اقتصـاد بـه   در ایـن دنیـ  .ناپذیري است کنیم که به خاطر جهانی شدن، دچار تغییرات سریع و اجتناب ما در دنیایی زندگی می

مواجه ساخته کـه ایـن امـر، خـود       سمت اقتصاد دانش محور حرکت کرده و بسیاري از معادالت کنونی کشورها را با چالش

پـذیري و مـدیریت    بیشـتري جهـت درك، انطبـاق     هـاي کنـوین، اهمیـت    سـازمان .حاصل فناوري اطالعات و ارتباطات است

دانـش و اطالعـات روزآمـد بـه منظـور بهبـود عملیـات و ارائـه           به کـارگیري تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و 

هایی نیازمند بـه کـارگیري سـبک جدیـدي از      چنین سازمان.اند پیشی گرفته  خدمات و محصوالت مطلوبتر به ارباب رجوعان

فـراد، فنـاوري و فنـون    هـا بـراین باورنـد کـه بـا تمرکـز صـرف بـر ا         برخی از سازمان.باشند می» مدیریت دانش«مدیریت به نام

  . توان دانش را مدیریت کرد می

  

  مفهوم و تعریف مدیریت دانش

بنابراین بـه منظـور   .است  هاي مدیدي به صورت عملی اما غیررسمی مورد استفاده واقع شده مفهوم مدیریت دانش براي مدت

دانـش،  .اوت و ارتباط میان آنها بپـردازیم درك بهتر مهفوم مدیریت دانش ابتدا به بررسی مفاهیم داده، اطالعات و دانش و تف

آنهـا لزومـا مـاهوي نیسـت و صـرفا از نظـر مراتـب بـا هـم            نه داده است و نه اطالعات، هرچند به هردو مربوط بوده و تفاوت

و  درك ایـن سـه واژه   .بتوان آنها را به جاي هم مـورد اسـتفاده قـرار داد     داده، اطالعات و دانش مفاهیمی نیستند که.متفاوتند

  . چگونگی رسیدن از یکی به دیگري، اهمیت زیادي در موفقیت کارهاي علمی دارد



هـاي   هـا حقـایق و واقعیـت    داده.داده یک واقعیت و یا یک مورد از یک زمینه خاص بدون ارتباط به دیگر چیزهاست :داده

تحت عنوان جزء ناچیز از آنها یـاد   هستند که  کننده تعامالت و مبادالت کامل و واحد و منسجمی ها منعکس داده.خام هستند

ها حداقل مـتن را دارنـد و بـه تنهـایی مفهـوم موضـوع        داده.شوند می  هاي داده، ذخیره و مدیریت این اجزاء در پایگاه.شود می

ادها هایی عینی و مجرد در مورد رویـد  ها، رشته واقعیت داده.که مورد پردازش واقع شوند  کنند، تا زمانی بزرگتري را القا نمی

هـایی از   ، نمونـه »ژاپـن «و»001«، »21«. انـد  ها یک سلسله معامالت ثبت شده مـنظم تلقـی شـده    از دیدگاه سازمانی، داده.هستند

هـا ممکـن اسـت     هریک از این داده. پذیرد بدون ارائه توضیحات بیشتر، هیچ برداشتی از این سه داده صورت نمی.داده هستند

  . باشند...اندازه، ماهی از سال وبیانگر زمان، مقدار، وزن، مبلغ، 

اطالعـات  .شـود  مـی   گیري اطالعـات  ها و ارتباط آنها به یکدیگر، موجب شکل اضافه کردن زمینه و تفسیر به داده :اطالعات

ممکـن اسـت   .اطالعات باشـد   کننده ها ممکن است بیان ارتباط داده.و تفسیر آن است  هاي ترکیبی و مرتبط همراه با زمینه داده

هـاي   اطالعـات در حقیقـت داده  . مگر یان که موجب درك مفهـوم آنهـا باشـد   .منجر نگردد  ها به اطالعات ارتباط داده صرفا

 .اند تا بتوانند زمینـه را روشـن سـازند    شده  بندي، ذخیره، پاالیش، سازماندهی و تحلیل گیرد که گروه خالصه شده را دربر می

هـاي انباشـته    اطالعات معموال شکل اعداد و ارقام، کلمات و گـزاره .ت پرداختاطالعات به اتخاذ تصمیما  توان با بررسی می

