مديريت دانش

بسمه تعالي
مديريت دانش
مقدمه
الف -دانش آفريني در دستيابي به توسعه پايدار ،ضرورتي بنيادي است.
ب -نه تنها دانشگاهها ،بلكه همه سازمانها و به ويژه شركتهاي دانش نبيان ،بايد دانش را خلق و از آن استفاده
كنند.
پ -صنايع در فرآيند توليدات خود و درتعامل با محيط دروني و بيروني همواره اطﻼعاتي را نيا دارند و جذب
ميكنندكه بتوانند با استفاده از ساز و كارهاي پژوهشي خود ،آنها را به دانش تخصصي تبديل نموده و
سود ببرند.
ت -حوزه هاي كاربرد بدون توليد دانش نمي توانند خود را به نحو مطلوب سامان دهي كنند و به عنوان
سازمانهاي زنده و پويا باقي بمانند؛ بلكه نمي توانند به تحقق رساﻻت خود بپردازند و سودآوري مستمر
داشته باشند.
ث -دانش آفريني تنها راه موفقيت در بازار و صحنههاي رقابتي داخلي و بين المللي است.
ج-

اگر حاصل سالها تﻼش مجموعه هاي نيروي انساني دانشگاهها ،مراكز پژوشي و همچنين حوزه هاي كاربرد،
دانش سودمند و كاربردي باشد ،اندوخته هاي گرانبهائي خواهند بود ،كه با وجود تخصيص هزينه هاي
گزاف شناسايي ،ايجاد ،پرورش و ارتقاي آنها ،كه بر كل جامعه تحميل شده است ،مي توانند آينده درخشان
يك سازمان و حتي يك كشور را تضمين نمايند.

