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 دیجیتالیمدیریت دانش در شرکت های  

 1زهراسادات منتظری

 دانش آموخته دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد تهران جنوب                            

 

 ایه زمینه و مدیریتی اقتصادی های رشته در آن مدیریت و دانش درباره تحقیقات از وسیعی حجم که گذشته دهه طی

 شرکت و موسسات از بسیاری در مهم موضوع یک به دانش مدیریت ،است گرفته صورت اطالعاتی های سیستم به مربوط

 واناییت به آنها موسسه ارزش  از وسیعی حجم که دریافته اند مدیران که شکلی به است شده تبدیل تجاری بزرگ های

ه رشد و روند رو ب دیجیتالینیازی برای کسب و کار مدیریت دانش، پیش .  است وابسته دانش مدیریت و ایجاد در آنان

اندازی یک محیط کسب و کار الکترونیکی، باید اطالعات و مشتری مدارانه این نوع کسب و کار است. سازمان برای راه

های کارکنان و محیط  ها، فرایندها، رقبا، مهارت محصوالت و خدمات، روش بازارها، مشتریان، مورددانش مطلوبی در 

کی ها، با ظهور کسب و کار الکترونی اش در اختیار داشته باشد. این امر نیز این واقعیت را نشان می دهد که سازمانقانونی 

و  های دستیابی به ثروت، اطالعات راه توانند در سرتاسر جهان از طریق اینترنت و اینترانت که منجر به انقالبی در، می

 که تاس داده نشان مطالعاتد. در همین راستا دنبال کنن به صورت اثربخش و کاربردیدانش شده است، کسب و کار را 

 ،اطالعات و دانش که است مرتبط آنها ناملموس هایدارایی به موسسات و هاشرکت بازار سهام ارزش از اعظمی بخش

 دفر به منحصر های روش کاربردن بهو  شهرت و اعتبار تجاری نشان و نام همچون دندهمی تشکیل را آن اساسی ءاجزا

 ؛است هداشت آوریشگفت سود و سرمایه بازگشت نرخ است کافی اطالعات و دانش آن اجرای مبنای که هاییپروژه .تجارت

 .باشد می مشکل کمی ها طرح گونه این سرمایه بازگشت ارزیابی گرچه

  دانش ابعاد شناخت اهمیت 

 است ییرخدادها و وقایع از جریانی هاداده شد قائل تمایز خرد و حکمت ،دانش و علم عاتطالا ،داده های واژه میان باید

 هب ها داده تبدیل برای است بوده کاربرد دارای زمان همان در و است گرفته صورت سازمانی های سیستم توسط که

 مبنای رب یگزارشات همانند درک قابل مفاهیم از طبقاتی به ها داده کردن مرتب صرف را منابع باید سازمان مفید اطالعات

 .کند ایمنطقهو  ساالنه ،ماهانه ،روزانه

 سرانجام .یدمان مفاهیم و قوانینو   ها الگو شناسایی صرف را بیشتری منابع باید سازمانش ؛ دان به اطالعات تبدیل برای 

 ملشا حکمت. است مشکالت کردن حل برای افراد شخصی تجارب همینطور و جمعی مشارکت از استفاده ،خرد و حکمت

 یجمع صورت به هم و شخصی صورت به هم دانش و علم .شود برده کار به چگونه و کی کجا دانش و علم که است این

 نعتص و مکتوب صورت به و باشد می کارکنان ذهن در که علوم و دانش .گیردمی قرار استفاده مورد شرکت و موسسه در

 فتهگ آشکار دانش آن به درآوریم مدرک و سند صورت به را آن اگر اما ؛شودمی گفته دانش ضمنی آن به باشد نیامده در

 را دانش همچنین .باشد داشته وجود ساختاریافته اسناد همچنین و ساختار بدون های ایمیل در تواندمی دانش .شودمی

                                                           
1 . Email: montazeri.zahra@gmail.com 
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 0011،تابستان2، شماره 1دوره  ،فصلنامه مدیران مبتکر

 کار این هک مبدانی باید دهید انجام کاری ما می خواهیم وقتی مثال طور به کرد توصیف نیز مفهومی و موقعیتی توانمی

 .چیست آن مخصوص شرایط و شود می انجام چگونه

 

 شرکت دارایی عنوان به دانش 

 ازمانس منابع ازمندنی ،و دانش مفید اطالعات به ها داده تبدیل. شود می محسوب شرکت دانش به عنوان دارایی ناملموس