دار  هـا، معنـی   اطالعـات بـرخالف داده  .کننـد  ارائه مـی   ها را به صورت خالصه شده گیرند و اعداد و گزاره خود می  شده را به

  . هستند

سـازي هرچـه    خالصـه . گـردد  ات مـی ضافه کردن درك و حافظه به اطالعات موجب توسعه طبیعـی پـس از اطالعـ   ا :دانش

هـاي حاصـل از اطالعـات و     بیـنش   تـوان  دانـش را در ایـن حالـت مـی    .شـود  اطالعات اولیه به دانـش منجـر مـی   )انباشت(بیشتر

دانـش بـه حـداقل    .هاي مختلف و در شرایط گوناگون موثر و قابـل تقسـیم باشـد    تواند به روش هایی تعریف کرد که می داده

کنـد تـا اطالعـات و     دانش کارآمد کمک مـی .دسترسی به اطالعات  اندن اطالعات است نه افزایشآوري و خو رساندن جمع

یک ادراك و فهـم اسـت کـه از طریـق تجربـه، اسـتدالل، درك مسـتقیم و یـادگیري           دانش.هاي ناخواسته حذف شوند داده



یابـد و از ترکیـب دانـش یـک      ایش میگذارند، دانش هریک افز افراد دانش خود را به اشتراك می  زمانی که.شود حاصل می

  . کند ها بیان می رامپرسد دانش را تابعی از اطالعات، فرهنگ و مهارت.شود فرد با افراد دیگر، دانش جدید حاصل می

و منتشـر کننـد و     کند اطالعات مهـم را بیابنـد، گـزینش، سـازماندهی     ها یاري می مدیریت دانش فرایندي است که به سازمان

گیـري ضـروري    راهبـردي و تصـمیم    ریـزي  هایی چون حل مشکالت، آمـوختن پویـا، برنامـه    ه براي فعالیتتخصصی است ک

مدیریت دانش هرگونه فراینـد یـا عمـل تولیـد،     :شود تعریف اسوان از مدیریت دانش یکی از بهترین تعاریف قلمداد می.است

دانش استقرار یابد، یادگیري و عملکرد سـازمان را  است، در هرجایی که   پذیري و کاربرد آن کسب، تسخیر، ترویج و جامعه

   .دهد افزایش می

تعـاریف عمـدتاً بـر    . وجـود نـدارد   دانـش دهد که هیچ تعریف مورد تـوافقی از مـدیریت    تحقیق در ادبیات مدیریت، نشان می

، اکتسـاب،  دانـش و نقـش مـدیریت   . مـدار متمرکـز هسـتند    دانشهاي  هاي سازمانی در خصوص تولید ثروت از دارایی قابلیت

کمی بیش از ده سـال از عمـر ابـداع مفهـوم کلـی       .است هاي آموخته شده فنی سازمانی و درس دانشآوري و استفاده از  جمع

ادي از ایـن  گذرد و در این مدت، تعـاریف گونـاگونی در ایـن خصـوص ارائـه گردیـده کـه هـر یـک ابعـ           می دانشمدیریت 

  :پردازیم ترین این تعاریف می در ذیل به بیان مهم. دهند موضوع را نمایش می

اطالعاتی و تعامل انسانی را بـه  فرآیند سیستماتیک منسجمی است که ترکیب مناسبی از فناوري هاي  دانشمدیریت  .1

این دارایـی هـا شـامل پایگـاه هـاي      .کار می گیرد تا سرمایه هاي اطالعاتی سازمان راشناسایی، مدیریت وتسهیم کند

عالوه براین هم شامل دانش آشکار وهم دانش ضمنی کارکنـان را  . اطالعاتی، اسناد، سیاست ها، و رویه ها می شود

داخـل یـک سـازمان     متنوع و گسترده براي تصرف، ذخیـره سـازي و تسـهیم دانـش در    دربر میگیردو از روش هاي 

  .استفاده می کند

اي کـه آنـان    گونـه  درست براي افراد مناسب در زمان صحیح و مکان مناسب اسـت، بـه   دانش، کسب دانشمدیریت  .2

  .ببرند دانشبتوانند براي دستیابی به اهداف سازمان، بهترین استفاده را از 



در جهـت افـزایش تـأثیر و بازگشـت      دانش، بنایی سنجیده، صریح و اصولی براي تجدید و استفاده از دانشمدیریت  .3