چ-

هدف از تهيه و ارائه اين گزارش ،كمك و توصيه به شركتهاي دانش بنيان و به ويژه جوانان شاغل در آنها
است ،كه مديريت دانش را ﻻزم است بسيار جدي گرفته و در سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دهند و در اين
ارتباط حتما بايستي:
 به فعاليتهاي پژوهشي كاربردي و هدفمند ،توجه خود را معطوف دارند؛
 مستند سازي مستمر آموزه ها و يافته هاي تخصصي و علمي ،را از وظائف اصلي خود و پرسنل تابعه
بدانند.
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تعاريف
الف -داده ها
 جنبه هايي از واقعيتهاي عيني و مجرد پديده ها هستند و آنها را نمي توان به تنهايي به حوزه خاص
تصميم سازي هدف دار مربوط دانست.
 منابع و كانون داده ها ،مخازن كتابخانه ها ،دستاوردهاي پژوهشي ،فرآيندهاي پژوهشي ،اسناد ،سوابق،
بايگاني ها ،نگرشهاي كارشناسي و پايگاه ماشيني داده ها است.
 داده ها به صورت مجرد فاقد معني قابل استفاده بوده و تنها بخشي از واقعيتها را نشان مي دهند.
ب -اطﻼعات
 در واقع همان داده هاي پردازش شده اند كه هدفدار و به منظور استفاده خاصي تنظيم شده اند و حاوي
نوع خاصي از معنا و پيام مي باشند.
 اين پيام به صورت مدركي مكتوب ،ارتباطي شنيداري و يا ديداري ،قابل انتقال و دريافت است.
 اطﻼعات عموما" جنبه تحليلي داشته و متضمن آگاهي و عﻼوه بر داده ها ،آشكاركننده ارتباط ميان
كميتها و متغيرها ،و استنباط اوليه را ايجاد مي كنند و توانمندي جهت و شكل دادن بينش ،طرز تفكر،
نگرش و ديد دريافت كننده را دارند.
پ -علم
 چارچوب اطﻼعات منظم است و در بردارنده اصول ،نظريه ها و قوانين مرتبط است و فرآيندي تصور مي
شود كه در چارچوب عمومي قوانين پذيرشي قرار مي گيرد.
 رفتار پديده ها را تبيين كرده و مي تواند وقايع آتي آنها را در چارچوب نظريه ها پيش بيني كند.
 قانونهاي علمي قضايايي كلي هستند كه روابط كمي يا كيفي تقسيمات مختلف را بيان مي كنند.
ت -دانش
 وسيع تر و غني تر از داده ها ،اطﻼعات و علم است.
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 دانش در برخورد با اطﻼعات و موقعيتهاي جديد ،ابتدا آنها را تحليل كرده و سپس خود را پاﻻيش و
تصحيح مي كند.
 دانش مجموعه اي سيال از علم ،تجربيات ،ارزشها ،اطﻼعات موجود و نگرشهاي كارشناسي نظام يافته
است كه چارچوبي را براي ارزشيابي و بهره گيري از تجربيات ،تجزيه و تحليل رويدادها ،اطﻼعات جديد
و نحوه روبرو شدن با وقايع به دست مي دهد.
ث -انواع دانش
 دانش مشهود
 مجموعه اي است از فرآيندها و روشهاي كاري ،آئين نامه ها ,دستورالعملها ،شيوه هاي مكتوب و
پايگاه هاي اطﻼعاتي سازمان يافته ،طراهيهاي انجام شده ,نقشههاي دانش موضوعي خاص،
يادداشتهاي دستي تنظيم شده اشخاص مختلف ,گزارشات ,كتابها و اسناد تهيه شده و در دسترس
كه هر خواننده مجاز ,در صورت دسترسي و مطالعه آنها مي تواند با مجموعه آن دانش آشنايي پيدا
نمايد.
 دانش نامشهود
 مجموعه اي از دانش كسب شده است كه به نوعي از انواع روشها ,تجلي خارجي نيافته است و
هيچكس به آنها مستقيما دسترسي نمي تواند داشته باشد.
 اين نوع دانش ,از طريق به كارگيري روشهاي ارتباطي مبتني بر ارزشهاي باﻻي انساني ،مشاركت
دردانش ،تدوين و برقراري روابط استاد – شاگردي در فضاي صميمي كاري ،برقراري پيوند جوانتر
ها -پيرترها و آموزشهاي توأم نظري – عملي به صورتي مجازي قابل انتقال است.
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الف -فرآيند
 مديريت دانش ،فرآيند شناسائي ،گردآوري ،تنظيم ،ثبت ،تجميع ،ضبط و بهره برداري درست و هدفمند
از دانش است.
 توسعه دهنده مجموعه دانش و آگاهي هاي سازماني در نيل به منافع بلند مدت يك شركت است