 افزوده راداف بیشتر مشارکت با آن ارزش عوض در اما ندارد را شدن کم قابلیت فیزیکی یدارای یک همانند دانش .باشدمی

 مهارت و حرفه ،فن و فوت دتوانمی دانش ضمنی و هم آشکار )مدون( در نظر گرفت. همچنین توانمیرا  دانش. شود می

 م.نمایی دنبال را هاروش چگونه کهو شامل دانستن این است  باشد

 

 و دانش موقعیتی دانش مختلف هایجایگاه 

 صورت بههم  دانش ،دارد کاربرد فردی حافظه در و است ذهنی های مدل شامل که است شناختی رویدادیک  دانش 

 هب )یابد می استقرار (،سخت جابجایی) چسبنده صورت بهو   دارد وجود فردی صورت به هم و (جمعی) اجتماعی مبنای

 ورالعملدست روش از استفاده زمان به معنی آگاهی از  موقعیتی دانش. دارد وجود مفهومی صورت به و  (شرکت فرهنگ عنوان

 باید ما ؛ است ارتباط در مفاهیم دانش با.  است مهم روش آن اجرای علم داشتن اهمیت اندازه بهاست که   نظر مورد

 فرآیند در آن زا بسیاری های جنبه و است پیچیده پدیده یک دانش کنیم. چه ابزاری استفاده از شرایطی چه تحت که مبدانی

 .دارد وجود دانش مدیریت

  

  اطالعات فناوری و دانش مدیریت

 هایشرکت،  اوریفن از استفاده با .است مبرم ینیازآن  اشتراک و دانش سازماندهی برای اطالعات فناوری کارگیری به

 توانستهن اییتنه به اطالعات فناوری ها سازمان در .بپردازند دانش اشتراک بهند توانست انگلستان نفت شرکت و  ام.بی.آی

 عسری چرخه به ،محیط در موجود تغییرات به توجه با حاضر حال در ها سازمان .کند حل را دانش مدیریت مشکالت است

 ؛ است شده بربرا دو فناوری توسعه از استفاده با اصلی ینیرو منزله به دانش شناخت درک و  .دندار نیاز دانش تولید از یتر

 و مهارت با کارکنان آن در که می اندیشند  دانش از جدیدی فضای و محیط به که است آورده وجود به را هایی سازمان و

 طریق از فرادا ارتباط که نده اداد گسترش را باور این اطالعات فناوری صنعت طرفداران .کنندمی کار بیشتری پذیری تاثیر

 . شودمی اندیگر به ها آن دانش و بینش انتقال به منجر الکترونیکی هایرسانه

 

 دانش ذخیره انبارو  دانش فراگیری

 در دانش ریتمدی سیستم ابتدا . دننمای کسب روش چندین از را آن توانندمی دارند نیاز که دانشی نوع به بسته ها سازمان 

 نانکارک در انگیزه ایجاد همینطور و باشند می ها ارائه و هاگزارش اسناد کردن ذخیره برای واحد محلی ساختن جستجوی

 نیافته ساختار اداسن شامل ای گسترده صورت به عوامل این .دنده تشکیل تجربیاتشان برمبنای یاسناد آنها اینکه منظور به

 ایه ایستگاه در مهندسان طریق از جدید های دانش بیشتر هاشرکت از بسیاری در هنوز هم.  باشد می ایمیل ن همچو
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 مدیریت دانش در شرکت های دیجیتالی 

 پردازش هایسیستم از منظم های داده نیازمند سجممن و شده سازماندهی  دانش هایسیستم . شودمی تشکیل دانش کاری

 از هایی داده همچنین و است ضروری هایداده دیگر و مشتریان ،گذاری سرمایه ها، پرداخت ،وشرف که شامل معامالت

 و دانش هک. هنگامی  باشد می دولتی آمارهای و علمی هایپژوهش ،قانونی اتینظر،  صنعت گزارشات مانند بیرونی منابع

 استفاده ابلق کارکنان توسط تا شود ذخیره باید آیددر تخصصی قواعد و الگوها صورت به و شود شفک کارکنان توسط علوم

 منطقی چوبارهچ یک با مطابق که اسناد مدیریت های سیستماست .  داده پایگاه یک ایجاد درگیر انبار دانش معموال .باشد

 .دنشویم اسناد انبار از تخصصیم بزرگ و  داده پایگاه یک آیند میدر عالمت دار اسناد و دار شاخص ،دیجیتالی صورت به

