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تعريف سيستم اطالعاتي
سيستم اطالعاتي،سيستمي است که اطالعات را •

با هدف خاصي جمع آوري ،پردازش ،ذخيره سازي• ،
توربان )2002 ،تحليل و توزيع مي نمايد( •
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انٌاع سيستمياي اطالػاتي از نظر کارتري فناًري
اطالػات
سيستمهاي اطالعاتي دستي :سيستمهاي اطالعاتي مي باشند •
که از فناوري اطالعات براي انجام وظايف خود استفاده
نمي نمايند .
سيستمهاي اطالعاتي مبتني بر کامپيوتر :سيستمهاي •
اطالعاتي هستند که فناوري اطالعات را براي انجام برخي
و يا کليه وظايف خود به کار مي برند.
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تؼريف سيستم اطالػاتي
سيستم اطالعاتي،سيستمي است که اطالعات را
با هدف خاصي جمع آوري ،پردازش ،ذخيره
سازي ،تحليل و توزيع مي نمايد
.
(توربان)2002 ،
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•

اجساء سيستمياي اطالػاتي دستي

رويه ها :مجموعه اي از دستورالعملها در رابطه با •
چگونگي ترکيب شدن ساير اجزاء در راستاي پردازش
اطالعات و توليد خروجي مي باشد.
افرا د :آناني که سيستم را توليد نموده و يا از آن استفاده •
مي کنند.

