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)سازمانھای يادگيرنده ( مديريت دانش : نام درس •

:نگاهي به•

دانش و يادگيري  نگاهي به  عصر   •
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آموزشیاھداف

:در انتھای اين جلسه از شما دانشجويان انتظار ميرود•

عصر عمده درتاريخ جھان  4اشنای با  -1•

منابع عمده کسب ثروت و قدرت در اين اعصار -2•

اسيب شناسی عصر صنعتی  -3•

ريشه ھای ظھور عصر دانش  -4•

آشنايی با جامعه اقتصاد و سازمانھای دانش محور -5•
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:نگاهي به

عصر دانش و يادگيري 

دكتر مهدي شامي زنجانيدكتر مهدي شامي زنجانيدكتر مهدي شامي زنجانيدكتر مهدي شامي زنجاني
استاديار دانشكده مديريت دانشگاه تهران
مدرس موسسه آموزش عالي مهرالبرز 
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عصر عمده در تاريخ جهانعصر عمده در تاريخ جهانعصر عمده در تاريخ جهانعصر عمده در تاريخ جهان    4444

جهان و محيط اطرافمان در حال تغيير است و در چنين شرايطي جهان و محيط اطرافمان در حال تغيير است و در چنين شرايطي جهان و محيط اطرافمان در حال تغيير است و در چنين شرايطي جهان و محيط اطرافمان در حال تغيير است و در چنين شرايطي 
....هيچ چيز خطرناك تر از دل بستن به كاميابي هاي ديروز نيستهيچ چيز خطرناك تر از دل بستن به كاميابي هاي ديروز نيستهيچ چيز خطرناك تر از دل بستن به كاميابي هاي ديروز نيستهيچ چيز خطرناك تر از دل بستن به كاميابي هاي ديروز نيست

الوين تافلر                                                                                                
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))))تا قرن نهم ميالديتا قرن نهم ميالديتا قرن نهم ميالديتا قرن نهم ميالدي((((عصر شكار عصر شكار عصر شكار عصر شكار     

))))تا نيمه قرن هجدهم ميالديتا نيمه قرن هجدهم ميالديتا نيمه قرن هجدهم ميالديتا نيمه قرن هجدهم ميالدي((((عصر كشاورزي عصر كشاورزي عصر كشاورزي عصر كشاورزي 

))))تا حدود نيمه قرن بيستم ميالديتا حدود نيمه قرن بيستم ميالديتا حدود نيمه قرن بيستم ميالديتا حدود نيمه قرن بيستم ميالدي((((عصر صنعت عصر صنعت عصر صنعت عصر صنعت 

) ) ) ) ميالدي تا حال حاضرميالدي تا حال حاضرميالدي تا حال حاضرميالدي تا حال حاضر    1950195019501950از حدود از حدود از حدود از حدود ( ( ( ( عصر اطالعات عصر اطالعات عصر اطالعات عصر اطالعات 
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)تا حدود قرن نهم ميالدي(عصر شكار . 1
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:   اين عصرويژگي 
شكار حيوانات: منبع اصلي كسب ثروت و قدرت

شكارچيان  : صاحبان قدرت و ثروت

نامنظم  : زمان كار
پراكنده  : جغرافياي كار
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)تا حدود نيمه قرن هجدهم ميالدي( كشاورزي عصر. 2
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:   ويژگي اين عصر

زمين: منبع اصلي كسب ثروت و قدرت

)فئودال ها(زمين داران : صاحبان قدرت و ثروت

تمايل به كاهش پراكندگي  : جغرافياي كار

نامنظم و فصلي : زمان كار
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)حدود نيمه قرن بيستم ميالدي تا(عصر صنعت . 3
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:   ويژگي اين عصر

تمركز: جغرافياي كار

منظم  : زمان كار

سرمايه و نيروي كار: و قدرتمنبع اصلي كسب ثروت 

صنعتگران: و ثروتصاحبان قدرت 
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سرمايه و نيروي كار: و قدرتب ثروت 

صنعتگران: ثروت

نظريه تقسيم كار آدام اسميت و نقش آن در اين عصر
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:اين عصرپيامد هاي 

اين عصرتنزل شان انساني در 1.

به وجود آمدن كارخانه هاي بزرگ خانواده هاي ميليون دالري2.

معضالت شرايط دشوار كار براي زن ها و كودكان3.

)شهرهاي صنعتي(به وجود آمدن شهرها حول محور كارخانه ها 4.
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عصر اطالعات
) قرن حاضرميالدي تا  1950حدود قرن از (
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:   اين عصرويژگي 

دانش و اطالعات: منبع اصلي كسب ثروت و قدرت

دانايان و صاحبان اطالعات: و ثروتصاحبان قدرت 

تمايل به عدم تمركز و پراكندگي: جغرافياي كار

)  ساعت روز 24(نامنظم : زمان كار

پيدايش مفهوم 
دانشور
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.قدرت استدانش به تنهايي يك 

فرانسيس بيكن
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:عصر اطالعاتپيامدهاي 

شكاف ديجيتالي  
رانت اطالعاتي
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شكاف ديجيتالي

شكاف ديجيتالي اصطالحي است كه براي بيان نا برابريهاي  
توزيع جهاني در زمينه دسترسي به تكنولوژي اطالعات و  

.ارتباطات استفاده مي شود
19



چنانچه شبكه هاي اينترنـت در آينـده   

به كانون جهاني داد ستد مبدل گردد، 

در آن صورت چه سرنوشتي در انتظـار  

ــه     ــال ب ــه اتص ــري ك ــا نف ــون ه ميلي

ــذير    ــان پ ــا امك ــراي آن ه ــت ب اينترن

؟نيست، خواهد بود
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:خ3صه درس
عصر شکار، کشاورزی، صنعتی و دانش به عنوان  -1•

چھار عصر در تاريخ دنيا 

شکارچی و فئودال به عنوان صاحبان ثروت و قدرت در  -2
عصر شکار و کشاورزی

زمين و نيروی کار به عنوان منابع اصلی کسب ثروت و  -3
قدرت در عصر صنعتی 

شکاف ديجيتالی و رانت اط3عاتی به عنوان پيامدھای  -4
عصر اط3عات و دانش 
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رانت اطالعاتي

رانــت اطالعــاتي يعنــي 

دسترسي ويژه يك فرد 

يا گروه به اطالعـات و  

پنهان نگه داشـتن آن  

.  از دسترس عموم
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انقالب اطالعاتي و فناوري اطالعاتانقالب اطالعاتي و فناوري اطالعاتانقالب اطالعاتي و فناوري اطالعاتانقالب اطالعاتي و فناوري اطالعات
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.  است اطالعات فناوري مبناي براطالعات انقالب

است   گذاشته اثريادگيريوكار ، زندگي نحوه بر
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عصر

صنعت

سنتيسازمان

اطالعات

يادگيرنده و دانش بنيان
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جامعه دانايي محور

  اطالعات عصر
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جامعه دانايي محور

  اطالعات عصر
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جامعه دانايي محور

ــت   ــه اي اس جامع
كه شـهروندان آن  
به طور مسـتمر در  
حال غنا بخشـيدن  
بــه دانــش خــود    
بمنظـــور رقـــابتي 
ــر   ــدن در عصـ مانـ
ــات  اطالعــــــــــ

.مي باشند
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يادگيري مستمر

Lifelong learning is 

the continuous 

building of skills 

and knowledge 

throughout the life 

of an individual.
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زدانش ميفكن دل اندر گمان // مياساي زآموختن يك زمان
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كمتر جامعه و ملت متمول و توسعه 
يافته اي وجود دارد كه در مبحث دانش 

.  و اطالعات ضعيف باشد

كمتر جامعه اي غني از لحاظ دانش و 
اطالعات مشاهده مي شود كه فقير و 

.توسعه نيافته باشد
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E-readiness
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معيارھا
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ويژگي جامعه دانش محور