  .است دانشمربوط به سرمایه  دانش

را بـه صـورت    دانـش مدیریت . است هاي تخصصی نویسندگان مقاالت وابسته ، اغلب به حوزهدانشتعریف مدیریت  .4

ها در جهت بهبود قابلیت حل مشکالت سازمانی، و حمایت از مزیـت   از توسعه تجربی سازمانفرآیند مستمر اطمینان 

هـاي نـاملموس    را بـه عنـوان قابلیـت خلـق ارزش افـزوده از طریـق دارایـی        دانـش مـدیریت  . کننـد  تعریف می رقابتی

 .کنند سازمانی تعریف می

  .فرایند خلق، انتشار وبکارگیري دانش بمنظور دستیابی به اهداف سازمانی .5

افراد را #ز اصول، فرایندها، ساختارهاي سازمانی وفن آوریهاي بکار گرفته شده که اي ا اي که شامل مجموعه فلسفه .6

  رساند بمنظور اشتراك و بکارگیري دانششان جهت مواجهه با اهداف آنها یاري می

  .کنند راکنترل می دانشمجموعه فرایندهایی است که خلق، نشر و کاربري  دانشمدیریت  .7

و دیـدگاههاي اسـتادانه را کـه قابلیتهـاي جدیـد، قـدرت        دانـش دسترسی به تجربـه،  ، رسمی سازي و دانشمدیریت  .8

  .دهد کارایی باالتر، تشویق نوآوري و افزایش ارزش مشتري را در پی داشته باشند، هدف قرار می

تباطـات  هاي تکنولوژي اطالعـات و ار  ، فهم اطالعات سازمان، استفاده از سیستمدانش، دانستن ارزش دانشمدیریت  .9

  .باشد می دانشبه منظور حفظ، استفاده و کاربرد دوباره 

ـب بهینـه دانـش و اطالعـات در سـازمان و ایجـاد محیطـی مناسـب بمنظـور تولیـد،             دانشمدیریت  .10 شامل فراینـد ترک

  .اشتراك و بکارگیري دانش وتربیت نیروهاي انسانی خالق و نوآور است

ه به همراه مهـار تجربیـات ضـمنی و نهـایی افـراد جهـت تسـهیم، اسـتفاده و         ، مدیریت اطالعات و داددانشمدیریت  .11

  .گردد وري بیشتر سازمان منجر می توسعه توسط سازمان است که به بهره



بـه عنـوان یـک عامـل تولیـدي را در بـر        دانشبه مثابه چتري است که مباحث متعدد مربوط به ارزش  دانشمدیریت  .12

  .گیرد می

مناسـب در زمـان    دانـش یند کشف، کسـب، توسـعه و ایجـاد، نگهـداري، ارزیـابی و بکـارگیري       ، فرادانشمدیریت  .13

مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است که از طریق ایجاد پیوند میان منابع انسانی، فناوري اطالعـات و ارتباطـات   

 .و ایجاد ساختاري مناسب براي دستیابی به اهداف سازمانی صورت پذیرد

  

  :راهبردهاي مدیریت دانش

راهبردهـایی  . یست ماهیت، اصول و ابعاد مدیریت دانـش را بشناسـد  با هاي خود می مدیریت کالن جهت کارآمدي زیرسیستم

 نماید عبارتنداز که ماهیت و توانایی متفاوت مدیران را منعکس می

راهبرد دانش بعنوان راهبرد کسب وکار که روشی جامع و با وسعت سازمانی براي مدیریت دانش است، که بیشـتر بعنـوان    -1

  .شود یک محصول در نظر گرفته می

هـایی کـه از قبـل در سـازمان وجـود دارنـد، تاکیـد         هاي فکري که بر بکارگیري و ارتقاي سـرمایه  راهبرد مدیریت سرمایه -2

  .دارد

هـا و دانـش خـود را     کند تا مهارت راهبرد مسئولیت براي سرمایه دانش فردي که از کارکنان حمایت و آنها را ترغیب می -3

  .درمیان گذارند توسعه دهند و دانش خود را با یکدیگر

  .کند راهبرد خلق دانش که بر نوآوري و آفرینش دانش جدید از طریق واحدهاي تحقیق و توسعه تاکید می -4