5

سيستمياي اطالػاتي مثتني تر کامپيٌتر ،محثٌب سازمانيا

اما امروزه به سبب تشديد رقابتها و اهميت روز افزون •

يافتن ارائه اطالعات مناسب به افراد مناسب در شكل
مناسب و مهمتر از همه با سرعت مناسب ،سيستمهاي
اطالعاتي دستي ،کاربرد خود را در اکثرسازمانها از
دست داده اند  .از اين رو اگر امروزه از سيستمهاي
اطالعاتي صحبت مي گردد منظور همان سيستمهاي
اطالعاتي مبتني بر کامپيوتر مي باشد.
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اجساء سيستمياي اطالػاتي مثتني تر
کامپيٌتر
رويه ها :مجموعه اي از دستورالعملها در رابطه با •
چگونگي ترکيب شدن ساير اجزاء در راستاي پردازش
اطالعات و توليد خروجي مي باشد.
افرا د :آناني که سيستم را توليد نموده و يا از آن استفاده مي •
کنند.
سخت افزار :مجموعه ابزارها و تجهيزات فيزيكي که داده •
ها و اطالعات را قبول مي نمايد ،آنها را پردازش نموده و
نمايش مي دهند.
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اجساء سيستمياي اطالػاتي مثتني تر
کامپيٌتر
نرم افزار •
شبکه •
پايگاه داده ها •
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سيستم اطالػات مديريت
مقدمو:
سيستم اطالعات مديريت پس از تكامل تدريجی در طول پنج دهه
اخير ديگر دارای تعريف ،مفهوم ،شكل و قالب تقريبا ً مشخص و
پذيرفته شدهای است و آنچه در حال توسعه است بيشتر شامل
فناوری پيادهسازی ،مدلهای تصميمگيری و سيستمهای پشتيبان
تصميمگيری هستند .در اين جلسه مفاهيم كلی سيستم اطالعات
مديريت را مرور میكنيم.
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 مدل سيستمی سازمان ً نقص سيستم اطالػاتدر مديريت سازمان را به عنوان يك سيستم باز و يك سيستم كنترلی •
حلقه بسته میتوان نمايش داد (مك لئود :)103 ،1994
عنصر كنترلی سيستم سازمان متشكل از دو بخش مديريت و •
پردازشگر اطالعات است .پردازشگر اطالعات به مجموعه تمام
افراد و سيستمهای اطالعاتی و پشتيبان تصميمگيری گفته میشود كه
به مديريت در اتخاذ تصميم كمك میكنند .عالوه بر اين نقش اصلی
برای پردازشگر اطالعات ،میتوان آن را توليدكننده اطالعات
سازمان (به عنوان يك فرايند يا زيرسيستم از يك سيستم بزرگتر)
برای ارائه به سازمانهای باالدست يا موجوديتهای بيرونی
دانست.
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گاهی اوقات ممكن است نقش فرعی پردازشگر اطالعات به •
نقش اصلی تبديل شود .اين تغيير نقش در شرايطی اتفاق
میافتد كه مديريت به داليل مختلف از پردازشگر اطالعات
در تصميمگيری استفاده نمیكند و در عوض به داليل
مختلف به موجوديتهای مهم در محيط سازمان توجه
بيشتری نشان میدهد .هر يك از نقشهای اصلی و فرعی
پردازشگر اطالعات نيازمند ويژگیها ،توانايی و
مشخصات خاص خود است و اجزای پردازشگر اطالعات
بايد مطابق با ايفای نقش غالب ،طراحی شده و تطبيق داده
شوند.
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 انٌاع سيستمىای اطالػاتی در سازمانسيستمهای اطالعات يكی از اجزای سيستم كنترلی حلقه •
بسته محسوب میشوند .بنابراين هدف چنين سيستمهايی
كمك به كنترل سيستم است .در هر سازمان دو نوع كنترل
وجود دارد؛ كنترل عملياتی و كنترل مديريتی .عمليات
مختلف سازمان در قالب فرايندها و زيرسيستمهای صف و
ستاد انجام میشوند .هر يك از اين عمليات نيازمند
كنترلهای خاص خود هستند و سيستمهای اطالعاتی خاص
خود را طلب میكنند .چنين سيستمهای اطالعاتی كه
عمليات مختلف سازمان را كنترل و پشتيبانی میكنند
سيستمهای پردازش مبادالت ناميده میشوند.
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كنترل مديريتی نيازمند اطالعاتی است كه بخش قابل •
مالحظهای از آنها توسط سيستمهای پردازش مبادالت توليد
میشوند .سيستمهای اطالعاتی پشتيبان كنترل مديريتی،
اطالعات توليد شده توسط سيستمهای پردازش مبادالت را
پردازش كرده و آنها را در تركيبها و شكلهای جديد
معنیدار به مديريت عرضه میكنند .چنين سيستمهای
 ،سيستمهای اطالعات مديريت ناميده میشوند.اطالعات
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 سيستمىای اطالػات مديريت ()1سيستم اطالعات  -1-4 -تعريف سيستم اطالعات مديريت •
مديريت سيستمی يكپارچه متشكل از كاربر و ماشين برای
ارائه اطالعات در پشتيبانی از عمليات ،مديريت و
تصميمگيری در سازمان است .اين سيستم از نرمافزار و
سختافزار رايانهای ،راهنماها و دستورالعملها ،مدلهايی
برای تحليل ،برنامهريزی ،كنترل و تصميمگيری و يك
پايگاه اطالعات بهره میگيرد (ديويس و اولسون ،1985
.)6
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 سيستمىای اطالػات مديريت ()2سيستم اطالعات مديريت سيستمی است كه دادههای محيطی •
را جمعآوری و دادههای تبادالت و عمليات سازمانی را ثبت
میكند و سپس آنها را فيلتر ،سازماندهی و انتخاب كرده و
به عنوان اطالعات به مديران ارائه مینمايد و ابزاری
برای مديران فراهم میآورد كه اطالعات مورد نياز خود
را توليد نمايند (مورديك و مانسون .)6 ،1986
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سيستمىای اطالػات مديريت ()3
سيستم اطالعات مديريت سيستمی يكپارچه ،رايانهای و •
است كه اطالعات الزم برای حمايت از (كاربرـ ماشين )
عمليات و تصميمگيری فراهم میكند .عناصر اصلی اين
سيستم عبارتند از )1( :سيستمی يكپارچه برای خدمت به
تعداد زيادی كاربر )2( ،سيستمی رايانهای كه تعدادی
