هبانی هذیزیت دانص
دکػتر مرشن غابری
متخػع پزظکی اختمانی
داهطیار داهطگاى نلٍم پزظکی بكیي ا( ...نج)

توضیحی درباره کتاب هبانی هذیزیت دانص
 هٍیشودگان :دکػتر صید مرشن نالمي ،رظید خلیل اکبر و هحیبي نباصی رصتمی
 فػل اول :ماًیت داهض
 فػل دوم :مفاًیم بویادی مدیریت داهض
 فػل صٍم :اًمیت و کاربردًای مدیریت داهض
 فػل چٌارم :فرایودًای مدیریت داهض
 فػل پوحم :مدل ًای مدیریت داهض
 فػل ظطم :صرمایي فکری و مدیریت داهض
 فػل ًفتم :مدیریت داهض و هٍاوری
 فػل ًطتم :مدیریت داهض و یادگیری صازماهی
 فػل هٌم :مٍاهم و چالض ًای مدیریت داهض
 فػل دًم :رًبری داهض
مباوی مدیزیت داوش
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 اهچي کي ما بر ان اغرار می ورزیم و تاکید می کویم ،این اصت کي نلم برای کطٍر ،یک صرمایيی بی پایان و
تمامهطدهی اصت .اگر چرخيی تٍلید نلم در یک کطٍری بي راى افتاد ،اگر اصتهدادی وخٍد داظت و بي خریان
افتاد ،اگر كرفیتٌا ظروع کرد بي بروز و كٌٍر ،ان ولت این دیگر موبم تمامهطدهی اصت .نلم یک پدیدىی
درونزاصت؛ چیزی هیشت کي اهشان برای ان هاچار و هاگزیر باظد وابشتي ظٍد.
 بیاهات مكام مهلم رًبری در دیدار خمهی از پژوًطگران و مشئٍالن ظرکتًای داهضبویان هٌم رمؾان
المبارک 1433
مباوی مدیزیت داوش
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هقذهه
« ما در ذال وارد ظدن بي یک خامهي داهطی ًشتیم کي در ان موابم التػادی ،موابم
ـبیهی ،هیروی کار بیطتر و  ...موابم اغلی هیشتود ،بلکي موبم التػادی اغلی ،داهض
خٍاًد بٍد».
 مدیریت داهض فرایودی اصت کي صازمان ًا در ظواصایػػی ،اهتخاب ،صازمان دًی ،اهتطار
و اهتكال اـالنات و تخػع ًای مٌم بدون صاختار کمک می کود.
ً ور و نلم مدیران نػر اـالنات نبارت اصت از کشب اگاًی بي مولٍر تبدیل دادى ًا
اـالنات بي داهطی کي خٍد و صازمان ظان را بي صٍی پیطرفت و تهالی صٍؽ دًد.

مباوی مدیزیت داوش
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فصل اول -هاهیت دانص

مباوی مدیزیت داوش

6

هقذهه
« داهض تحربي اصتً ،ر چیز دیگری توٌا اـالنات اصت».
 داهض مٌم ترین موبم ماهدگاری و پایداری ًر صازمان اصت
 داهض بي نوٍان ذیاتی ترین موبم و صرمایي صازماهی
 چالض اغلی مدیران افزایض داهایػػی و ارتكا بٌرى وری کارکوان اصت.

مباوی مدیزیت داوش
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گذار به انقالب دانص
اول

دوم

سوم

اهكالب

ابزارًا ،فرایودًا و مرػٍالت

بٌرى وری

مدیریت

کاربری داهض

ابزارًا ،فرایودًا و مرػٍالت

هیروی کار

داهض

• در التػاد مبتوی بر داهایػػی ،داهض موبم نمدى التػادی اصت.
• صرمایي گذاری ًای میلیاردی بر روی تکوٍلٍژی اـالنات هتایج التػادی اهدک و ؽهیفی را بي دهبال
داظتي اصت.
• خاهطیوی اهكالب داهایػػی بي خای اهكالب اـالنات

مباوی مدیزیت داوش
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اوقالب اطالعات

اوقالب داوایی

سیستم های
خبزٌ

ایىتزوت
ایىتزاوت

ایىتزاوت
گذار
ایىتزاوت

ابزارهای وًیه تکىًلًژی
اطالعات ي ارتباطات

سیستم های
پشتیبان
تصمیم

مباوی مدیزیت داوش
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ارسش و اهویت دانص
 ظاًراى هٍاوری موٍط بي تکامل داهض اصت.
 تمامی فن اوری ًای مٍرد اصتفادى در فهالیت ًای زهحیرى ارزش باید بي غٍرتی کارا تٍصؿ داهطی مكتؾی مٍرد
پطتیباهی لرار گیرهد.
 مٍفكیت تهدیل ًای فواوراهي مشتلزم برخٍرداری از داهطی غوی و روظن اصت.
 اکػثر مٍصشات در ایحاد یک صیشتم اصتراتژیک و پایدار داهض با مطکل مٍاخي ًشتود.
 هداظتن اًداؼ مطخع موحر بي باهک اـالناتی نریؼ و ـٍیلی می ظٍد.
 ذحم موابم اـالناتی پردازش ظدى بشتي بي صفد فهالیت مدیریتی متفاوت اصت.
 داهض :ارزش افزایػػی از ـریق دخالت در مرػٍالت ،فرایودًا و اهشان ًا
 مدیریت داهض :تبدیل دارایػػی ًای داهض مدار مرتبؿ با مرػٍالت ،فرایودًا و اهشان ًا بي صرمایي داهطی