سطح تحصيالت باالتر

تعدد مراكز متنوع توليد دانش

فرهنگ دوستدار دانش

آموزش الكترونيكي
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جامعه دانايي محور

  اطالعات عصر
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جامعه دانايي محور

  اطالعات عصر
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اقتصاد دانايي محور

ــاد   ــي اقتص برخ
دانايي محـور را  
ــادي  اقتصــــــ
مي دانند كـه در  
آن توليـــــــد،  
توزيــــــــــع و 
اســـــــتفاده از 
ــع   ــش، منب دان
اصـــلي رشـــد و 
ــروت  ــاد ثـ ايجـ

.باشد
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اقتصاد دانايي محور

گروهي ديگر اقتصادي 
ــاوري   ــه در آن فن را ك
ــارت  ــات و تجـ اطالعـ
ــش   ــي نقـ الكترونيكـ
كليدي دارنـد، اقتصـاد   
. دانايي محور مي دانند

مبناي ثروت آفريني در اقتصاد امروز، : لستر تارو مي گويد
.دانش و تخصص است
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قدرت هاي الكترونيكي در دنياي امروز
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اقتصاد دانايي محور

موقعيت رقابتي 
جامعه

نيروي انساني كيفيت آموزش
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.  موانع مكاني از بين مي رود

.منابع و بازار در سراسر دنيا در دسترس مي شوند

.  يادگيري دانش و مهارت ارزشمند مي شود

ويژگي هاي اقتصاد دانايي محور
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ويژگي هاي اقتصاد دانايي محور

ابتكار، خالقيت و توانايي حل مسئله ابزار كليدي مي شود  

مراكز توليد دانش و تحقيق و توسعه افزايش مي يابد  

تنها سازمان يادگيرنده و منعطف ادامه حيات خواهد داد 
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ويژگي هاي اقتصاد دانايي محور

بخش خصوصي نقش مهمي ايفا مي كند  

بخش دولتي جهت دهي و پشتيباني مي كند  

حفظ حقوق مالكيت معنوي افراد و سازمان ها بسيار مهم است  
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ويژگي هاي اقتصاد دانايي محور

نيروي كار ماهر و تحصيل كرده است  

كمياب ترين و ارزشمندترين منابع در هر سازمان  
.انسان هاي كارآمد هستند

پيتر دراكر                                                                          
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اقتصاد دانايي محور

زيربناي اقتصاد دانايي محور

فرهنگ 

 

دانش
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جامعه دانايي محور

  اطالعات عصر
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جامعه دانايي محور

  اطالعات عصر
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سازمان دانايي محور

سازمانهاي ياد گيرنـده و  
يا به عبارتي دانايي محور 
سازمانهايي هسـتند كـه   
همـــه افـــراد آن درگيـــر 
شناسايي و حـل مسـائل   
هستند و سـازمان بـدين   
ــد   ــي توانــ ــيله مــ وســ
تجربــــه هــــاي جديــــدي 
ــود   ــور را بهب ــاموزد، ام بي
بخشد و بر توانـايي هـاي   

.خود بيفزايد
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سازمان دانايي محور

حل مسئله  ارزش اصلي سازمان دانايي محور  

افزايش بهره وريارزش اصلي سازمان سنتي
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)1(مباني مديريت دانش 
مهدي شامي زنجاني

استاديار دانشكده مديريت دانشگاه تهران 
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:و در ادامه

  
اهداف آموزشي

بر اهميت روز افزونبر اهميت روز افزونبر اهميت روز افزونبر اهميت روز افزوننگاهي نگاهي نگاهي نگاهي     
دانش و مديريت آندانش و مديريت آندانش و مديريت آندانش و مديريت آن    

مقدمه اي در باب اهميت مديريت دانشمقدمه اي در باب اهميت مديريت دانشمقدمه اي در باب اهميت مديريت دانشمقدمه اي در باب اهميت مديريت دانش.  .  .  .  1111
داده ، اطالعات ، دانشداده ، اطالعات ، دانشداده ، اطالعات ، دانشداده ، اطالعات ، دانشتعاريف تعاريف تعاريف تعاريف  دانشدانشدانشدانشمعرفي انواع معرفي انواع معرفي انواع معرفي انواع . . . . 2222

از مديريت دانشاز مديريت دانشاز مديريت دانشاز مديريت دانشتعاريفي تعاريفي تعاريفي تعاريفي . . . . 3333

آشنايي با فرايند تكامل مديريت دانشآشنايي با فرايند تكامل مديريت دانشآشنايي با فرايند تكامل مديريت دانشآشنايي با فرايند تكامل مديريت دانش. . . . 4444
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مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه                

نگاهي بر اهميت روز افزون
دانش و مديريت آن  
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نياز به مديريت دانش در سازمان هاي امروزي را مي توان نتيجه موارد 
:ذيل دانست

نرخ نوآوري•
فشارهاي رقابتي•
افزايش نرخ جابه جايي نيروي كار•
افزايش هزينه اشتباهات•
مديريت اطالعات و دانش محور•
افزايش ميانگين سني كاركنان در برخي از سازمان ها•
نياز به استفاده از تجربيات در شركت هاي چند شعبه اي•

افزايش نرخ جابه جايي نيروي كار
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طبق نتايج مطالعـات  طبق نتايج مطالعـات  طبق نتايج مطالعـات  طبق نتايج مطالعـات  

درصـد  درصـد  درصـد  درصـد      42424242گروه دلفي، گروه دلفي، گروه دلفي، گروه دلفي، 

از دانش سازمان هـاي  از دانش سازمان هـاي  از دانش سازمان هـاي  از دانش سازمان هـاي  

ــايي در  ــايي در آمريكـ ــايي در آمريكـ ــايي در آمريكـ ــنآمريكـ ــنذهـ ــنذهـ ــنذهـ     ذهـ

....مي باشدمي باشدمي باشدمي باشدكاركنانشان كاركنانشان كاركنانشان كاركنانشان 

ــر شــــما در  ــر شــــما در بــــه نظــ ــر شــــما در بــــه نظــ ــر شــــما در بــــه نظــ بــــه نظــ

ســازمان هــاي ايرانــي ســازمان هــاي ايرانــي ســازمان هــاي ايرانــي ســازمان هــاي ايرانــي 

اوضاع چگونه است؟اوضاع چگونه است؟اوضاع چگونه است؟اوضاع چگونه است؟
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:  :  :  :  1111بحث بحث بحث بحث                     
داده داده داده داده 

اطالعات اطالعات اطالعات اطالعات 
دانشدانشدانشدانش
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سلسله مراتب دانشسلسله مراتب دانشسلسله مراتب دانشسلسله مراتب دانش 1

Data

information

knowledge

wisdom
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تعريفي كلي از داده

اي از واقعيت هاي مجزا و   داده ها را مي توان مجموعه

. خام در مورد رخدادها دانست

1

توربان مجموعه اي از حقايق را داده تعريف 
)2003(مي كند 
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information

ي كه داده ها پردازش شده و به آن ها معنا زمان•
.  به اطالعات تبديل مي شوندبخشيده شود 

1

اي التين گرفته  معني اصلي واژه اطالعات از واژه  •
. شده كه به معني شكل دادن است
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دراكر

داونپورت

ابراين

دراكر معتقد است بر خالف داده، 
.اطالعات داراي هدف و ارتباط با موضوع است

افزودن  معتقدند كه افراد داده ها را با) 1998(داونپورت و پروساك 
. به آنها به طرق مختلف مي توانند به اطالعات تبديل كنند ارزش

زمينه اي شدن، طبقه بندي شدن، محاسبه شدن، : اين موارد عبارتند از
تصحيح شدن و خالصه شدن