نرمافزار اطالعاتی را از طريق يك پايگاه اطالعات به هم
مرتبط میكند )3( ،رابط كاربر -ماشين كه به جستجوهای
فوری و موقتی پاسخ میدهد )4( ،ارائه اطالعات به تمام
سطوح مديريتی و ( )5پشتيبانی از عمليات و تصميمگيری
(آواد .)5 ،1988
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 -2-4مفيٌم سيستم اطالػات مديريت
سيستم اطالعات مديريت سازمان يك چيز متمايز و جدا از ديگر •
سيستمهای اطالعات نيست بلكه چارچوبی كلی ارائه میكند كه ديگر
سيستمهای اطالعات بر مبنای آن با يكديگر همخوان میشوند .در طول
زمان مشخص شد كه مفهوم پيادهسازی يك سيستم كامالً يكپارچه واحد
بسيار مشكل است .واقعيت اين است كه يك سيستم يكپارچه ،به معنی
يك ساختار واحد و همگن نيست بلكه بدين معنی است كه اجزاء آن
منطبق بر يك طرح كلی هستند .اكنون سيستم اطالعات مديريت به
منزله فدراسيونی از زيرسيستمها در نظر گرفته میشوند كه در
صورت نياز طراحی و اجرا میشوند اما منطبق بر طرح كلی،
استانداردها و رويههای سيستم اطالعات مديريت هستند .بنابراين به
جای يك سيستم اطالعات مديريت واحد و كلی ،سازمان میتواند تعداد
زيادی سيستم اطالعات مرتبط داشته باشد كه نيازهای مديريتی را در
سطوح مختلف به شكلهای مختلف تأمين میكنند.
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مفيٌم سيستم اطالػات مديريت....ادامو
تجربه نشان میدهد كه يك سيستم كامالً يكپارچه غير ممكن •
است .عوامل زيادی وجود دارند كه بايد همزمان و توأم در
نظر گرفته شوند و نگهداری چنين سيستمی مشكل است.
به همين دليل ،سيستمهای اطالعات مديريت بيشتر به •
صورت بخش بخش طراحی میشوند و يكپارچهسازی تنها
در مواردی كه ضروری باشد اعمال میشود .به طور
خالصه سيستمهای اطالعات مديريت مبنايی برای
يكپارچهسازی پردازشهای اطالعات سازمانی ارائه
میدهند (ديويس و اولسون .)53 ،28 ،10 ،8-6 ،1985
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مديريت يك پايگاه اطالػات
يك پايگاه اطالعات دادهها میبايست به گونهای مديريت شوند كه •
قابل دسترسی برای پردازش بوده و كيفيت مناسب داشته باشند.
مديريت الزم بايد از هر دو جنبه سختافزار و سازمان صورت
پذيرد .نرمافزار ايجاد و مديريت يك پايگاه اطالعات ،يك سيستم
مديريت پايگاه اطالعات است .هنگامی كه يك سيستم مديريت پايگاه
اطالعات وجود داشته باشد همه از دادههايی استفاده میكنند كه تنها
در يك محل ذخيره شدهاند و يك عمل روزآمدسازی تمام موارد
استفاده را روزآمد میكند .يكپارچهسازی چنين سيستمی نيازمند يك
قدرت مركزی برای پايگاه اطالعات است .دادهها میتوانند در يك
كامپيوتر مركزی ذخيره شوند يا بين چندين كامپيوتر پراكنده شوند
(ديويس و اولسون .)9 ،1985
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مدلىای تصميمگيری در سيستم اطالػات مديريت
 -4-4مدلهای تصميمگيری در سيستم اطالعات مديريت •
معموالً تنها دادههای خام يا حتی دادههای خالصه شده برای
استفاده كافی نيستند .دادهها معموالً بايد پردازش شده و به
شكلی ارائه شوند كه به يك تصميم اتخاذ شده منجر شوند.
تحقق چنين امری نيازمند يك مدل تصميمگيری است.
مدلهای تصميمگيری میتوانند در مراحل مختلف
تصميمگيری مورد استفاده واقع شوند .تعميم يك سيستم
اطالعات مديريت از جنبه تصميمسازی ،سيستمهايی مانند
سيستمهای پشتيبان تصميمگيری و سيستمهای خبره هستند
(ديويس و اولسون 9 ،1985؛ آواد .)14 ،1988
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طثقوتندی سيستمىای اطالػات مديريت
 -5-4ابعاد طبقهبندی سيستمهای اطالعات مديريت (ديويس •
و اولسون  )44-28 ،1985همه سيستمهای اطالعات
مديريت دارای قابليتها ،ويژگیها و مؤلفههای يكسان
نيستند .در واقع سيستمهای اطالعات مديريت دارای طيفی
هستند كه يك سر آن يك سيستم ساده گزارشگيری دستی و
سر ديگر آن يك سيستم يكپارچه رايانهای همراه با انواع
گزارشها و مدلهای تصميمگيری است .در اينجا به برخی
از ابعاد طبقهبندی سيستمهای اطالعات مديريت اشاره
میشود.
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مٌلفوىای فيسيكی:
 ،ذخيرهسازی ثانويه ،سختافزار (ورودیها ،خروجیها •
پردازشگرهای مركزی ،تبادالت) نرمافزار (نرمافزار
سيستم و نرمافزار كاربر) پايگاه اطالعات (ساختار
سختافزاری ـ نرمافزاری حاوی دادهها) رويهها
(دستورالعملهای كاربر ،دستورالعملهای آمادهسازی
ورودی ،دستورالعملهای عملياتی برای عمليات رايانهای)
نيروی انسانی (اپراتور ،تحليلگر سيستم ،برنامهنويس،
تهيهكنندگان دادهها ،مدير سيستم اطالعات).
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ًظايف پردازش:
پردازش تبادالت نگهداری فايلهای اصلی توليد گزارشها پردازش •
جستجوها پردازش نرمافزارهای پشتيبان
خروجی برای كاربران :مستندات يا صفحات رابط برای تبادل •
(اطالعاتی ،عملياتی ،جستجويی) گزارشهای از پيش طراحی شده
پاسخهای از پيش طراحی شده به جستجوها گزارشهای موقت و
پاسخ به جستجوها نتايج تعامل بين كاربر و ماشين
گزارشهای از پيش طراحی شده :انواع گزارش يا جستجو • ،
اطالعات نمايانگر ،اطالعات مسئلهيابی  ،اطالعات برای اقدام،
اطالعات پشتيبان تصميم
گزارشهای از پيش طراحی شده :انواع انعكاس شرايط ،وضعيت يا •
شرايط يك مقطع زمانی  ،آنچه كه در طول يك دوره اتفاق افتاده
است  ،ارائه نتايج تا به امروز و نمايش اثر آن تا انتهای دوره .
23