مباوی مدیزیت داوش
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تعزیف دانص

 مفٌٍمی چود بهدی با مهاهی چود الیي هشبت بي ظرایؿ و افراد مختلف
 داهض بدون مفٌٍم در والم اـالنات اصت.
 زماهی اـالنات بي داهض تبدیل می گردد کي تٍصؿ اظخاص تفشیر گردیدى ،با نكاید و تهٌدات اهان امیختي ظدى و
بي ان مهوا بخطیدى ظٍد.
 تٍصهي رویکرد موشحم:
 تمایز تمایز بین داهض ،اـالنات و دادى
 بازظواصایػػی ارتباط بین اهٌا

 رابفي بین دادى ،اـالنات و داهض بازگطتوی اصت و بي درخي صازمان یافتگی و تفشیرپذیری اهٌا بشتگی دارد.
 تفاوت دادى و اـالنات :میزان صازمان یافتگی
 تفاوت اـالنات و داهض :میزان تفشیرپذیری

 داهض :ترکیبی صازمان یافتي از دادى می باظد کي با محمٍني ای از لٍاهین ،رویي ًا و نملیات امٍختي ظدى بي واصفي
تحربي و نمل تلكیق گطتي اصت.
 داهض مفٌٍمی اصت صاختي و پرداختي ذًن .در اغل بدون مهوا ،داهض ًمان اـالنات یا دادى اصت.
مباوی مدیزیت داوش
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پیوستار داده  /دانص
داهض

صاختاریافتي
ریطي دار
وابشتي بي زمیوي
کوترل رلتاری ظدید
الگًٍای ظواختی نمل
لابلیت  /مٌارت

دادى

اـالنات

بی صاختار
موفػل
مشتكل از زمیوي
کوترل رفتاری ؽهیف
نالیم
تمایز
داهض = تحشم خالؽ * اـالنات * بیوض
بیوض :خمم تحربیات فردی
تحربي :داهض ذاغل از مطاًدى و تمرین
تحشم خالؽ :لدرت محشم کردن ایودى ًای ممکن و تٍان تٍلید ایدى ًا

مباوی مدیزیت داوش
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هزم دانص
دروهی ظدى
ً
کامال اهتزانی
ً
کامال تلخیع و مشتود ظدى

تلخیع و اهباظت ظدى
دادى ًای هاچیز و خزء یکپارچي
ً
کامال مطروح و
ذرى ای

فرزاهگی
داهض صازماهی

ًٍش صازماهی

اـالنات مدیریت

دادى ًای نملیاتی
دادى ًای مراودى ای  /دادى ًای ؽموی
مباوی مدیزیت داوش
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توضیح اجشای هزم دانص
 دادى ًای مراودى ای :ذخیرى در پایگاى ًای دادى ًا و اهبار دادى ًا
 دادى ًای ؽموی :ذخیرى در ذًن افراد؛ پٍظض بخطی از مراودى و تهامل
 دادى ًای نملیاتی :اههکاس دًودى تهامالت و مبادالت کامل و واذد موشحم؛ ذخیرى در پایگاى ًای دادى
 اـالنات مدیریت :گروى بودی ،ذخیرى ،پاالیض و صازمان دًی
ًٍ ش صازماهی :اـالنات دصتي اول تحاری؛ پردازش کامل دادى ًا و اـالنات؛ ذاغل فرایود تبدیل و ترلیل
 داهض :بیوض ًای ذاغل از اـالنات و دادى ًا؛ مػرؼ مكادیر کٍچک بي بٌترین وخي بر خالؼ مػرؼ وصیم
اـالنات و دادى ًا؛ ذاغل بي ذدالل رصاهدن خمم اوری و خٍاهدن اـالنات اصت هي افزایض دصترصی بي
اـالنات
 فرزاهگی :اهتزانی ترین و بی زمان ترین داهض؛ داهض خذب ظدى و ً
کامال بي غٍرت ؽموی درامدى ظدى؛ تحلی در ًر
نمل و تػمیم

مباوی مدیزیت داوش
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فزا دانص
 فرا داهض :اـالنات در خػٍص داهض یا «داهض مربٍط بي داهض»
 فراداهض :اـالنات اؽافی دربارى داهض صیشتم مٍخٍد ،کارایػػی روش ًای خاص مٍرد اصتفادى
تٍصؿ صیشتم و اذتمال مٍفكیت ـرح ًای گذظتي
 فراداهض :مٍرد اصتفادى در ًدایت ـرح ًای ایودى یا مراذل اخرایػػی مدیریت داهض
 داهض توٌا زماهی بي دارایػػی تبدیل می ظٍد کي کطف گردد و در زمان مٍرد هیاز در دصترس لرار
گیرد.
 ابزارًای کطف داهض هیازمود فراداهض ًشتود تا بي صرنت پایگاى داهض و موابم درون صازمان را
بیابود و بي ـٍر مٍثری داهض مٍرد هیاز را برای ًر کاربر بازیابی کوود.