 یکی طریق از که دانشی ایجاد همچنین و اه دانش این حفظ به دنتوان می برهخ هایسیستم و کارشناسان از ایمجموعه

 . دننمای کمک کسب می شود سازمان فرهنگ و فرآیندها در موجود های دانش کردن

 

   و کاربرد دانش توزیع

 و ها ناوریف سایر با تلفیق بافناوری ها  این .هستند دانش توزیع و انتشار عوامل ؛جستجو موتورهای و ایمیل ،ها پورتال

 دانش و اطالعات از وسیعی حجم و دننمای میاشیاء  و گرافیک و ها داده ،اسناد نمودن اشتراک به اقدام اداری های سیستم

 اتاطالع از دسته آن ،وسیع حجم این از کارمندان و مدیران چگونه که شودمی مطرح سوال این در اینجا. آورندمی وجود به

 دیریتم اساسی و مهم نقش اینجا در. نمایند انتخاب را  هست مهم و نیاز مورد آنها کار و گیری تصمیم برای که دانشی و

 خابانت برای مدیریتی هایمهارت گذاشتن اشتراک به و رسمی غیر هایشبکه ایجاد ،ها برنامه آموزش. شودمیپر رنگ 

 و ازمانس ی کهمشکالت با مقابله در نتواند اگر دانش راستا. در همین شود می استفاده ،نیاز مورد و مهم دانش و اطالعات

 کند می تفادهاس دانش مدیریت سیستم نوع چه از شرکت اینکه از نظر صرف باشد داشته کاربرد هستند روبرو آن با مدیران

 یستماتیکیس بخش به باید سازمانی دانش ،سرمایه بازگشت از مناسبی نرخ ایجاد برای .کندمین اضافه رزشیا سازمانبه 

 با آن قانون قمطاب گیری تصمیم پشتیبان جدید های سیستم ایجاد هنگام در و شود تبدیل مدیریت هایگیریتصمیم از

 به سازمان اگر .شود گرفته کار به سازمان فرآیند و خدمات ،محصوالت جهت در باید سازمانی دانش کلی طور به .درآید

 .دش خواهد مواجه مشکل با عرصه های رقابتی در ،کند مشخص آن مناسب جای در شکل صحیح دانش را  نتوانند راحتی

 به مناسبموقعیت  در را مناسب دانشبتواند  باید ، سازمان  است امروز جهان در پیروزیه  را خالقیت و نوآوری زمانی که

 گیرد. کار

 

 :و عملکرد آنها دیریتی دانشمسیستم های  

 .دانش فرایند نوآوری شرکت را به سمت مزیت رقابتی قابل توجه تری سوق می دهدات و مدیریت العدسترسی اط

درحقیقت، همراه با پیشرفت سریع نوآوری برای شرکت ها که مجبور به استفاده از یک شبکه مشترک در داخل و خارج 

اجازه می دهد تا استفاده  KMS1  .سازمان می شوند که جهت ترغیب به اشتراک گذاری دانش برای نوآوری سودمند است

زیرا هدف آن کسب و بهره برداری از داده ها برای افزایش عملکرد و بهبود مدیریت ، از منابع ملموس به حداکثر برسد 

ید، می ت را تضمین نماطالعا؛ بنابراین، ایجاد یک معماری شناختی قوی که بتواند بهره برداری و حفاظت از ا؛فرایند است

 ز اهای نوآوری شرکتی از طریق زیرساخت های هوشمند و تکنیک های مشترک براساس تعامل حمایت کند تواند از فرایند

عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد زیرا منجر به نوآوری می گردد که درنتیجه مزیت رقابتی را  KMS این رو، 
                                                           
1 .Knowledge Management System  
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 بر مبتنی دانش مدیریت سیستم .1عبارتند از : که دارد وجود دانش مدیریت سیستم عنودر اصل سه .افزایش می دهد

 دانش مدیریت سیستم. هدف هوشمند های تکنیک .3 اطالعاتی کاری هایسیستم.2ه  گسترد کار و کسب فرآیندهای

 چنین. باشدیم دیجیتالی  دانش و مفاد بردن کار به و توزیع ،ذخیره ، آوری جمع،  گسترده کار و کسب فرآیندهای بر مبتنی

دانش  چنینهم ونیافته  ساختار و یافته ساختاردهی و ذخیره اسناد سازمان منظور بهابزاری  و داده های پایگاه ییها سیستم

 سازمان رد گوناگونبا تخصص های  کارکنان برای شغلی یابی مکان منظور به یراهنماهایلیست  از استفادهو  های دیگر 