ادامو......
پشتيبانی تصميم :تصميمهای ساخت يافته قابل •
برنامهنويسی  ،تصميمهای ساخت نيافته و غير قابل
برنامهنويسی
سطح استفاده از اطالعات :برنامهريزی استراتژيك كنترل •
مديريت و برنامهريزی تاكتيكی برنامهريزی و كنترل
عملياتی .
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داده،اطالػات ً دانص
اين مفاهيم با يكديگر تفاوت داشته و تعاريف گوناگوني از آنها ارائه شده است.در برخي موارد
مشكل پي بردن به ماهيت اطالعات و يا دانش بودن يك موضوع است.
تبديل كردن
چكيده كردن
گسترش دادن

دانش

اطالعات

داده
25

پردازش
پااليش
سازماندهي

دستو تندي دانص سازمان
دسته بندي هاي متفاوتي در اين زمينه وجود دارد:
نوع اول:
دانش انساني
دانش مكانيزه (سخت افزاري)
دانش خودكار (نرم افزاري)
دانش مستند
نوع دوم:
دانش صريح
دانش ضمني
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مناتغ دانص

انواع دانش

درون سازمان

برون سازمان

ضمني

تجارب كاري گذشته
تصورات
آ موزش ضمن خدمت
روابط دوستانه

ارتباطات
شبكه هاي شخصي
MBA

صريح

دوره هاي آموزشي
دانش مداري
اينترنت

ائتالف ها و اتحاديه ها
نيازها
بازار سرمايه هاي هوشي
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فرايند دانص سازمان
شامل سه مرحله مي باشد:
توليد دانش :عواملي كه به ايجاد دانش جديد كمك مي نمايد.
تسهيم دانش :توانايي انتقال دانش در شركت ها وبين آنها
اشاره دارد.
بهره برداري از دانش :منظور از آن تبديل دانش به
فرايندهاي ارزشمند مي باشد.
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چرخو زندگي سازمان
مراحل چرخه
زندگي سازمان

فرايند
كارآفريني

شروع

كشف

رشد

ارزيابي

بلوغ

بهره برداري
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تمركز مديريت

تاكيد دانش

جذب منابع
فرصت هاي خارجي

توليد

هماهنگي،انسجام و اخالق
منابع انساني

تسهيم

رسمي سازي ساختار
كارايي و بهره وري

بهره برداري

فرايند مديريت دانص
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انتشار
دانش

سازماندهي و
ذخيره سازي

كاربرد
دانش

توليد
دانش

مديريت دانص ً فناًري اطالػات
مديريت دانش از آنجايي كه مبتني بر پردازش اطالعات ،
افزايش دسترسي به اطالعات وافزايش يادگيري سازماني مي
باشد ارتباط تنگاتنگي با فناوري اطالعات داردو حتي در
صورت عدم وجود تعريف مشخص از مديريت دانش افراد آن
ميدانند در حالي كه مديريت دانش بسيار ITرا مترادف با
تنها مي تواند يك ابزار در دستيابي  ITاست و ITگسترده تر از
به مديريت دانش باشد و به عنوان يك كاتاليزور به كار گرفته
شود.
IT
مي تواند ظرفيت ساختاري مديريت دانش را از طريق
حمايت و پشتيباني فعاليتهاي دانشي مانند خلق،توزيع و توليد
دانش ايجاد نموده و توسعه دهد.
31