مباوی مدیزیت داوش
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هفهوم فزا دانص و ارتباط آى با هزم دانص
دروهی ظدى
ً
کامال اهتزانی
ً
کامال تلخیع و مشتود ظدى

تلخیع و اهباظت ظدى
دادى ًای هاچیز و خزء یکپارچي
ً
کامال مطروح و
ذرى ای

فرزاهگی

فرا داهض
داهض صازماهی

ًٍش صازماهی

فرا اـالنات

اـالنات مدیریت

دادى ًای نملیاتی

فرا دادى

دادى ًای مراودى ای  /دادى ًای ؽموی
مباوی مدیزیت داوش
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دادى

اـالنات

داهض

فرا دادى
• هٍع
• ـٍل
• صاختار
• خػٍغیات
• ویژگی ًا

فرا اـالنات
• موبم
• زمان
• برچشب

فرا داهض
• موبم
• ظرح
• مكررات

مباوی مدیزیت داوش
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طبقه بنذی دانص









داهض اظکار :لابل رمزگذاری ،اهتكال از ـریق زبان رصمی و هلام مود
داهض ؽموی :داهض ظخػی کي رصمی همٍدن ،ؽبؿ یا ظرح ان دظٍار بٍدى و در ذًن افراد ذخیرى می گردد.
ویژگی ًای داهض اظکار
 رصمی و صیشتماتیک؛ داهض نكلی؛ بیان ظدى بي وصیلي کلمات و انداد؛ بي اصاهی بي ظکل دادى ًای صخت افزاری ،فرمٍل بودی
ظدى ،رویي ًای رمزگذاری ظدى یا اغٍلی خامم موتكل ظدى و بي اظتراک گذاظتي می ظٍد؛ بي وصیلي کدًای کامپیٍتری ،فرمٍل ًای
ظیمایػػی و محمٍني ای از اغٍل نمٍمی بیان می گردد.
ویژگی ًای داهض ؽموی
 بػیرت ًا ،بیوض ًا و پیض بیوی ًا؛ داهض تحربیات؛ ندم بیان و رویت بي صادگی؛ بي ظدت ظخػی ،بي صختی لابل فرمٍل بودی
و بي دظٍاری لابل اهتكال و تشٌیم بي دیگران؛ ریطي در انمال و تحربیات افراد ظامل ایدى ًا ،ارزش ًا و اذشاصات و ًیحاهات
داهض ؽموی كاًر ظدى :دربارى چیزًایػػی اصت کي ما اهحام می دًیم.
داهض ؽموی كاًر هطدى :دربارى موابم اولیي چیزًایػػی اصت کي ما اهحام می دًیم اصت و در ان تمرکز بر زمیوي اولیي یا اولین مکاهی
اصت کي نمل اهشان از ان هطات گرفتي اصت.

مباوی مدیزیت داوش

18

سایز طبقه بنذی های دانص
 داهض مدون؛ غیر مدون؛ پراکودى؛ غیر پراکودى
 داهض چي چیزی
 داهض چگٍهگی (داهض فوی)
 داهض چرایػػی
 داهض کحایػػی
 داهض زماهی
... 

مباوی مدیزیت داوش
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دانص آفزینی
 توٌا موبم مفمئن و ممتاز رلابتی با دوام داهض اصت.
 صازمان مٍفق :تٍلید داهض؛ گشترش داهض و هٌادیوي صازی ان در تکوٍلٍژی و
مرػٍالت خدید
 در داهض افریوی صرمایي گذاری بر روی هاامٍختي ًا اصت تا بي مزیت رلابتی
دصت یابیم.
 تمرکز بیض از ذد بر اصتفادى از ماظین ًای فکر بي خای ـراذی اهٌا خٌت راى
اهدازی تفکر اهشاهی
 هكض کلیدی اهشان ًا در داهض افریوی نلیرغم تکوٍلٍژی ًای پیطرفتي
اـالناتی
مباوی مدیزیت داوش
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دانص کاراى (کارکناى دانشی)














هكض اصاصی اهشان در فرایود مدیریت داهض و صازمان ًای داهض مرٍر
خایگزیوی متخػػان اـالنات بي خای یكي ابی ًا
بي دلیل چیزی کي می داهود
می تٍاهود با ایدى ًا ،همادًا و صایر چیزًای اهتزانی بي ـٍر مٍثر کار کوود
اهٍاع داهض کاران
خالق داهض ( بر اصاس هٍاوری)
اهتكال دًودگان داهض
ویژى کاران (بر پایي اصتفادى مردود ولی زیاد)
برذشب فهالیت داهطی
بر ذشب ایدى ًایػػی کي کارکوان با ان صر و کار دارهد
بر ذشب این کي تا چي میزان برای کشب و کار ذیاتی ًشتود
بر ذشب خابحایػػی و تررک
مباوی مدیزیت داوش
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ویضگی های دانص کاراى
 در اختیار داظتن داهض هلری و نملی
 تٍاهایػػی یافتن و دصترصی بي اـالنات
 تٍاهایػػی بي کارگیری اـالنات
 دارا بٍدن مٌارت ًای ارتباـی
 دارا بٍدن اهگیزى
 لابلیت ًای فکری و ذًوی

مباوی مدیزیت داوش
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فصل دوم -هفاهین بنیادی هذیزیت دانص

هقذهه
ً« ور مدیریت ،مدیریت داهض اصت .مدیریت داهض بي این مهوا اصت کي ما بي توٌایػػی افراد را

مدیریت همی کویم بلکي بیطتر داهض اصت کي اهان را مدیریت می کود».
ً ور و نلم مدیریت داهض چارچٍب ـراذی فهالیت ًای ًدفمود متٍالی برای اخذ تػمیم ًای
اثربخض صازماهی اصت.
 بدون تٍخي بي اغل مدیریت داهض و ظواخت صازمان هشبت بي ان همی تٍان از ان در صازمان بٌرى
گرفت.