داده هاي پردازش شده و سازماندهي گرديده اي را كه مفهوم خاصي به آنها   
)2003ابراين، (داده شده باشد را اطالعات مي گويند 
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دانش اطالعات آميخته شـده بـا تجربـه،    �
. تفســـــير مـــــي باشـــــد  زمينـــــه و 

)1998داونپورت،(

دانش، اعتقاد شخصي توجيه پذيري است •
ــراي انجــام عمــل   ــرد را ب كــه ظرفيــت ف

)2001علوي وليدنر،(. افزايش مي دهد

1
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تعاريف دانشتعاريف دانشتعاريف دانشتعاريف دانش

تعريف دانشتعريف دانشتعريف دانشتعريف دانش پژوهشگرپژوهشگرپژوهشگرپژوهشگر

تنها منبع معنادار در جامعه دانش محور )1993(دراكر 

.يك اعتقاد صحيح موجه )1994(نوناكا و تاكوچي 

حقايق و اعتقادات، ديدگاه ها و مفاهيم، 
قضاوت ها و انتظارات، متدولوژي ها و دانستن 

.چگونگي ها
)1994(ويگ 

آميخته اي از تجربيات، ارزش ها، اطالعات 
.زمينه اي و بينش خبرگان )1996(راگل 
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يكي از دارايي هاي سازماني كه در اختيار يكي از دارايي هاي سازماني كه در اختيار يكي از دارايي هاي سازماني كه در اختيار يكي از دارايي هاي سازماني كه در اختيار 
پرسنل سازمان بوده و شامل دانش كاربردي، پرسنل سازمان بوده و شامل دانش كاربردي، پرسنل سازمان بوده و شامل دانش كاربردي، پرسنل سازمان بوده و شامل دانش كاربردي، 

توانايي هاي كاربردي سطح باال و دركي از توانايي هاي كاربردي سطح باال و دركي از توانايي هاي كاربردي سطح باال و دركي از توانايي هاي كاربردي سطح باال و دركي از 
....سيستم ها استسيستم ها استسيستم ها استسيستم ها است

))))1996199619961996((((كويين و ديگران كويين و ديگران كويين و ديگران كويين و ديگران 

اطالعاتي كه اعتبار آن توسط مجموعه اي از 
تست ها صورت پذيرفته باشد و به تاييد 

.رسيده باشد
)1996(ليبسكيند 

.ظرفيتي براي اقدام )1997(اسويبي 
يك اعتقاد شخصي موجه است كه ظرفيت 
افراد براي انجام اقدام موثر را افزايش مي 

.دهد
)1999(علوي و ليدنر 

تعريف دانشتعريف دانشتعريف دانشتعريف دانش پژوهشگرپژوهشگرپژوهشگرپژوهشگر

تعاريف دانش
1
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::::2222بحث بحث بحث بحث 

انواع دانشانواع دانشانواع دانشانواع دانش
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دانش صريح و ضمني

صريح

ضمني

انواع دانشانواع دانشانواع دانشانواع دانش

امكان مستندسازي•
بيان در قاب زبان رسمي•

باورها، ارزش ها، ديدگاه ها،  •
شهود و روشهاي نا مدون

مبتني بر تجربه افراد•
:  ترين نكتهمهم  •

64



حفظ و نگهداري دانش ضمني افراد كه در طي تجربيات سازمان حاصـل  
ايـن امكـان را فـراهم مـي آورد تـا در صـورت خـروج فـرد از         مي شود، 

ســازمان ، دانــش آن را از دســت نــداده و او را در كنــار ســازمان حــس 
.نماييم

 :عنوان مي كند كه)2000(توبياز

يكي افرادي :دو دارايي بزرگ وجود دارد كه سازمان ها صاحب آن هستند 
كه در آن سازمان كار مي كنند و ديگري دانشي كه درذهن كاركنان 

.سازمان است
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From tacit to articulate knowledge 

“We know more than we can tell.” 

Michael Polanyi, 1966

TacitArticulated

High Low

MANUAL

How to 

play 

soccer

Express
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دانش صريح قابل بيان و مستند سازي و انتقال از طريق اشكال سمبليك 
.  مي باشد) natural language(و يا زبان طبيعي ) مانند كاتالوگ(
)  نوناكا(
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تعاريفي از مديريت دانشتعاريفي از مديريت دانشتعاريفي از مديريت دانشتعاريفي از مديريت دانش
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ــاكوچي   ــا و ت ــديريت ) 1995(نوناك م

دانش را فرآيندي مي داننـد كـه طـي    

آن سازمان به توليد ثـروت از دانـش   

از . يا سرمايه فكري خـود مـي پـردازد   

نظر آن ها، مديريت دانش فرآينـدي  

است كه طي آن سـازمان بـه ايجـاد    

ارزش از داراييهــاي فكــري و دانــش   

. محور مي پردازد
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مديريت دانـش را اسـتراتژي آگاهانـه اي    ) 1998(ادل و گريسون 

براي بردن دانش صـحيح بـراي افـراد صـحيح در زمـان صـحيح بـه        

منظور كمك به افراد بـراي انجـام وظايفشـان و بهبـود عملكـرد      

. سازماني مي دانند
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تعريفتعريفتعريفتعريف پژوهشگرپژوهشگرپژوهشگرپژوهشگر

مديريت دانش به فراينـدهاي سـازمان يافتـه و    

ــع   سيســتماتيك اكتســاب، ســازماندهي و توزي

دانش صريح و ضمني كاركنان اطالق مي شود كه 

از اين طريق ساير كاركنان بتوانند با بهره گيري از 

آن در كارهايشان بهره وري و اثر بخشي بيشـتري  

.را بدست آورند

)1999(علوي و ليدنر 

فرايند اكتساب، توزيع و استفاده موثر از دانـش  

.را مديريت دانش مي گويند
)1994(داونپورت 

)1(مديريت دانش تعاريفي از 
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)2(مديريت دانش تعاريفي از 

آوردن دانش ضـمني بـه سـطح و تبـديل آن بـه      

اشــكال قابــل اســتفاده توســط ديگــران و ايجــاد 

.مستمر دانش را مديريت دانش مي گويند

))))1995199519951995((((بيركت بيركت بيركت بيركت 

مديريت دانش سازماني شامل مديريت رسـمي  

ــابع دانشــي در راســتاي تســهيل دســتيابي و   من

استفاده مجدد از دانش به عنوان مثال از طريـق  

.به كارگيري فناوري اطالعات پيشرفته است

)1998(اُلري 

تعريفتعريفتعريفتعريف پژوهشگرپژوهشگرپژوهشگرپژوهشگر
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استرتژي هاي مديريت دانش
مهدي شامي زنجاني
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استراتژي مديريت دانشاستراتژي مديريت دانشاستراتژي مديريت دانشاستراتژي مديريت دانش
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را مـي تـوان يـك    استراتژي مديريت دانش 

دانست كه فرايندها، ابزارهـا و  كالن برنامه 

زيرساخت هاي مديريت دانش بر اساس آن 

تعيــين گرديــده و گــردش مــوثر دانــش در  

.سازمان را تضمين مي كند

79



و  “استراتژي مديريت دانش”برخي از صاحبنظران معتقدند ميان 
.  تفاوت وجود دارد “استراتژي دانش”

استراتژي “:چنين اظھار نظري مي كند) 2002(در اين زمينه زك 
دانش به دنبال شناسايي و درك دانش استراتژيك براي سازمان 

بوده در حالي كه استراتژي مديريت دانش فرايندھا و زير 
ساخت ھاي مورد نياز براي مديريت دانش را مد نظر قرار مي 

مفھوم استراتژي دانش با چگونگي رويكرد يك شركت . دھد
براي شناسايي نيازمندي ھاي دانشي آن در ارتباط است در حالي 
كه استراتژي مديريت دانش به چگونگي مديريت دانش در آن 

