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 مدیریت دانش در دنیابرتر در حوزه های ویژگی مشترک شرکت 10

 تهیه شده در واحد توسعه مدیریت                                                     آقای مهندس غالمرضایی )کارشناس توسعه مدیریت(

 

ن مشترک در آدنیا  در مدیریت دانش در حوزه های برترشرکتهای متعددی وجود دارد که ویژگی

 شود.نها اشاره میآمورد از  10هستند. که در این مطلب به 

 گیرندگان در همه سطوحتمرکز بر دانش و ارائه دانش به تصمیم -1

گیری دانش برای افرادی است که جهت تصمیمدانند هدف نهایی مدیریت دانش در اختیار نهادن رهبران دانشی می

 ن نیاز دارند.آبه 

 تمرکز بر بهبود عملکرد از طریق دانش -2

کنند و های دانشی خود را به ارزیابی عملکرد مرتبط میمدیریت دانش، فعالیت حوزههای موفق در همه شرکت 

 آن دارند. ءسعی در ارتقا

 واقف بودن بر ارزش دانش -3

کنند ارزش حاصل دانند که مدیریت دانش چه جایگاهی برای سازمان آنها دارد و سعی میهای برتر میشرکت

 گیری کنند.های مختلف اندازهدانش را از راهاز مدیریت 

دهد افزار شرکت انجام میشرکت فلیپس این کار را از طریق ارزیابی تعداد مقاالت مدیریت دانش ثبت شده در نرم

 نماید.های انجام شده اقدام به این کار میتخمین ارزش پرسش و پاسخ و یا شرکت زیمنس از طریق

 آگاهی از غیرمتمرکز بودن دانش -4

ه وسیله متخصصان یا مراکز تخصصی، باید نند به جای تمرکز و انباشت دانش بداهای برتر دانشی میشرکت

یژن که این کار را از طریق های اریکسون و وردودانش در سازمان تمرکززدایی و تسهیم شود. مانند شرکت

 دهند.های خبرگی انجام میانجمن

 مدیریت دانشایجاد چارچوب کامل برای  -5

ها، فرآیندها، فناوری شوند که نقشبه جای معرفی یک مولفه از مدیریت دانش مطمئن می ی برتر دانشیهاشرکت

 دهند.و ساختار را پوشش می

های تجاری و تجهیزات حمل و نقل عمومی است مثال خوبی سازنده جت( که Bombardierشرکت بمباردیر)

 ها، فناوری و ساختار است.ها، فرآیندها، انجمنباشد که دارای چارچوبی از نقشدر این زمینه می

 آوریتعادل بین ارتباط و جمع -6

این دو راه را به صورت آوری دو راه اصلی انتقال دانش هستند و همه رهبران، جهت انتقال دانش ارتباط و جمع

های متقابل یکدیگر کنند و جایگزیندانند که این دو مسیر یکدیگر را تکمیل میها میگیرند. آنموازی به کار می

های خبرگی صورت هایی مانند شل از طریق برگزاری انجمنآوری در شرکتنیستند. تعادل ارتباط و جمع

 گیرد.می
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 مدیریت دانشهای نقش -7

 1800های رسمی برای مدیریت دانش هستند. برای مثال مکنزی دارای های پیشرو دارای نقشاکثر شرکت

 ای از جمله مهندسان دانش است.متخصص حرفه

 فرآیندهای نهادینه شده -8

هایی مانند بازنگری پس های پیشرو دانشی نهادینه شده است. تکنیکفرآیندهای مدیریت دانش در تمامی شرکت

 شود.گرفته میاقدام در فرآیندها بکار از 

 پیشتیبانی رهبران از فرهنگ و رفتارها -9

ن را از طریق دی در پیشبرد مدیریت دانش است و آدانند که فرهنگ عامل کلیمی های برتر دانشیشرکت رهبران

 های مدیریت دانش در ناسا.سیاستدهند. مانند اقدامات فرهنگی مختلف در سازمان نشان می

 تکنولوژی متناسب -10

باشند که همه موارد مورد نیاز مدیریت دانش ها دارای یک مجموعه از ابزارهای تکنولوژی میهر یک از شرکت 

، انتخاب آن براساس نیاز دانشی شرکت و آل یرای تکنولوژی مدیریت دانشرویکرد ایدهدهد. را پوشش می

 شود.لوژیکی است که باعث سردرگمی میحذف هر ابزار تکنو
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