مباوی مدیزیت داوش
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تاریخچه هذیزیت دانص
 بیطتر از چود دًي و برای اولین بار در صال 1986
 اظارى تیلٍر بي مدیریت نلمی در اوایل لرن بیشتم؛ اظارى بي فرایودًای کشب ،رمزگذاری وتبادل داهض بي نوٍان خایگزیوی
برای لٍاهین صراهگطتی داهض کارگران
 مراذل رظد و بلٍغ مدیریت داهض
 اولین مرذلي :تٍخي بي رویکردًای تکوٍلٍژی اـالنات؛ هگاى دروهی؛ تمرکز بر بٌرى وری صازماهی؛ راى اهدازی پایگاى دادى ًا
یکی از مٌمترین مرػٍالت این دورى اصت.
 مرذلي دوم :تمرکز بر مطتری؛ خدمت بٌتر بي مطتریان با انمال لدرت داهایػػی دربارى مطتریان
 مرذلي صٍم :مرذلي تهاملی؛ غفرات وب ،تکوٍلٍژی اـالناتی تهاملی ،تحارت الکػتروهیک ،بازرگاهی الکػتروهیک ،تبادالت
در دصترس الکػتروهیکی تمام ولت از ویژگی ًای اصاصی این دورى لشت.
 مرذلي چٌارم :ارزش داهض افراد؛ تٍخي و اهدیطیدن بي مٍؽٍنات اهشاهی؛ صرمایي گذاری در افراد ،اصتخدام افراد تٍاهمود،
ایحاد مریؿ ًای مواصب

مباوی مدیزیت داوش
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دًي 50

توٍع و گٍهاگٍهی
پردازش الکػتروهیک دادى ًا
مدیریت کمی (نلم مدیریت)
مدیریت بر مبوای ًدؼ

دًي 60

تمرکز و ندم تمرکز
تاًمگٍهی

دًي 80

دًي 90

 2000بي بهد

مدیریت کیفیت فراگیر
کٍچک صازی
یادگیری صازماهی
ارزش بازار
صیشتم ًای اـالناتی
ایوترهت  /ایوتراهت
مٌودصی محدد
مدیریت داهض
فرًوگ تشٌیم داهض
یکپارچي صازی ظرکت ًا
بٌرى برداری از صرمایي ًای فکری

صیر تکاملی مدیریت داهض

دًي 70

برهامي ریزی راًبردی
مدیریت صبد صٌام
اتٍماصیٍن

مباوی مدیزیت داوش
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نسل های هذیزیت دانص















هشل اول :تمرکز بر خامهي اـالناتی و موابم اـالناتی
تاکید بر این کي مدیریت داهض چیشت و چگٍهي با اصتفادى از تفکر و تکوٍلٍژی می تٍان نملکرد مفلٍب را اظکار صاخت.
ـرفدار نرؽي :رویي ای اصت از ـراذی روش ًایػػی کي نرؽي داهض مٍخٍد را برای کارگران افزایض می دًد.
هشل دوم :تٍخي بي مفاًیم ؽموی داهض و یادگیری اختمانی
هشل نملگرای مدیریت داهض
تاکید بر تغییر صیشتماتیک صازمان ،صیشتم ًای مدیریتی ،اهگیزى ًا و ابزارًا برای تٍصهي صازمان
تغییر از تکوٍلٍژی بي داهض ؽموی و اظکار و مدیریت مرتٍا
تاکید بر افراد ،فرایودًا و مشایل اختمانی
ـرفدار تكاؽا :افزایض كرفیت تٍلید داهض؛ افزایض كرفیت صازماهی برای براوردى کردن تكاؽا برای داهض خدید
دربرگیرهدى تفکر ـرفدار نرؽي؛ تٍخي بي مدیریت داهض در یک مشیر کلی و چرخطی
تٍخي بي ایحاد و تبادل داهض؛ مهرفی واژگان خدید ،مفاًیم و بػیرت ًای بدیم؛ برخٍرداری از نمق و والهیت بیطتر از هشل اول
هشل صٍم :اصتفادى از روایت ًا و ذکایت ًای صازماهی؛ تاکید بر رابفي بین کار و اهدیطي
خلق داهض و فرایودًای هٍاوراهي در صاختارًای صازماهی از ـریق یادگیری صازماهی
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تٍصهي تکاملی
هشل صٍم
هٍاوری اخاللی اختمانی