مديريت دانص
سرمايه گذاري در علم،بهترين و بيشترين سود را به همراه
مي آورد(فرانكين).
عصر دانايي يا دانش،عنوان جديدي است كه به زمان
حاضر يا آينده نزديك اطالق مي گردد.
زماني دستيابي به اطالعات يكي از بزرگترين دغدغه هاي
بشر بود،اما امروزه دستيابي به اطالعات با توجه به تنوع و
گسترش اطالعات در زمينه هاي گوناگون و نيز پهنه وسيع
ارتباطات مشكل نيست بلكه مديريت اين اطالعات مشكل
اساسي است.
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مديريت دانص
ً سازمانيای يادگيرنده
در دنياي امروز ،رقابت و حتي حضور در عرصه
بازار،با توجه به تغييرات سريع آن نيازمند كسب و مديريت
اطالعات و دانش حاصل از آن مي باشد.چرا كه ويژگي
شاخص سازمانهاي كنوني پويايي و نوآوري آنها مي باشد.
يكي از سرمايه هاي سازمان ،سرمايه هاي فكري آن است
و يكي از راههاي رشد و ارتقائ اين سرمايه ايجاد
سازمانهاي دانش محور با استفاده از مديريت دانش است.
مديريت دانش مي تواند يكي از ابزارهاي ايجاد سازمانهاي
يادگيرنده باشد و شرايط رابراي خلق محيطي نوآوري و
كارافرين -در سازمانها آماده سازد.
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نقص فناًري اطالػات در مديريت دانص

رهبري
ظرفيت هاي ساختاري
موفقيت مديريت دانش

IT

ظرفيت هاي فرايند
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فرهنگ سازماني

استراتژي

مناتغ تكنٌلٌژي تراي مديريت دانص
منابع

طبقه بندي منابع

تكنولوژي هاي سخت
افزاري

تكنولوژي هاي نرم افزاري
و پايگاه اطالعات

سرمايه گذاري در تكنولوژي اطالعات
شبكه ها

محيط هاي فوق العاده همكاري كننده براي مستند سازي مباحث
نظامهاي مبتني بر دانش
پايگاه اطالعات
مخازن اطالعاتي
پايگاه هاي اطالعاتي براي طبقه بندي و تدوين اطالعات
پايگاههاي اطالعات حافظه اي به عنوان آرشيوهاي دانش
صفحات شبكه اي كارمندان در داخل يك شبكه فراگير
ابزارهاي حمايت از تصميم با استفاده از شبكه خنثي

ابزارهاي هوشمند
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الگوريتم هاي ژنتيكي
عوامل هوشمند
موتورهاي پژوهشي اينترنتي
ترسيم كردن دانش

چالشيا ً مٌانغ ميم در جيت كارترد مديريت دانص

چشم انداز سازماني

چشم انداز گروهي

چشم انداز فردي
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ايجاد پايگاه دانش،وقت گير،مستلزم كار شديد و پر هزينه است.
مردم ،پر مشغله هستند و ممكن است شامل كار اضافي باشد.
محدوديت هايي براي تكنولوژي
دنبال كردن مسير كار تيمهاي پروژه اي موقت،مشكل است.
كاركنان هيچ منفعتي براي سيستم نمي بينند.
تدوين دانش ضمني بسيار مشكل است.
كار اضافي براي مستند كردن روندهاي تيمي مورد نياز است.
ترس از اتهام متقابل و انتقام جويي براي همكاران و مديران.
فقدان احترام به انتظام هاي ديگر.
اگر فقدان احترام،اطمينان و اهداف مشترك وجود داشته باشد،تالشها واژگون خواهد
شد.
بي ميلي براي سهم بردن از اطالعات
دانش،منبع قدرت و پيشرفت،پاداش و يا مجازات است.
رقابت در ميان حرفه اي ها.
حس ارزش،مقام و موقعيت به علت تخصص و كارداني.
ترس از تقليل ارزش شخصي در صورت رها كردن فنون و اطالعات خاص.