.” سازمان اشاره دارد
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: از استراتژي هاي مديريت دانش) 2003(طبقه بندي لي و چويي 

سيستم گرا   انسان گرا

81



 .  متمركز استبر دانش مدون •

.  تاكيد مي كندبر ذخيره دانش به وسيله فناوري اطالعات •

.به صورت رسمي تسهيم مي شود دانش در آن•

گرايش سيستم گرا 

82



بر گفت و شنود از طريق شبكه هاي اجتماعي و تماس هاي فرد •

  .به فرد تاكيد دارد

.  استكانون توجه آن بر كسب دانش از افراد تجربه مند و ماهر  •

.غير رسمي دانش مي كوشد بر تسهيم•

گرايش انسان گرا 

83



)1999(هانسن و ديگران استراتژي هاي تسهيم دانش از ديدگاه بندي 

مدون سازي شخصي سازي 

84



استراتژي مدون سازي 

85كانون توجه استراتژي مدون سازي بر كانون توجه استراتژي مدون سازي بر 



. تكيه زيادي مي كندفناوري هاي اطالعاتي مدون سازي بر 

86



به افراد بسياري اجازه مـي  مدون سازي 

دهد تا دانش مدون شده را بـدون نيـاز   

به ارتبـاط بـا فـردي كـه در ابتـدا آن را      

و اسـتفاده  توليد كـرده اسـت، بازيـابي    

. كنند

87



اين کار صرفه جويي به مقياس در استفاده مجدد از دانش و به •
.تبع آن رشد کسب و کار را امکان پذير مي کند

مدون سازي با تبديل دانش فردي به دانش عمومي، يک سرمايه •
.فکري ايجاد مي کند

دانش مدون سازي بيشتر  مديريتاکثر اوقات مکانيزم ھاي •
مناسب سازمانھايي ھستند که با مسائل  استاندارد و روتين سر 
و کار دارند، چرا که مدون سازي، دانش سازماني را در قالب 

ھايي مي گنجاند که به واسطه آن، دسترسي کليه اشخاص 
.  نيازمند به دانش تسھيل شود

88



استراتژي شخصي سازي بر گفتگو ميان افراد 
نشهاي دا و نه دانش موجود در پايگاه

. تمركز دارد 

89
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اگر دانش از طريق  
مكانيزم شخصي سازي  

:تسهيم شود
وابسته ميشود به 

فردي كه آن را توسعه  
. مي دهد

92



تسھيم دانش از طريق شخصي سازي، تنھا زماني مي تواند به •
کار رود که افراد در جستجوي دانش، از آنچه ديگران مي 
دانند، آگاه باشند و توانايي دستيابي به فراھم کننده دانش را 

داشته باشند و نيز فراھم کننده دانش به تسھيم دانش خود تمايل 
.  داشته باشد

برگر و Eکمن معتقدند بيشترين بھره گيري از دانش ديگران در •
.  موقعيتھاي رو در رو رخ مي دھد

مديران دو سوم اطGعات و دانش خود را از طريق گفت وگو •
دريافت كرده و تنھا يک سوم اطGعات خود را از طريق 

.  مراجعه به نوشته ھا و مدارک به دست مي آورند

93



تقابل فكري نگاه شرقي مي توان اين دو مكتب فكري را •
محور در خصوص دانش   محور و نگاه غربي صريح ضمني

.دانست

94



بعد از مطالعه مورد نظر خود دريافتند كه ) 2007(گرينر و ديگران •
ميان استراتژي كسب و كار و استراتژي مديريت دانش اوليه رابطه 

.  وجود دارد
آنھا اين رابطه را بدين گونه تصوير كردند كه استراتژي مدون سازي •

بيشتر مناسب سازمان ھايي با اھداف كارايي و استراتژي مديريت دانش 
سازي بيشتر براي سازمان ھايي با اھداف نوآوري مناسب  شخصي

آنھا معتقدند به كارگيري اين تجويز منجر به افزايش احتمال . است
.  موفقيت فعاليت ھاي مديريت دانش در سازمان مي گردد

نيز، استراتژي مدون سازي را مناسب سازمان ھايي با ) 2007(بوه •
وظايف روتين و تكراري دانسته و استراتژي شخصي سازي را براي 

سازمان ھايي مناسب دانسته كه ماھيت كار آن ھا غير تكراري و 
.منحصر به فرد است
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چھار ويژگي سازماني را به عنوان ) 2008(ماگنير و سنو •
.  ابعاد تجويز كننده مديريت دانش در سازمان معرفي كرده اند

آن ھا استراتژی سازمان را تجويز کننده استراتژی مديريت •
.دانش می دانند

باشد ) دفاعی(طبق ديدگاه آن ھا اگر استراتژی سازمان منفعGنه •
)  تھاجمی(استراتژی مديريت دانش استخراجی و اگر فعاEنه 
.باشد، استراتژی مديريت دانش اکتشافی خواھد بود

96



Ť مدیریتŤاستراتژیŤبهŤفازیŤنگاه

دانش
و  مدل استراتژي دانش و پشتيباني فناوري اطGعات كه توسط ھانسن•

ارائه شده بر اين اصل استوار است كه به منظور ) 1999(ديگران 
استفاده مناسب از دانش سازمان ھا بايد از قانون پارتو و به عبارتي 

استفاده نمايند كه به معناي استفاده تركيبي از  20/80قانون 
.  استراتژي ھاي مدون سازي و شخصي سازي است

با مطالعات موردي خود به اين نتيجه ) 2004(اما شپرز و ديگران •
آنھا در ادامه نتيجه گرفتند . رسيده اند كه اين مدل نياز به تصحيح دارد

كه پيشنھاد مدل ھانسن و ديگران براي شركت ھايي كه در قدم ھاي 
ھمچنين در ادامه . اوليه استفاده از مديريت دانش ھستند مناسب است

مي افزايند كه ھر چه سازمان به سمت بلوغ حركت مي كند بايد به 
.توازني در استفاده از اين دو استراتژي دست يابد
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زيرساخت هاي مديريت دانش
مهدي شامي زنجاني
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توانمند سـازهاي مـديريت دانـش عوامـل     
كليدي هستند كه اثربخشي اجراي مـديريت  
دانش در سازمان را مشـخص مـي كننـد، و    
ارتباط تنگاتنگي با وضعيت فعلي اسـتفاده  

.از مديريت دانش ميان پرسنل دارند
)2006يه و ديگران، (

101



همه سازمان ها از پـيش، بـه يـك انـدازه،     
مستعد راه اندازي و بهـره بـرداري موفـق از    

.مديريت دانش نيستند

پس عامل موفقيت در مديريت دانش چيست ؟پس عامل موفقيت در مديريت دانش چيست ؟

توانمندي

فرآيندزيرساخت 
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زيرساخت هاي كليدي مديريت دانش

استراتژياستراتژياستراتژياستراتژيو و و و     رهبريرهبريرهبريرهبري 

103



فرھنگ

عامل  
فرهنگ

104



تعريف فرهنگ 

، تركيبـــي از "فرهنـــگ ســـازمان"

ــايي و   ــادات مبن ــا، اعتق ارزش ه

.  مدل هاي رفتاري است

105



: مولفه هاي فرهنگ سازماني 

همكاري مشترك •
اعتماد •
مشوق ها •

106
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همكــاري مشــترك و تعــامالت رســمي و غيــر رســمي 
كاركنان با يكديگر بايد مورد تشـويق قـرار گيـرد تـا از     
اين طريق، روابط، تماس ها و تسهيم ديدگاه ها ميـان  