  .است راهبرد انتقال دانش که بعنوان بهنرین فعالیت در بهبود کیفیت امور و کارایی سازمان مورد توجه قرار گرفته -5

شود تا خواسته آنهـا بـه دقـت     درك ارباب رجوع و نیازهاي آنها بکار گرفته میمحور که با هدف  -راهبرد دانش مشتري -6

  .فراهم شود



  یو ضمن صریح دانش

) Tacit(مـابقی تلـویحی و نهفتـه     ٪80و ) Explicit(آشـکار و واضـح    دانـش  ٪20دهد که تنهـا   تحقیقات بسیاري نشان می

 :توان دریافت آ نها را در تعاریف زیر بهتر می ویژگی هايو  صفاتو  دانشمربوط به این دو نوع  مفاهیم. است

. است که قابـل کـد شـدن اسـت     دانشداناي صریح، . است که وضوح کافی براي درك آن وجود دارد دانش دانش صریح

، کتـاب، مقالـه،   دانـش صـادیق ایـن نـوع از    م. اسـت ... منظور از کد، هر گونه کد، اعم از کد نوشـتاري، گفتـاري، رفتـاري و   

  باشد سخنرانی، روشهاي مدون سازمانی و سایر مستندات مشابه، می

  :به سه دلیل از شفافیت و وضوح کافی برخوردار نیست دانشچنین  :دانش ضمنی

  .است عرضه و معرفی نشده دانشوجود دارد ولی هنوز به عنوان یک  دانش توانایی تشریح و تعریف .1

  .توانایی تشریح و تعریف وجود دارد، اما اراده و قصد آن وجود ندارد .2

  .وجود ندارد دانشتوانایی تشریح  .3

اي فرهنگـی جوامـع گونـاگون    هـ  هاي سازمان، و نیز در اندوختـه  ها، رویه را در درون اذهان انسان دانشمعموالً باید این نوع 

آشـکار اسـت، امـا ارزش آن در کسـب مزیـت       دانـش تـر از   ضمنی، به مراتب مشکل دانشهرچند که مدیریت . مستتر یافت

  .باشد رقابتی در سازمان، بیشتر می

  

  عمدیریت دانش جام

 دانـش جـامع  بـه منظـور دسـتیابی بـه     رویکرد جدید همه جانبه نگر و فراگیر به مـدیریت دانـش    )TKM(مدیریت دانش جامع

رویکرد مدیریت دانش جامع معطوف بـه فراگیـري فراینـدهاي مـدیریت دانـش درون گـرا و بـرون گـرا در سراسـر          . باشد می

مـدیریت تعـالی   ، مـدیریت نـوآوري جـامع   زنجیره ارزش سازمان بوده و زیـر سـاخت اصـلی پشـتیبان در رویکردهـاي نـوین       

  .محسوب می گردد مع خلق ارزشمدیریت جاو  سازمانی جامع



  بمدیریت دانش نا

 )Lean Thinking(یـا تفکـر نـاب     رویکـرد نـاب  رویکرد جدیدي در مدیریت دانش مبتنی بـر  ) LKM(  مدیریت دانش ناب

رویکرد مدیریت دانش نـاب بـر تفکیـک و متمـایز     . ایندهاي مدیریت دانش ناب معطوف می باشدو فراست که به دانش ناب 

مـدیریت دانـش   . و توجه به موداهاي مدیریت دانشی تاکیـد مـی نمایـد    دانش غیرارزش آفریناز  دانش ارزش آفرینساختن 

  .گردد محسوب می )TVCM(ناب از مولفه هاي مهم مدیریت جامع خلق ارزش 

 

  شمهندس دان

تبحـر دارد؛ وي مـی توانـد سـه فعالیـت      فردي است که در فرآیند مهندسی دانـش   )Knowledge Engineer(مهندس دانش 

ل این سه فعالیت منجر به تولید یک پایگاه دانش ساخت یافته مبتنـی بـر مـد   . استخراج، تحلیل و مدلسازي دانش را انجام دهد

هاي دانش با قابلیت استفاده مجدد می شود که می تواند به عنوان محتواي ورودي در یـک سیسـتم مبتنـی بـر دانـش اسـتفاده       

در نگاه هاي غیرحرفه اي تر مهندس دانش به عنوان نقشی براي اجراي برخـی فرآینـدهاي سـاده مـدیریت دانـش تنـزل       . شود

 .پیدا می کند

 