تو نام خدا
Knowledge management impact on
decision making process
مديريت دانش و فرايند تصميم گيري
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مقدمه
مديريت دانش و فرايند تصميم گيري
به طور كلي فرايندي سيستماتيك است براي  ,دستيابي,
،خلق ،توسعه و استفاده از دانش براي حفظ مزيت رقابتي و
رسيدن به اهداف سازمان
در واقع اين مطالعات براي درك اينكه چه روشهايي از تلفيق
وجود دارند كه به افراد اجازه ميدهند دانش خود را به طور
مؤثر براي توليد كاال يا خدمات به كار ببرند ضروري
است.
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استراتژي :دو ديدگاه متفاوت
 -1ديدگاه اول اطالعات يا دانش علمي و مدون را به عنوان
مبناي استراتژي ميداند.
 -2ديدگاه دوم به نگرش يادگيري شهرت دارد كه مبناي
استراتژي را خلق دانش ميداند كه از طريق فعاليتهاي
تصادفي مديران يعني يادگيري بر اساس سعي و خطا
حاصل ميشود.
اين ديدگاه به اين نكته اشاره ميكند كه فرآيند تصميم گيري
هميشه منطقي نيست و تصميم گيرندگان اغلب داده هاي
كافي و مناسب در اختيار ندارند.
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ادامه...
با اين حال اگر ما قادر به فهميدن فرايند تصميم گيري
منطقي در شرايط پيچيده نباشيم ميتوانيم آن را به صورتي
كلي در فرآيند  3مرحله اي كالسيك درك كنيم:
 -1آگاهي يا تشخيص
 -2مرحله توسعه راه حلهاي جايگزين
 -3مرحله انتخاب
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استراتژي مديريت دانش () KMS
Technological KMS-1
اين استراتژي با نام مكتب تكنوكرات نيز خوانده ميشود.انتقال دانش در اين
استراتژي به وسيله تكنولوژي است و بيشترين تاكيد آن بر روي دانش
روشن يا صريح است.
Personalization KMS-2
در اين استراتژي دانش با فردي كه آن را ايجاد كرده رابطه نزديكي
دارد و انتقال دانش به وسيله گفت و گو و تكنيكهاي رو در رو
است.
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ادامه...
Socialization KMS-3
اين استراتژي تركيبي از دو نوع ديگر است.گروهي از افراد
كه دانش /تخصص و عاليق يكساني دارند براي انتقال و
يك كاسه كردن آن با هم در ارتباط هستند.
اين افراد به صورت شبكه اي از دانش عمل ميكنند.
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تغييرات  KMطي سالهاي گذشته
 -1بحث بر روي فلسفه وجودي KM
 -2رهبري تكنولوژي اطالعات در مديريت دانش
 -3ارتباط افراد به وسيله گفت/گو و اعتماد متقابل
 -4روشن شدن نقش مديريت دانش بر روي فرآيند تصميم گيري
KMS
1998 2000 2002
Techno
92% 86% 53%
Personal
6%
8% 12%
Social
12% 26% 55%
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دانش و فرآيند تصميم گيري
تفاوت بين دانش ) )Tacitو دانش صريح ( )Explicitبه
ضمني(
صورت گسترده اي بين محققان پذيرفته شده.هر دو نوع در
فرآيند تصميم گيري تاثير ميگذارند ولي با شدت متفاوت
در هر مرحله:
 -1مرحله آگاهي يا تشخيص
دانش صريح به تعريف و تحليل مساله كمك ميكند ولي
دانش ضمني براي درك تعامل بين عوامل ضروري است
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ادامه...
 -2توسعه جايگزينها
افراد راه حل جديد ارايه ميدهند يا رويه هاي موجود را
بررسي ميكنند.
دانش ضمني و صريح به طور يكسان به كار ميروند
 -3انتخاب
راه حل براي اجرا انتخاب ميشود.در اين مرحله عدم اطمينان
حداكثر است و در نتيجه دانش ضمني بيشترين تاثير را
دارد.
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تاثير انواع  KMSبر فرآيند تصميم گيري
Techno KMS -1
اطالعات يا دانش را در زمان درست و براي افراد مناسب فراهم
ميكند.
بيشترين تاثير آن بر مرحله انتخاب است
Social KMS - 2
بيشترين تاثير را بر تعيين جايگزينها دارد يعني مرحله دوم
Person KMS -3
سازمانها از تكنيكهاي رودر رو در شروع فرآيند استفاده ميكنند
كه به كمك اين روش مساله را شناسايي و تعريف ميكنند.
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