یادگیری اختمانی

هشل دوم

هٍاوری صازماهی
هشل اول

یادگیری صازماهی

صرمایي فکری
مباوی مدیزیت داوش
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چزا اکنوى به هذیزیت دانص نیاسهنذین؟
 موبهی در خٌت بازصازی راًبردی و یکی از مٌم ترین دارایػػی ًای اصتراتژیک صازمان
 کشب و بکارگیری داهایػػی صریم تر و مٍثرتر از رلبا
 افریوض ،ازادصازی و کاربشت داهض
 ذفق رلابت پذیری
 مدیریت داهض ابزار و مٍتٍر مررکي ای اصت تا بي افراد و تیم ًا و صازمان ًا بي ـٍر مولم و مشتمر کمک کود تا:
 بیامٍزهد افراد (کارکوان) چي می داهود؛
 بفٌمود دیگران چي می داهود (برای مثال افراد یا تیم ًا)؛
 بیامٍزهد صازمان (بي نوٍان یک کلیت واذد و موشحم) چي می داهد؛
 درک کوود افراد و صازمان ًا هیاز بي یادگیری چي مفلبی دارهد؟؛
 این یادگیری را بي صٌٍلت و با اثربخطی صازمان دًی کردى و موتطر صازهد (گروى افطاهی داهض)؛
 داهض خدیدی را خلق کوود (برای هٍاوری)

مباوی مدیزیت داوش
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رویکزدهای هذیزیت دانص
 رویکرد صوتی مدیریت داهض :اصتهارى خؿ لٍلي






لابل اهتكال بي اصاهی
لابل اهدازى گیری
مدیریت مشتكیم
یک ظی خدای از اهشان ًا؛ موفک بٍدن مٌارت ًا و بیوض ًای افراد
خدایػػی داهض از فرایودًای داهشتن کي ً
اصاصا فرایودًای اختمانی اصت.

 رویکرد اصتهارى رودخاهي
 داهشتن فرایودی اصت کي ـی زمان دصتخٍش تغییر و ترٍل می ظٍد.
 توٌا بي ـٍر غیرمشتكیم تٍصؿ صاختارًای مدیریتی و تکوٍلٍژی ًای پیطرفتي اـالناتی صازماهی می تٍان ذحم و خریان داهض
را پطتیباهی همٍد.
 فرایودی اصت کي مشتلزم تهامل بین اهشان ًا اصت و در ظبکي ای از اهشان ًای در ذال گػفتگٍ رخ می دًد.
 داهض ماًیتی رابفي ای دارد و از ـریق تهامل ایحاد می گردد.
 داهض در روح و خشم و ذًن و بدن اهشان ًا امیختي ظدى و خدای از مهاهی کي افراد بي ان می دًود ًیچ مهوایػػی هخٍاًد
داظت.
 رویکردًای مختلفی در تكشیم بودی وخٍد دارد.
مباوی مدیزیت داوش
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رویکزدهای هذیزیت دانص  -اداهه









رویکرد فرایود مرٍر
 فرایود ارتباط ًای اختمانی
 اهتكال داهض بي خای ذخیرى داهض
 رویکرد ظخػی صازی
رویکرد کاال مرٍر
 تاکید بر اصواد و مدارک داهض ،خلق اهٌا ،ذخیرى اهٌا و اصتفادى محدد از اهٌا
 رویکرد مرتٍا مرٍر یا کدگذاری
 رویکرد صٍم :ترکیب دو رویکرد لبل؛ راى ذل ظبکي اگاًی
 تلكی داهض بي نوٍان دارایػػی؛ داهض بي نوٍان یک کاال(مرتٍا) و داهض بي نوٍان فرایود (زمیوي)
رویکرد اهشان مرٍر
 تاکید بر خوبي ًای فرًوگی؛ متدولٍژی کشب ،تشٌیم و هگٌداری داهض؛ تاکید بر داهض کاران و مدیریت اهتزانی داهض یا اـالنات
رویکرد مبتوی بر فواوری اـالنات و ارتباـات
 مدیریت داهض :تٍصهي یافتي صیشتم ًای مدیریت اـالنات
رویکرد متمرکز بر فواوری تکوٍلٍژی اـالنات :داهض مٍؽٍنی اصت کي باید ظواختي ،دصتي بودی ،هگٌداری ،بازیابی و ترلیل ظٍد.
رویکرد متمرکز بر رفتارًای اهشاهی :داهض مفٌٍمی اصت ؽموی کي از مٌارت ًای افراد ،تخػع ًا و فرایودًای مرتبؿ بي ان ،ابزارًایػػی چٍن یادگیری
گروًی ،خلشات گروًی و  ...کمک می گیرد.

مباوی مدیزیت داوش
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تعاریف هذیزیت دانص





هاپً :ور اهتكال اـالنات و دارایػػی ًای ذًوی بي درون ارزش ًای بادوام (پایدار) برای افراد صازمان و مطتریان
گٍرلیک و مٍهشٍ :هلامی اصت کي خٌت تشخیر و تشٌیم داهض مٍخٍد ،مریفی مطارکػتی می افریود ،فرؽت ًایػػی خٌت خلق و داهض هٍ بي وخٍد اورد و در تالش
خٌت تركق اًداؼ اصتراتژیک صازمان ،ابزارًای مٍرد هیاز را در راصتای بي کارگیری اهچي کي در صازمان می داهد ،فراًم می اورد.
ووهگ :مدیریت موابم و فرایودًای داهض صازماهی با ًدؼ ایحاد ارزش از ـریق اصتفادى از داهض کي موحر بي مزیتی رلابتی برای کاربران خٍاًد ظد.
چارچٍبی برای بي کارگیری صاختارًا و فرایودًا در صفٍح فردی ،گروًی و صازماهی اصت بي گٍهي ای کي صازمان می تٍاهد از اهچي کي می داهد ( و می تٍاهد در زمان مٍرد
هیاز ،بي دصت اوردى و موتطر صازد) برای ارزش افریوی خٌت مطتریان و خامهي مٍرد هلر خٍد یاد بگیرد.