.  كنار هم كار نمي كنند، بوجود آيد "افرادي كه لزوما

همكاري مشترك

108



اعتماد

زماني كه كاركنان معتقدند اعتماد كامل بر 
ــت؛   ــاكم اس ــان ح ــل روابطش ــوق تماي و ش

ــامالت     ــش و تع ــادل دان ــراي تب ــتري ب بيش
.  دهنداجتماعي از خويش بروز مي 

109



ــراد     ــش در افـ ــه دانـ ــايي  كـ از آنجـ
نگه  داشته مي شـود، مهمتـرين چيـز    
بـراي مــديريت دانـش، يــافتن راهــي   
است كه به دانش نهان شده در افراد 
اجازه دهد كه به ديگر پرسنل سازمان 
منتقــل شــده تــا توســط آنــان مــورد 

.  استفاده قرار گيرد

ــراي موفقيــت  يــك  عامــل كليــدي ب
ســازمان در مــديريت دانــش، فراينــد 
ــاط و   ــه برقــراري ارتب ترغيــب افــراد ب

.  تسهيم دانش شان با ديگران است

مشوق ها

110



انواع پاداش

مشوق هاي مالي و هدايا  : مادي

و شناخت عموميقدرداني : معنوي
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و  مادي پاداش هاي اگر چه بيشتر محققان معتقدند هم 
مي توانند تسهيم دانش را تسهيل  معنوي هم پاداش هاي 

گاهي پاداش هاي بيروني را داراي  كنند، اما برخي محققان 
.اثر منفي بر تسهيم دانش در سازمان مي دانند

تسـهيم دانـش   در بيشـتر  
مــي توانــد مــوثر باشــد و هــر چــه ايــن فراينــد 
تسهيم دانش پيش مي رود، اثـر ايـن دسـته از    

.  مشوق ها نيز كاهش مي يابد

هر چه اقدامات مديريت دانش در سازمان بالغ تر مي :  مي كنندآن ها پيشنهاد لذا 
.بهره گيري شودمعنوي شود، بيشتر از پاداش هاي 
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فرھنگ

عامل  
رهبري
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رهبري و استراتژي. 2
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معتقدنـد   "استراتژي و رهبـري "در بعد ) 2006(يه و ديگران •
وقتي كه از مـديريت دانـش سـخن مـي گـوييم، نيازمنـد       
داشتن يك چشم انداز روشن و قوي و همچنين استراتژي 

. مناسب در ابتدا هستيم

115



چشم انداز سازماني براي مديريت دانش را چشم انداز سازماني براي مديريت دانش را چشم انداز سازماني براي مديريت دانش را چشم انداز سازماني براي مديريت دانش را ، )2001(گولد و ديگران 
.  ذكر كرده اندبه عنوان مهمترين مولفه رهبري به عنوان مهمترين مولفه رهبري به عنوان مهمترين مولفه رهبري به عنوان مهمترين مولفه رهبري 
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به هر حال، تهيه چشم انداز و مجموعه اي از ارزش هاي سازماني  •
كافي نخواهد بود؛ سازمان بايد آن ها را به طور موثري به 

.پرسنل اعالم و ابالغ كند
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داشتن رهبـري مناسـب و داراي چشـم انـداز روشـن و قـوي، جـوي        
مشاركت جويانه را پديد خواهد آورد كـه بـراي موفقيـت مـديريت     

. دانش بسيار حياتي است
ــذيرش و پشــتيباني مــديريت ارشــد    ــه دســت آوردن پ ــين ب همچن

. سازمان بسيار با اهميت است
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برخي از محققان، برنامه هاي مـديريت دانـش در سـازمان را بـه     •
عنوان يـك تغييـر سـازماني در نظـر گرفتـه و معتقدنـد سـطح        
حمايت ارائه شـده توسـط مـديريت عـالي، ميـزان موفقيـت و       

). 1999ليبوويتز، (شكست اين تالش ها را رقم خواهد زد 
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فرھنگ

عامل  
ساختار

120



: تعريف ساختارتعريف ساختارتعريف ساختارتعريف ساختار•
ساختار يك سازمان را مي توان روابط رسمي و تخصيص منابع 

.و فعاليت ها ميان افراد دانست
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:  ابعاد عمده ساختار

تمركز

رسميت

تيم محوري
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تمركزتمركزتمركزتمركز

به سطوح سلسله مراتبي گفته مي شود كه در   تمركزتمركزتمركزتمركز•
.سازمان داراي اختيار تصميم گيري هستند

به طور معمول، تمركز از ارتباطات ميان افراد، تسهيم مداوم •
.ايده ها و كاربردهاي دانش جلوگيري مي كند

در نقطه مقابل، تمركززدايي متغيري ساختاري است كه تسهيم  •
دانش را از طريق تاكيد بر توانمندسازي پرسنل و تسهيم  

).2005هورلي و گرين، (اطالعات با ساير پرسنل تسهيل مي كند 
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به سطوح سلسله مراتبي گفته مي شود كه در   تمركزتمركزتمركزتمركز•
.سازمان داراي اختيار تصميم گيري هستند

.اقدامات مديريت دانش در سازمان تاثير مي گذارد رسميت نيز بر•

تيم محوري در طراحي ساختار موجب تقويت تسهيم دانش در •
.سازمان است
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فرھنگ

عامل  
فناوري اطالعات
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به عنوان يكي از توانمندسازهاي به عنوان يكي از توانمندسازهاي به عنوان يكي از توانمندسازهاي به عنوان يكي از توانمندسازهاي     "فناوري اطالعاتفناوري اطالعاتفناوري اطالعاتفناوري اطالعات"تعريف تعريف تعريف تعريف •
::::مديريت دانشمديريت دانشمديريت دانشمديريت دانش

به طور عمده به بلوك هاي سازنده بنياديني از فناوري به طور عمده به بلوك هاي سازنده بنياديني از فناوري به طور عمده به بلوك هاي سازنده بنياديني از فناوري به طور عمده به بلوك هاي سازنده بنياديني از فناوري 
اطالعات اطالق مي شود كه از مديريت دانش پشتيباني اطالعات اطالق مي شود كه از مديريت دانش پشتيباني اطالعات اطالق مي شود كه از مديريت دانش پشتيباني اطالعات اطالق مي شود كه از مديريت دانش پشتيباني 

يه و يه و يه و يه و ((((كرده و فعاليت هاي آن  را هماهنگ مي سازند كرده و فعاليت هاي آن  را هماهنگ مي سازند كرده و فعاليت هاي آن  را هماهنگ مي سازند كرده و فعاليت هاي آن  را هماهنگ مي سازند 
).).).).2006200620062006ديگران، ديگران، ديگران، ديگران، 
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چالش فناوري در حوزه مديريت دانش

سرعت رشد و توسعه در زمينه   •

هاي گوناگون
ماهيت پوياي فناوري

ديدگاه هاي متنوع به دانش و  •

نحوه و رويكرد مديريت آن

پيچيدگي حوزه مديريت  

دانش
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::::فناوري اطالعات را مي توان به دو دسته تقسيم كرد فناوري اطالعات را مي توان به دو دسته تقسيم كرد فناوري اطالعات را مي توان به دو دسته تقسيم كرد فناوري اطالعات را مي توان به دو دسته تقسيم كرد 

پست الكترونيكي، ويدئوكنفرانس،  : مانند( فناوري هاي ارتباطي•
...) بولتن هاي الكترونيكي، و 

• Communication Technologies

سيستم هاي پشتيباني تصميم،  : مانند( فناوري هاي تصميم يار•
...)سيستم هاي خبره، سيستم هاي اطالعاتي اجرايي و 

• Decision-aiding Technologies
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راه هايي را براي توانمندي و توسعه تعامالت پرسنل و   فناوري هاي ارتباطيفناوري هاي ارتباطيفناوري هاي ارتباطيفناوري هاي ارتباطي