رد دانش را . عملککنندمی استفاده اتارتباط و همکاری منظور به وب  مبنای بر یابزارهای از ای گسترده روبه  کارگیری به

. 3 دانش تولید نیاز مورد اطالعات یافتن.2 اطالعات کردن عمومی و ءارتقا ،بندی شبکه. 1می توان عوامل زیر برشمرد:

 دیگران هوسیلب که است چیزی آن از تر مناسب آنها کار پیش از این خلق کرده اند اما  را آن احتماال دیگران که چیزی خلق

 شده آموخته یا تولید که چیزی با کردن برقرار ارتباط .  5و است نبوده موجود قبال که چیزی لقخ .4 تولیده شده است.

 .است

 

  اطالعاتی کاری هایسیستم 

 برای را مقدماتی دانش و اطالعات که مهندسان و دانشمندان متصدیان دانش شامل پژوهشگران ،طراحان ،معماران ، 

 هایزمانسا در برخوردارند و همینطور تحصیالت یباال سطح از می نمایند می باشند. متصدیان دانش عموما  ایجاد سازمان

ان متصدی مثال عنوان به دنآورمی وجود بهوضعیت و محصول  یک از جدیدی های جنبه غالباً و دنباشمی عضو ایحرفه

 می کشف را موجود محصوالت و خدمات توسعه و بهبود های راه یا و کندمی تولید جدیدی خدمات و محصوالت دانش 

 با سازمان را  دانش. 1: است قرار این از که دهدمی انجام سازمان در مهم و کلیدی نقش متصدیان دانش سه .دننمای

ز ا سازمان که دنشومی سبب و کندمی روزه ب هنرها سایر و اجتماعی تحوالت و علوم فناوری  توسعه همچون تحوالتی

 عملی سازمان دانش جایگاه به نسبت داخلی متخصصان و مشاوران عنوان به .2.باشد روز دنیای بامطابق   نشیدا نظر

 ارزیابی ،تغییر هاینماینده همانند. 3.  دهندمیارائه  را رهنمودهاییدانش و فرضت ها  جایگاه تغییر نسبت به  و دننمایمی

 .دننمای می عمل پروژه ها سطح بردن باال و ابتکار ایجاد ،بررسی و

 

 مندهوش های تکنیک 

 جهت در ها سازمان به کمک را به منظور   هوشمند های تکنیک تواندمی داده هایپایگاه فناوری  و مصنوعیهوش  

 عریفت یک در .هستند هدست این از فازی منطق و خبره هایسیستم  . نماید فراهم پایگاه آن توسعه و دانش آوری جمع

مینه خاص در یک ز متخصص یک تفکر نحوه که هستند کامپیوتری های برنامه،  خبره های سیستم گفت توان می کلی

 ،کندمی ریگیتصمیم آنها اساس بر  متخصص یک ی را که منطق الگوهای،  افزارنرم این واقع  در .دنکنمی سازیشبیه را 

 هستند هایی امهبرن هااین سیستم .کنندمی گیریتصمیم ها انسان مانند، ها الگو آن اساس بر سپس و دننمای می شناسایی

ها  آن اساس بر ،خاص موضوع یک درباره گیریتصمیم هنگام  هاانسان که است اطالعاتی از انباشته آنها دانش پایگاه که

 نویسی برنامه و طراحی ای  که تاکنون  خبر های سیستم یک از  هیچ که کرد تاکید باید موضوع این بر.  دنگیرمی تصمیم

 به.  تندهس انسان گیری تصمیم فرآیند سازی شبیه به قادر محدود زمینه  یک در تنها واند  نبوده منظوره همه ،اند شده

 سیستم هک کنند حاصلمینان اطباید   دانش . یک مهندس شودمی گفتهدانش  مهندسی خبره، سیستم یک ساخت روند
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 مدیریت دانش در شرکت های دیجیتالی 

 ستمسی های تصمیمدارد. طبیعتا در غیر این صورت ،  را مسئله یک حل برای نیاز موردخبره طراحی شده ، تمام دانش 

 .بود دننخواه اطمینان قابل  خبره
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مدل اجرایی دیجیتالی که همه حوزه های  .مستندات فنی دیجیتالی که توسط گروههای تخصصی سازمان تولید میشوند

 .ازمانی میباشدفوق را پوشش دهد، یکی از مهمترین موتورهای محرکه برای پیش برد اهداف هر س
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