فرًوگ
ظالٍدى صیشتم مدیریت داهض :یکپارچي صازی
افراد ،فرایود و تکوٍلٍژی

افراد
تکوٍلٍژی

فرایود
مباوی مدیزیت داوش
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اصول هذیزیت دانص
 داهض هطات گرفتي از افکار افراد اصت و در افکار افراد خای دارد.
 تشٌیم داهض مشتلزم انتماد اصت.
 فواوری ،رفتارًای داهطی خدید را امکان پذیر می صازد.
 تشٌیم داهض باید تطٍیق ظٍد و پاداش دادى ظٍد.
 ذمایت مدیریت و تخػیع موابم (برای مدیریت داهض) ؽروری اصت.
 داهض ماًیتی خلق ظٍهدى دارد و تطٍیق افراد مٍخب می ظٍد بي ظیٍى ًای غیرموتلرى،
گشترش یابد.
 برهامي ًای مدیریت داهض باید با برهامي ًای ازمایطی اغاز ظٍد.

مباوی مدیزیت داوش
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اصولی که فزهنگ هوثز بز دانص بز آى هبتنی است
 ایحاد ارتباط و انتماد از ـریق ماللات ًای رو در رو
 ایحاد مبوایػػی مطترک از ـریق امٍزش ،مباذثي ،اهتطارات ،کار تیمی ،گردش ظغلی
 پیض بیوی زمان ًا و مکان ًایػػی برای اهتكال داهض ،همایطگاى ًا ،اتاؽ ًای گػفتگٍ ،گزارش ًا و کوفراهس
ًا
 ارزیابی نملکرد بر اصاس میزان تشٌیم داهض و ایحاد مررک ًایػػی برای این کار
 امٍزش کارکوان برای اههفاؼ پذیری ،تهیین زماهی برای یادگیری ،اصتخدام برای ورود ایدى ًای خدید
 ترغیب یک هگرش صلشلي مراتبی بي داهض؛ بي مهوای این کي کیفیت ایدى ًا از مكام و مٍلهیت ارایي دًودى
ان مٌم تر اصت.

مباوی مدیزیت داوش
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استزاتضی های هذیزیت دانص















راًبرد کدگذاری
محمٍع داهض صازماهی بي گٍهي ای لابل دصترس و هیز لابل اصتفادى برای انؾای مربٍـي در پایگاى ًای اـالناتی صازمان دصتي بودی و ذخیرى می ظٍد.
متکی بر فواوری اـالنات برای مدیریت پایگاى دادى و ًمچوین اصتفادى از ایوترهت اصت.
بیطتر در مٍرد داهض اظکار یک صازمان کارایػػی داظتي و بٌترین کارایػػی خٍد را در ًمین ذٍزى می تٍاهد ارایي دًد.
مٍارد کاربرد در صازمان
تكاؽای مطتریان بي غٍرت اصتاهدارد باظد.
ذل مشایل کشب و کار متکی بر داهض اظکار باظد.
مرػٍالت و خدمات ان اصتاهدارد باظد.
راًبرد اختػاغی صازی
تاکید بر صازمان دًی داهض ،هرٍى تٍصهي و ظکٍفایػػی داهض در افراد و چگٍهگی تبادل فرد بي فرد و رودرروی داهض
تاکید بر داهض ؽموی کي لابل ـبكي بودی مٍثر و ذخیرى صازی مفید در هلام ًای اـالناتی کامپیٍتری یک صازمان هیشت.
مٍارد کابرد در صازمان
تكاؽای مطتریان از خدمات و مرػٍالت صازماهی صفارظی و هٍع مرػٍل بدیم باظد.
کارکوان برای ذل مشایل از داهض ؽموی اصتفادى می کوود.

مباوی مدیزیت داوش
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هقایسه ویضگی های راهبزد های هذیزیت دانص
راًبرد کدگذاری

راًبرد اختػاغی صلزی

از ـریق اصتفادى محدد از داهض کدگذاری ظدى ابزاری برای صیشتم ًای
اـالناتی با کیفیت باال ،صرنت باال و دارای انتبار باال اصت.

استراتژی
رقابتی

از ـریق رد و بدل کردن تحربیات بین افراد ،برای مشایل مٌم
راًبردی ،پیطوٌادًا و راى ذل ًای خاللاهي ای کي مٍرد تحزیي و
ترلیل لرار گرفتي اهد ارایي می دًد.