واحدهاي مختلف سازمان فراهم مي كنند

: تعريف فناوري هاي ارتباطي
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:  تعريف فناوري هاي تصميم يار

 از زيادي ميزان تا سازند مي قادر را سازمان ها، فناوري اين•

 را اطالعات سپس و نمايند، بازيابي و ذخيره سرعت به را اطالعات

 ادغام جديد دانش و اطالعات ايجاد راستاي در صحيحي طور به

.)2005 ان گوس،( نمايند
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نقش فناوري اطالعات در تسهيم دانش

نقش فناوري اطالعات در مديريت دانش، همواره مورد بحث  •
به طور كلي، در ادبيات موضوع، دو نگاه متفاوت به . بوده است

:  نقش فناوري اطالعات وجود دارد
نگاه مثبت و نگاه منفي
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نگاه مثبت 
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    وووو    اطالعاتاطالعاتاطالعاتاطالعات    فناوريفناوريفناوريفناوري    كهكهكهكه    دريافته انددريافته انددريافته انددريافته اند    ))))2002200220022002((((    آل وودآل وودآل وودآل وود    وووو    هدلينهدلينهدلينهدلين

    انگيزهانگيزهانگيزهانگيزه    بربربربر    مستقيممستقيممستقيممستقيم    غيرغيرغيرغير    وووو    مستقيممستقيممستقيممستقيم    تاثيرتاثيرتاثيرتاثير    دارايدارايدارايداراي    ارتباطاتارتباطاتارتباطاتارتباطات

    رارارارا    تسهيمتسهيمتسهيمتسهيم    موانعموانعموانعموانع    تواندتواندتواندتواند    ميميميمي    زيرازيرازيرازيرا    است،است،است،است،    دانشدانشدانشدانش    تسهيمتسهيمتسهيمتسهيم

    اطالعاتاطالعاتاطالعاتاطالعات    بهبهبهبه    دستيابيدستيابيدستيابيدستيابي    برايبرايبرايبراي    رارارارا    كانال هاييكانال هاييكانال هاييكانال هايي    ،،،،سازدسازدسازدسازد    مرتفعمرتفعمرتفعمرتفع

        وووو    آوردآوردآوردآورد    بوجودبوجودبوجودبوجود    رارارارا    اطالعاتياطالعاتياطالعاتياطالعاتي    صحيحصحيحصحيحصحيح    جريان هايجريان هايجريان هايجريان هاي    ،،،،كندكندكندكند    ارائهارائهارائهارائه

....سازدسازدسازدسازد    مشخصمشخصمشخصمشخص    رارارارا    دانشدانشدانشدانش    دارندهدارندهدارندهدارنده    وووو    دانشدانشدانشدانش    جويندهجويندهجويندهجوينده    مكانمكانمكانمكان
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نگاه منفي
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در مطالعه مـوردي خـود دريافتنـد كـه     ) 2007(سوندرگارد و ديگران •

آن ها اگر چه . مديريت دانش بيشتر فرايندي اجتماعي است تا فني

فني براي زمينه مديريت دانش سـاخته بودنـد،     -چارچوبي اجتماعي

اما در پايان، مشاركت كنندگان در پژوهش بـه نقـش سـه دسـته از     

در  رهبـري و  عوامل فردي عوامل سازماني،: عوامل اجتماعي شامل

تسهيم دانش اشاره كردند و عامـل عمـده اي در مـورد زمينـه فنـي      

).2007سوندرگارد و ديگران، (مطرح نگرديد 
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................و اين پايان راه نيست و اين پايان راه نيست و اين پايان راه نيست و اين پايان راه نيست 
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فرايندهاي مديريت دانش
مهدي شامي زنجاني
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چرخه مديريت دانش

 خلق
دانش

ذخيره 

دانش

تسهيم 

دانش

كاربرد 

دانش
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.  سازمان ھاي پويا، دانش را خلق و از آن استفاده مي كنند
سازمان ھا بر اثر تعامل با محيط پيرامون خود اط#عاتي را جذب و آنھا را به 
دانش تبديل مي كنند سپس اين دانش را با تجربيات، ارزشھا و مقررات داخلي 
خود در ھم مي آميزند تا به اين ترتيب مبنايي براي اقدامات خود بدست آورند 

).1998داونپورت و پروساك، (

انتصاب افراد در مشاغل مناسب مھم است چون اگر كاركنان در منصب و 
پست ھاي مناسب و صحيح به كار گرفته شوند، احتما>ً ايجاد دانش به سھولت 

. )2002بگدانوويز و بايلي، (انجام خواھد شد 

خلق 
دانش
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چهار شيوه خلق دانش

به دانش صريح به دانش ضمني

برون سازي اجتماعي سازي از دانش ضمني

تلفيق سازي درون سازي از دانش صريح

140



 91 سال در که “دانش کننده خلق ھای شرکت” مقاله در نوناکا•
 شده، چاپ HBR مجله در مجدد 2007 سال در و شده نوشته
 کنون،شارپ ھوندا، مانند مطرحی ژاپنی شرکتھای موفقيت کليد
 خلق مديريت در ھا آن فرد به منحصر رويکرد را سی ای وان
.داند می دجدي دانش

 به غربی رويکرد مانند ژاپنی رويکرد که کند می تاکيد وی•
 بلکه کند، نمی نگاه اط#عات پردازش ماشين عنوان به سازمان
.بيند می خرد و بينش انتقال برای بستری را سازمان

ژاپنی ديدگاه در ضمنی دانش بر تاکيد•
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نوناکا معتقد است در شرکت ھای خلق کننده دانش، ايجاد دانش •
جديد وظيفه ای تخصصی نيست که واحد خاصی متولی آن 

.باشد، بلکه يک وظيفه ھمگانی است
نوناکا اصل مبنايی در طراحی سازمان ھای خلق کننده دانش را •

.می داند) Redundancy(افزونگی 
افزونگی، ھم پوشانی آگاھانه در اط#عات شرکت، فعاليت ھای •

.سازمانی و مسئوليت ھای مديريتی است
.در ديدگاه مديريت غربی، افزونگی ھدر دادن منابع است•
در ديدگاه مديريت شرقی، افزونگی ارتباطات و ديالوگ را در •

سازمان تشويق نموده و حاصل آن ايجاد درک و فھم و دانش 
.مشترک است
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افزونگیŤافزایشŤھایŤراه

رقابت داخلی•

چرخش شغلی•

دسترسی آزاد به اط#عات سازمان•
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ذخيره  
دانش

در يك فرهنگ سازماني نا مساعد احتمـال بـااليي بـراي جابـه     

هنگاميكـه كارمنـدان   . جايي و ترك خدمت كاركنان وجود دارد

ارزشمند سازمان بازنشسته مي شوند يا سازمان را تـرك مـي   

كنند دانش و تخصصي را كه در طي سالها بدسـت آورده انـد را   

همراه خود مي برند و اگر سازمان سيسـتمي كـه دانـش را در    

خود ذخيره مي كند، نداشته باشد رويـه هـاي مشـخص و روش    

. انجام كارها از دست مي رود

گيرنـد،   كنند و آن را ياد مـي  ر حالي كه افراد دانش را خلق ميد

سـازماني   اين حافظـه  بنابر كنند، ممكن است آن را فراموش

و فــردي نيازمنــد ذخيــره، ســازماندهي و بازيــابي دانــش افــراد 

.است

در يك فرهنگ سازماني نا مساعد احتمـال بـااليي بـراي جابـه     

هنگاميكـه كارمنـدان   . جايي و ترك خدمت كاركنان وجود دارد

ارزشمند سازمان بازنشسته مي شوند يا سازمان را تـرك مـي   

كنند دانش و تخصصي را كه در طي سالها بدسـت آورده انـد را   

همراه خود مي برند و اگر سازمان سيسـتمي كـه دانـش را در    

خود ذخيره مي كند، نداشته باشد رويـه هـاي مشـخص و روش    

. انجام كارها از دست مي رود

گيرنـد،   كنند و آن را ياد مـي  ر حالي كه افراد دانش را خلق ميد

سـازماني   اين حافظـه  بنابر كنند، ممكن است آن را فراموش

و فــردي نيازمنــد ذخيــره، ســازماندهي و بازيــابي دانــش افــراد 

.است
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حافظه
سازماني

وسيله اي كه از طريق آن دانش “
تجربيات گذشته و رخدادھايي كه بر 
فعاليت ھاي سازمان كنوني تاثير مي 