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 ضرورت وجودي سازمانهاي فعال در حوزه كسب و كار و توسعه فناوري است،
 اساس و مبناي آن را راهبردهاي كسب و كار شكل ميدهند.
ب -گستره مديريت دانش
 مديريت دانش بسيار فراتر و جامع تر از مديريت فناوري است؛ در حالي كه فناوري ،بخشي از مجموعه
دانش است .دانش در واقع مجموعهاي گسترده است كه فناوري هاي توسعه يافته فقط بخشي از آن
هستند؛
 در شركت ﻻزم است ،هميشه دانش بيشتري در مقايسه با آنچه به فناوري تبديل شده است ،وجود داشته
باشد .در اين صورت ،اميد به توسعه فناوريهاي جديد وجود خواهد داشت.
اهداف:
اهداف مديريت دانش در يك شركت عبارتند از:
 شناسايي منابع و راهكارهاي توليد دانش شركت
 غنيسازي دانش آشكار و تبديل شدن هرچه گستردهتر دانش ضمني به دانش آشكار
 دستيابي به مزيتهاي رقابتي در پژوهش و فناوري در چارچوب شركت دانشمحور
 زمينهسازي براي تسهيم دانش و تبديل دانش به توانمنديهاي محوري شركت
راهبردها:
راهبردهاي مديريت دانش در يك شركت عبارتند از:
 ايجاد نظام پويا و گسترده در سطح شركت ،براي شناسايي و مستندسازي دانشهاي موجود
 سرمايهگذاري بر فرايندهاي شناسايي منابع و راهكارهاي توليد ،غنيسازي و بسط زمينههاي دانشي
 تشويق و ترغيب نيروي انساني شاغل در شركت براي مشاركت در امر مستند سازي اقدامات و يافتهها و
در نتيجه مديريت دانش
 بهبود قابليتها و توانمنديهاي كاركنان از طريق تشويق به يادگيري فردي و سازماني
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 ثبت دانش شركت در قالب اختراعات و نوآوري ها
مراحل اجرائي:
مراحل اجرائي مديريت دانش در يك شركت عبارتند از:
 شناسائي نيازهاي دانشي
 جستجوي دانش
 خلق دانش از طريق انجام بررسي هاي ميداني و آزمايشگاهي و تجزيه تحليل يافته ها
 تدوين و مكتوب كردن دانش
 يكپارچه سازي و تجميع دانش
 ثبت و حفاظت از دانش
 بهره برداري از دانش
شركت دانش بنيان:
الف -اهداف اصلي يك شركت دانش بنيان براي بقا و دوام ،عبارتند از:
 تحقق هرچه بهتر و گسترده تر مأموريت شركت و رشد و توسعه آن در طي زمان
 رقابت با رقبا و يا مشاركت و تجميع با آنها
 افزايش مستمر كارآئي و راندمان سازمان در توليد دانش و به كارگيري آن
 افزايش مستمر كميت و كيفيت دانش ذخيره شده قابل بهره برداري
 مقابله با عوامل تأثيرگذار بر توسعه دانش و به كارگيري آن توسط شركت
ب -تأثيرات مثبت وجود مديريت دانش در يك شركت دانش بنيان عبارتند از:
 ارتقاي توانائيهاي شركت در تحقق اهداف مذكور
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 سامان دهي به خلق ،گردآوري ،ثبت و بهره برداري از دانش شركت
 ارتقاي روند تصميم سازي و اجراي آن تصميمات
 انعطاف پذيري بيشتر ،افزايش سود ،كاهش بار كاري و جلوگيري از تكرار يك تجربه و در نتيجه افزايش
بهره وري
 كاهش هزينه ها و قيمت تمام شده ،و در نتيجه سهم بيشتر در بازار
 ايجاد انگيزه بيشتر در كاركنان به ويژه دانش افزايان
پ -يك شركت دانش بنيان به لحاظ دانشي ،ﻻزم است از ويژگي هاي زير برخوردار باشد:
 داراي يك يا چند زمينه تخصصي دانشي
 افزايش روزافزون تسلط دانشي شركت به زمينه هاي منتخب تخصصي
 هدف گذاري نيل به تسلط كامل شركت به دانش منتخب ،تا حد شناخت نظامات حاكم ،روند تعييرات،
عوامل مؤثر ،مزايا و معايب ،محدوديـتها و آزادي عمل ها و ....
 ثبت و ضبط دانش /مديريت دانش
 بهره برداري از دانش كسب شده ،در جهت تحقق اهداف شركت ،اعم از اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي،
سياسي و ...
 برخوردار از يك فرآيند كاري مستمر شامل :توليد دانش ،ذخيره دانش و به كارگيري دانش