مدل التػادی متکی بر اصتفادى محدد:
• صرمایي گذاری زماهی در یک داهض اهحام می گیرد کي بتٍان ان را
در زمان ًای بشیاری مٍرد اصتفادى محدد لرار داد.
• اصتفادى از تیم ًای بزرگ کي دارای هرخ باالیػػی از ارتباط با ظرکاء
باظد.
• تمرکز بر ایحاد بازدًی

مدل های
اقتصادی

مدل ًای التػادی متکی بر افراد متخػع:
• بیطترین صرمایي گذاری بر روی راى ذل ًایػػی اهحام می گیرد کي
لادرهد با کمترین ًزیوي یک مطکل خاص را ذل کوود.
• اصتفادى از تیم ًای کٍچک کي دارای هرخ پاییوی از ارتباط با
ظرکاء می باظود.
• تمرکز بر ذاظیي صٍد باال

«روش ظخع بي ظخع»
«روش اهتكال اـالنات از افراد بي مشتودات» ،تٍصهي یک صیشتم
استراتژی
مشتود الکػتروهیکی ،کي لادر بي «کدگذاری»« ،ذخیرى صازی» و «پخض» مدیریت دانش تٍصهي ظبکي ًای ارتباـی برای ایحاد ارتباط بین افراد بي گٍهي ای کي
اهٌا بتٍاهود با یکدیگر تبادل داهض پوٌان کوود.
اـالنات بٍدى و اممان اصتفادى محدد از داهض را فراًم اورد.
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هقایسه ویضگی های راهبزد های هذیزیت دانص  -اداهه
راًبرد کدگذاری

راًبرد اختػاغی صلزی

صرمایي گذاری نلیمی در تکوٍلٍژی داهض کي ًدؼ از ان ،ایحاد
ارتباط بین افراد با داهض کدگذاری ظدى لابل اصتفادى محدد
اصت.

تکنولوژی
اطالعات

صرمایي گذاری متٍصؿ در تکوٍلٍژی اـالنات کي ًدؼ از ان،
تشٌیل مکالمي بین افراد و مبادلي داهض ؽموی اصت.

• اصتخدام افرادی کي بي خٍبی لادرهد داهض را مٍرد اصتفادى
محدد لرار دادى و راى ذل ًا را بي اخرا دراورهد.
• امٍزش افراد در گروى ًا و از ـریق یادگیری از راى دور بي
وصیلي کامپیٍتر
• پاداش بي افراد بي دلیل کاربرد و هكطی کي برای پایگاى
اـالناتی داظتي اهد.

منابع انسانی

• اصتخدام افرادی با مدرک ترػیلی  MBAکي لادرهد
مشایل را ذل کوود و ترمل ظرایؿ ابٌام را دارهد.
• امٍزش افراد از ـریق مطاورى فرد با فرد
• پاداش بي افراد بي دلیل تشٌیم مشتكیم داهض با دیگران
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توانونذساسهای هذیزیت دانص
 ظواصایػػی نٍامل مٍثر بر مدیریت داهض و تامین زیرصاخت ًا برای ظروع
 تٍاهمودصازًا :لدرت ًدایت مدیریت داهض در صازمان
 تطٍیق انؾا بي اظتراک داهض و تحربیات خٍد با دیگران
 اخازى رظد داهض صازماهی بي غٍرت یکحا و هلام مود
 تٍصهي داهض ان صازمان؛ ترریک خلق داهض در کوار تبادل و ذفق داهض
 ایحاد زیرصاخت ًای الزم برای افزایض کارایػػی فرایودًای مدیریت داهض
 صي تٍاهمود صاز اصاصی در صازمان
 تکوٍلٍژی
 صاختار
 فرًوگ
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تکتولوصی








هكطی فهال و تٍاهمودصازی کلیدی
تکوٍلٍژی ارتباـی :ایمیل ،ویدوئ کوفراهس ،تابلٍی انالهات الکػتروهیکی ،کوفراهس ًای کامپیٍتری و ..
 تشٌیل ،تكٍیت و تٍصهي تهامل انؾا و بخض ًای صازماهی
 غلبي بر مردودیت ًای زماهی و مکاهی
 افزایض مردودى و نمق دصترصی بي اـالنات
 ترویج داهطی کي باید بي راذتی و بي صرنت بي اظتراک گذاظتي ظٍد.
تکوٍلٍژی پطتیبان تػمیم گیری :صیشتم ًای پطتیبان تػمیم گیری ،صیشتم ًای خبرى و صیشتم ًای اـالناتی مدیران اخرایػػی
 افزایض كرفیت ًای فردی ،صازماهی یا تیمی برای خلق اثربخض الگًٍا ،تٍصهي پیطوٌادًا و راى ذل ًا و اتخاذ تػمیمات اثربخض
 تٍاهایػػی ذخیرى و بازیابی ذحم وصیهی از اـالنات
 ترکیب و پیکر بودی محدد اـالنات بي درصتی و با دلت و خلق اـالنات خدید
چٌار هكض متكاوت تکوٍلٍژی اـالناتی
 کشب داهض
 تهریف ،ذخیرى ،ـبكي بودی ،فٌرصت بودی و پیٍهد دادن داهض مرتبؿ با اخزاء دیحیتالی
 خشتحٍ و ظواصایػػی مودرخات مرتبؿ
 اههفاؼ پذیری در بیان مرتٍیات و مودرخات بر اصاس پیطیوي ًای متفاوت اصتفادى
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ساختار