استين و (” گذارند، ذخيره مي گردند
). 1995واس، 

حافظه سازماني شامل اشكال مختلفي از 
دانش مستندات مكتوب، پايگاه داده ھا و 

دانش انساني كدگذاري شده در شكل 
سيستم ھاي خبره، مستندات فرآيندھا و 

.رويه ھاي سازماني است

وسيله اي كه از طريق آن دانش “
تجربيات گذشته و رخدادھايي كه بر 
فعاليت ھاي سازمان كنوني تاثير مي 

استين و (” گذارند، ذخيره مي گردند
). 1995واس، 

حافظه سازماني شامل اشكال مختلفي از 
دانش مستندات مكتوب، پايگاه داده ھا و 

دانش انساني كدگذاري شده در شكل 
سيستم ھاي خبره، مستندات فرآيندھا و 

.رويه ھاي سازماني است
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ھاي به كارگيري  بسياري اعتقاد دارند كه تسھيم دانش موثر يكي از مھمترين راه•
؛ 1995لويس و ديگران، (و كسب مزيت رقابتي است  سازمان شايستگي ھاي كليدي

؛ لين و لي، 2000؛ چو و ديگران، 1998؛ دراكر، 1997داونپورت و پروساك، 
).2007ھيكس و ديگران،  ،2006

معتقد است افراد با تسھيم دانش مي توانند به نتايجي فراتر از نتايج انفرادي ) 2003(ايپه •
.  خود دست يابند

تسھيم دانش به اندازه اي اھميت يافته است که بسياري پذيرفته اند موفقيت مديريت دانش •
معتقدند، تسھيم دانش ) 2002(به تسھيم موثر دانش بستگي دارد؛ آنگونه که باک و کيم 

.  مھمترين بخش مديريت دانش است
در واقع ابزاري که به وسيله آن دانش تسھيم مي شود و عواملي که تسھيم و انتقال دانش •

).2008رنزل، (را تسھيل مي کند، از مسائل اساسي مديريت دانش ھستند 

تسهيم  
دانش
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زيرا  ،ندارند در الگوھاي سنتي، سازمان ھا و افراد اغلب تمايلي به انتقال و تسھيم دانشي
.  نگرندبه عنوان منبع قدرت، اھرم نفوذ و ضامن استمرار شغل خود مي  دانشبه 

سازماني كه از تسھيم اط#عات و خلق دانش در ميان اعضايش حمايت مي كند، عملكرد 
). 2001لوين، (بخشد می سازماني خود را بھبود 

در سازماني كه از فرھنگ تسھيم دانش برخوردار است، افراد ايده ھا و بينشھاي خود را 
با ديگران تسھيم مي كنند زيرا به جاي اين كه مجبور به اين كار باشند، آن را يك فرآيند 

بنابراين، بايد در بين اعضاي سازمان اين انگيزه را بوجود آورد كه . طبيعي مي دانند
وانگ و (بدون ترس از دست دادن موقعيت خود به تسھيم دانش در سازمان بپردازند 

).  2004احمد، 

تسهيم  
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، دانش از يك فرد انتقاليا  توزيعهاي مربوط به  كليه فعاليت
تسهيم دانش  را يا سازمان به فرد، گروه يا سازمان ديگر  گروه

).  2001لي، (مي نامند 
تسھيم دانش، انتشار داوطلبانه مھارت ھا و تجربيات اکتسابي به 

).2008>و و ان گاي، (ساير افراد است 
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نيز تسھيم دانش را به عنوان ) 2002(بارتول و سري واستاوا •
تسھيم ايده ھا، پيشنھادات و تخصص ھاي سازماني توسط افراد با 

.يكديگر مي دانند

نشان داده است كه با تسھيم دانش مناسب، ) 2001(سانگ •
سازمان ھا مي توانند كارايي را بھبود بخشيده، ھزينه ھاي آموزشي 

. را كاھش داده و ريسك عدم اطمينان در سازمان را كمينه سازند
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:دو جريان متمايز در ادبيات مربوط به تسهيم دانش حاكم است•

از يك سو، ادبيات مديريتي كه به اهميت تسهيم دانش در سازمانها و توضيح چگونگي •
اين قسمت ادبيات، بسيار مرتبط با مديريت منابع انساني، . مديريت و نگهداري دانش مي پردازد

ساختارها، فرآيندها (فرهنگ سازماني، رفتار و رهبري است و تاكيد آن بر ايجاد شرايط مناسب 
.  براي رشد و توسعه دانش است) و فرهنگ سازماني

از سوي ديگر، ادبيات مرتبط با توسعه سيستم هاي خبره است كه هدف آن كسب بخشي از •
دانش، استدالل و تصميم گيري يك خبره براي استفاده آن در سيستم هاي اطالعاتي خبره و  

.  تصميم گيري است
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دانش به خودي خـود ارزشـمند نيسـت آن زمـاني     �
.گرفته شود ارزشمند خواهد بود كه به كار

تمــام ســعي مــديريت دانــش بــر آن اســت تــا  �
اطمينان حاصل كند كه آيا دانش موجود سازمان به 

شـود   طور مفيد در جهت منفعت آن به كار برده مـي 
. يا خير
باي]]د م]]وانعي ك]]ه ب]]ر س]]ر راه اس]]تفاده مفي]]د از دان]]ش �

وج]]]ود دارد شناس]]]ايي و رف]]]ع ش]]]وند ت]]]ا بت]]]وان اطمين]]]ان 
 یحاص]]ل ك]]رد ك]]ه مھارتھ]]اي ارزش]]مند و داراي]]ي دانش]]

. كام#ً مورد بھره برداري قرار مي گيرند

كاربرد 
دانش
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84 سال در نيرو وزارت "مديريتي تجارب" كتاب چاپ

86 سال در "ايران مديران تجارب ملي كتاب"انتشار

1386 سال در كشور هاي سازمان و مديران تجارب توسعه و تبيين ملي همايش نخستين

 اينكه بيان با ايران دستباف فرش پيشكسوتان استادان و هنرمندان از تجليل همايش پنجمين در ايران فرش ملي مركز رئيس

 قابل دانش و پيشينه داراي كه را كساني تجارب بايد : افزود است، شده كار كمتر دستباف فرش حوزه در تجارب مستندسازي در

.كنند همت دستباف فرش اعتالي براي بخش اين فعاالن و اندركاران دست همه است الزم و كنيم مستند هستند ارائه

 راه اندازي نزديك آينده در رضوي خراسان استان كارآفريني پايگاه :گفت مشهد جهاددانشگاهي اشتغال و كارآفريني مركز مدير

 اشتغال و كارآفريني مركز هاي فعاليت ديگر از را رضوي خراسان استان موفق كارآفرينان تجربه مستندسازي وي .شود مي

.كرد عنوان مشهد واحد جهاددانشگاهي
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 برنامه ريزي نظام همچون اولويت دار نظام 40 تدوين با ... :نيرو وزارت انساني منابع و تحقيقات امور معاون دارياني محمدعلي

 به پاسخگويي نظام عملكرد، ارزيابي نظام ،شايسته ساال ري نظام بحران، مديريت نظام بازرسي، نظام معنوي، مالكيت نظام نظارت، و