توليد دانشي كه با هدف ايجاد ارزش افزوده اقتصادي ،نباشد ،نبايد هدف يك شركت دانش بنيان باشد،
ت -يك شركت دانش بنيان ،براي مديريت دانش خود ،ﻻزم است فعاليتهاي اصلي زير را انجام دهد:
 برقراري ارتباطات هدفمند و كنترل شده كاركنان ،به منظور:


اجتناب از استقﻼل كامل افراد حتي در توسعه دانش /فناوري
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زمينه سازي اشتراك گذاري دانش كاركنان



پشتيباني از تعميق و توسعه دانش در شركت



ايجاد انگيزه در كاركنان براي توسعه دانش و رقابت مثبت و سازنده با همكاران



افزايش سرعت توسعه دانش

 فرهنگ سازي ﻻزم ،به منظور:
 آموزش كاركنان در راستاي فراگيري چگونگي يادداشت برداري از فعاليتها و نتايج حاصل
 ترغيب عموم كاركنان به مستند سازي به عنوان يك كار ارزشي و وظيفه اصلي و برعكس ،عدم مستند
سازي به عنوان كار ضد ارزشي
 شناسائي ،معرفي و تشويق مادي و معنوي مستندسازان برتر شركت
 تقابل با پيش زمينههاي قبلي كاركنان ،در عدم استفاده از نوشتن و بسنده كردن به فقط گفتن
 پيش بيني كيفيت و كميت مستند سازي ،به عنوان يك شاخص ضروري براي ارتقاي كاركنان
 بررسي مستندات دانشي كاركنان توسط مقامات مافوق و انعكاس نكات مثبت ومنفي كار هركس به
خودش
 ايجاد باور همگاني در كاركنان ،كه مستندات آنها خوانده و استفاده مي شود.
 با عنايت به تعداد پرسنل دانش افزائي در شركت ،به كارگيري و استفاده از يك نفر مدير دانش )حداقل با
حفظ سمت( با مشخصات:
 توانا ،آشنا با مديريت دانش و برخوردار از يك سابقه و اشتهار خوب در مستند سازي و مديريت دانش
 با حوصله و دقت كافي و وافي
 برخوردار از اطمينان و اعتماد كامل
 توانا در مميزي تخصصي دانش شركت
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 عﻼقمند به كار مديريت دانش شركت
 برخوردار از ديدگاه و بينش فني و اقتصادي و در تﻼش براي كسب سود بيشتر براي شركت
 برخوردار از احترام عمومي در شركت
 حاضر در نشست هاي تخصصي و تصميم ساز شركت ،به منظور وقوف كامل به اهداف و برنامههاي
شركت
 داراي وقت كافي براي انجام وظائف مربوط ،به ويژه مذكره با كاركنان دانشي
 مديران ارشد شركت بايد:
 خود مجري مديريت دانش در وظائف محول باشند و مستندسازي را همواره انجام دهند و به اين امر
مسلط باشند.
 به اهميت و ارزش واﻻي مديريت دانش وقوف و اعتقاد داشته باشند.
 براي تحقق مديريت دانش در شركت ،وقت كافي تخصيص دهند
 باور خود به مديريت دانش را در مﻼقاتهاي خصوصي و عمومي با كاركنان ،بيان نمايند.
 همه تصميمات اصلي شركت را با توجه و رعايت مديريت دانش و توسعه هرچه بيشتر آن ،اخذ نمايند.
 در تخصيص تشويقهاي مادي و معنوي مرتبط با عملياتي شدن مديريت دانش ،سخت گير نباشند.
اسناد دانش بنيان:
الف -اسناد دانش بنيان در يك شركت دانش بنيان عبارتند از:
 اسناد كتابخانه اي ،شامل:
 كتابها
 مجﻼت تخصصي
 كاتالوگ هاي تشريحي سازمانهاي ديگر
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 گزارشات دريافتي شركت
 استانداردها
 و ....
 اسناد توليدشده در شركت ،شامل:
 گزارشات مطالعات /پژوهشهاي انجام گرفته
 مستندات گردآوري شده از جستجوهاي كتابخانهاي و اينترنتي
 گزارشهاي بازديدهاي تخصصي
 صورتجلسات مذاكرات ،توافق نامه ها و مصوبات
 مستندسازي اقدامات انجام گرفته
 گزارش سفرها
 و ....
 اسناد قابل فروش شركت ،شامل:
 فناوري هاي توسعه يافته
 اختراعات ثبت شده در داخل و يا خارج از كشور
 نرم افزارهاي توسعه يافته
 اسناد مهندسي
 نقشهها و دستورالعمل ها
 و ...
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ب -اقداماتي كه در يك شركت براي به كارگيري اسناد دانش بنيان قابل تصور است و بايد محدوديتهاي
مربوط براي يكايك پرسنل تعريف و به مورد اجرا گذاشته شود ،عبارتند از:
 خواندن مستندات دانشي
 كپي گرفتن از مستندات دانشي
 رونويسي كردن مستندات دانشي
 تغيير دادن در محتواي مستندات دانشي
 ذخيره كردن محتواي مستندات دانشي در خارج از محل تعريف شده مربوط
 حذف كردن محتواي مستندات دانشي
 چاپ كردن محتواي مستندات دانشي
 ارسال كردن محتواي مستندات دانشي براي افرادي در خارج از شركت
 در دسترس ديگران قرار دادن مستندات دانشي