 می تٍاهد مطٍؽ یا ماهم مٍفكیت مدیریت داهض باظد.
 متمرکز صازی :بي صفد صلشلي مراتبی کي در صازمان دارای اختیار و لدرت تػمیم گیری اصت؛ اظارى دارد.
 از ارتباـات بین بخض ًا ،تشٌیم ایدى ًاو کاربرد داهض در صازمان خلٍگیری می کود.
 تمرکز اختیار تػمیم گیری و کوترل در درون صازمان
 غیر متمرکزصازی :دادن اختیار و تشٌیم اـالنات بي وصیلي دیگر کارکوان
 امکان بی هلمی و اظفتگی ،هاصازگاری و تالش ًای مؾانف در صازمان
 رصمی صازی :بي اصواد مکػتٍب و مشتودصازی ،لٍاهین و رویي ًا در صازمان اظارى دارد کي بر اهتكال داهض در صازمان تاثیر می
گذارد.
 بي درخي ای کي تػمیمات و ارتباـات کاری بي وصیلي لٍاهین رصمی ،صیاصت ًای اصتاهدارد و رویي ًا ،ادارى و کوترل می ظٍد؛
اظارى دارد.
 اههفاؼ پذیری کم ،ماهم کشب و اصتفادى از داهض در صازمان
 ندم وخٍد صاختار رصمی :اخازى خلق داهض در اثر ارتباط و تهامل با صایر انؾا
 صازمان رصمی :اصاهی در دصترصی بي داهض اظکار
 صازمان غیر رصمی :غوی از داهض ؽموی بي نوٍان موبهی برای هٍاوری ،ارتباـات رودرو و تبادل داهض ؽموی در صازمان
 صاختار موهفف تر :اًمیت بیطتر تٍزیم داهض و ایحاد مردودیت ًای خاص در امٍال فکری
 ندم تواصب صاختار صازماهی با هیازًای مدیریت داهض
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فزهنگ ساسهانی
 محمٍني ای از ارزش ًا ،باورًا و ًوحارًا ،مهاهی و رویي ًایػػی اصت کي بي وصیلي افراد صازمان بي اظتراک گذاظتي می ظٍد.
 چٌار راى اثرگذاری فرًوگ صازماهی بر مدیریت داهض:
 فرًوگ فرؽیي ًایػػی در رابفي با این کي چي داهطی مٌم اصت ،ظکل می دًد.
 فرًوگ رابفي بین داهض صازماهی و داهض فردی را ایحاد می هماید.

 فرًوگ رمیوي ای برای تهامل اختمانی فراًم می صازد.
 فرًوگ فرایودًایػػی را برای ایحاد و کشب داهض خدید می هماید.
ً مکاری ،انتماد و اهگیزى صي بهد اصاصی فرًوگ صازماهی
ً مکاری :اًداؼ مطترک ،کار مطترک و وابشتگی متكابل؛ تهادل و برابری در ارتباـات؛ ًمکاری و مطارکت داوـلباهي؛ ًدایت کوودى خلق و اهتكال داهض
 انتماد :ذفق انتكاد متكابل انؾای صازمان بي یکدیگر بر اصاس هیات تهریف ظدى اصت .ایمان هشبت بي هیات دیگران و اـمیوان بي تٍاهایػػی ًای اهٌا
 صیشتم پاداش یا تطٍیق :ذامی فهالیت ًای مدیریت داهض؛ ملمٍس یا هاملمٍس؛ تاثیر بر خلق و اهتكال داهض
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ده گام بزای عولی کزدى هذیزیت دانص
 تهریف خامهي
 تهریف راًبرد و نٍامل مٌم مٍفكیت
 اخرای ممیزی داهض
 اخرای هرخ بازگطت صرمایي رد غٍرت لزوم
 تهیین رویکرد مواصب برای رًبری داهض در صازمان
 ظواصایػػی و تٍافق دربارى ظایشتگی ًای کلیدی صازمان
 تٌیي فٌرصتی از موابم داهض مٍرد اصتفادى و بدون اصتفادى اختمانات کاری
 تهیین کیفیت رویي ًای غیر رصمی داهض مٍخٍد
 ایحاد اکٍصیشتمی صرظار از اهگیزى
 ایحاد زیر صاختار و ابزارًایػػی برای بٌبٍد
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ارسیابی رویه هذیزیت دانص
« ظما همی تٍاهید مدیریت کوید اهچي را کي همی تٍاهید بشوحید».
 مدل راوئ یا 8C
 ارتباط؛ مرتٍا؛ اختماع؛ فرًوگ؛ كرفیت؛ ًمکاری؛ تحارت و صرمایي
 مدیریت داهض از ـریق دصترصی کافی کارکوان بي ابزارًای مدیریت داهض ،مرتٍای کاری کاربر پشود ،گروى ًای
تحربي ،فرًوگ داهض مرٍر ،كرفیت یادگیری ،روذیي ًمکاری ،مطٍؽ ًای مادی و بازدًی صرمایي گذاری در
مدیریت داهض می تٍاهد تشٌیل ظٍد.
 مدل KMT
 ظامل پوج نوػر :فرایود؛ رًبری؛ فرًوگ؛ فواوری و اهدازى گیری مدیریت داهض
 مدل OECD
 ارزیابی اصتراتژی ًا و خؿ مطی ًا؛ رًبری؛ پاداش ًا؛ کشب و خلق داهض؛ امٍزش و ارظاد و ارتباـات؛ دالیل
اخرا و اًمیت اهٌا؛ هتایج؛ ذیوفهان؛ موابم مالی مٍرد هیاز و مكاومت در برابر مدیریت داهض
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