.است شده برداشته مديريت توسعه در جدي و اساسي قدم هاي ... و مديريتي موفق تجارب مستندسازي طرح مردم، شكايات

پيمانكاران و مجريان مديران، از نفر 25 شامل 3 كارون سد پروژه مديران تجارب مستندسازي

  دانش مديريت و تجارب مستندسازي لزوم بر پيشاهنگ مهندس منطقه اي، برق شركتهاي بهره برداري معاونان گردهمايي در

 و تدوين منطقه اي برق شركتهاي در بهره برداري خاص استراتژي است الزم« .كرد تاكيد منطقه اي برق شركتهاي در بهره برداري

».بگيريم بهره بين المللي برتر شركتهاي موفق تجارب از دانش، مديريت پياده سازي و تجارب مستندسازي ضمن و شود ارايه
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.بسازم شاد و پرتنوع مدرسه اي توانستم چگونه

.بخشم بهبود را آموزانم دانش درسي ضعف توانستم چگونه

.كرديم پيدا رياضي كالس در را تالش انگيزه دانش آموزانم با چگونه

.بخشم بهبود را مدرسه سرويس در رفتاري مشكالت توانستم چگونه

.دادم پرورش را اول كالس آموزان دانش خالقيت چگونه

  يادگيري و رفتاري اختالالت it بر مبتني كاربست با توانستم چگونه

.كنم حل را ايمان )ديسلكسي(
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 :انساني منابع توسعه در وزير معاون صادقي، ميرمحمد

 كه است مناسبي راهكارهاي جمله از  پيشكسوت مديران تجارب  مستندسازي

 فردا جوان مديران   تجربي و فني دانش سطح ارتقاء جهت در را ما تواند مي

  نفت صنعت مجرب مديران از نفر 200 با تاكنون راستا همين در .دهد ياري

 مستندسازي آنان تجارب و مصاحبه انرژي المللي بين مطالعات موسسه در

. است شده

نفت صنعت پژوهشكده در ها طرح مديران تجربه مستندسازي

 بندر پتروشيمي شركت سابق مديرعامل مديريتي تجارب مستندسازي

 شركت مديران ساير به تجارب اين انتقال جهت امام

 مركز  توسط پتروشيمي صنعت برجسته مدير 5 تجربيات مستندسازي

پتروشيمي صنايع ملي شركت پروژه مديريت توسعه و تحقيقات

 مواد صادرات پايانه هاي شركت در ارشد خبره 30  تجارب مستندسازي

نفتي

ايران گاز ملي شركت خبره كارشناسان و مديران تجارب مستندسازي
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انساني منابع و ويري بهره مطالعات موسسه توسط انساني منابع مديريت حوزه برتر تجربه بيست انتشار و تدوين

تجربيات ارائه براي )شريف صنعتي دانشگاه( مديريت المللي بين كنفرانس در اي ويژه بخش اختصاص

  تجارت توسعه سازمان در ها تجربه بهترين باشگاه ايجاد

فناوري و تحقيقات علوم، وزارت به كارآفرين مدير زنان انجمن توسط كارآفرين زنان تجارب مستندسازي طرح ارائه

كارآفرينان تجربه مستند سازي از ايران صنعتي هاي شهرك و كوچك صنايع سازمان حمايت

نشريه انتشار و تجارب تبادل باشگاه تشكيل و مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع وزارت در دفاعي مديران خانه تشكيل
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 آموزش و درمان بهداشت، وزارت در سالمت نظام خبرة كارشناسان و ارشد مديران تجارب مستندسازي و دانش كسب

پزشكي

بيمارستاني مديريت تجارب و دانش اشتراك جامع نظام پياده سازي و طراحي

 مديران ارزشمند تجارب انتخاب و جمع اوري منظور به اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت در كارگروه و دبيرخانه تشكيل

زيرمجموعه

 سازماني؛ حافظه نظام طراحي پروژه قالب در ايران صنايع نوسازي و گسترش سازمان مدير 50 تجربيات مستندسازي

دانش مديريت استقرار زمينه ساز
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))))رويدادهارويدادهارويدادهارويدادها    وووو    هاهاهاها    رويهرويهرويهرويه    فرايندها،فرايندها،فرايندها،فرايندها،    مستندسازيمستندسازيمستندسازيمستندسازي((((    ::::اطالعاتياطالعاتياطالعاتياطالعاتي    مستندسازيمستندسازيمستندسازيمستندسازي

oيابد مي افزايش آن در مستندسازي شود، تر رسمي سازمان چه هر.

oنظر مد هاي مستندسازي »ISO«، »EFQM« و »CMM« گيرد مي قرار سطح اين در.

oدارد مهمي نقش مستندسازي نيز اطالعاتي هاي سيستم توسعه در!

))))تجربهتجربهتجربهتجربه    مستندسازيمستندسازيمستندسازيمستندسازي((((    ::::دانشيدانشيدانشيدانشي    مستندسازيمستندسازيمستندسازيمستندسازي

o،است اطالعات مستندسازي و تجربه مستندسازي تفاوت مهمترين تفسير!

oاست توجه مورد بسيار آن ارزش و اهميت دليل به مديريتي تجارب مستندسازي.
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    تجربهتجربهتجربهتجربه

 .است آموختن خويش آزمودة از و آزمودن مفهوم به "تجربه" فارسي، ادبيات در

.آموزد مي مسائل حل در شدن درگير با و زمان طول در فرد كه دانشي

 يك در افرادي يا فرد كه خاص موضوع يك يا و مساله فرصت، چالش، تصميم، يك شامل واقعي موقعيت يك از توصيفي

.يابند مي دست نتايجي به اقداماتي، انجام با و هستند مواجه آن ها با سازمان

 افق توسعه موجبات كه پيراموني رخدادهاي و سازماني عمليات از مدير مفهوم سازي از است عبارت مديران سازماني تجربه

 دانش( ديگران به انتقال و مجدد استفاده مهارت تحصيل يادگيري، قابليت كرده، فراهم را وي سازماني و فردي ديدگاه هاي

.باشد داشته را )آفريني

 و پيچيده موضوع يك درگير موقعيت آن در افراد كه است مديريتي موقعيت يك از توصيفي معمول طور به مديريتي تجارب

 .بگيرند تصميمي راهي دو سر بر مجبورند و هستند خاص
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اركان تجربه

مساله و ضرورت

تصميم گيری 

مراحل اجرا

ن
ٓ
نتايج و تحليل ا

مسئله و نقطه شروع چه بوده و مسئله و نقطه شروع چه بوده و مسئله و نقطه شروع چه بوده و مسئله و نقطه شروع چه بوده و 

ضرورت ثبت اين تجربه چيست؟ضرورت ثبت اين تجربه چيست؟ضرورت ثبت اين تجربه چيست؟ضرورت ثبت اين تجربه چيست؟

اجراي تصميم چه دستاوردهائي اجراي تصميم چه دستاوردهائي اجراي تصميم چه دستاوردهائي اجراي تصميم چه دستاوردهائي 
در پي داشته و چه ارتباطي بين در پي داشته و چه ارتباطي بين در پي داشته و چه ارتباطي بين در پي داشته و چه ارتباطي بين 

. . . . اقدامات و دستاوردها وجود دارداقدامات و دستاوردها وجود دارداقدامات و دستاوردها وجود دارداقدامات و دستاوردها وجود دارد

پس از اخذ تصميم، چه اقداماتي پس از اخذ تصميم، چه اقداماتي پس از اخذ تصميم، چه اقداماتي پس از اخذ تصميم، چه اقداماتي 
و با چه ترتيب و شـرحي بـراي   و با چه ترتيب و شـرحي بـراي   و با چه ترتيب و شـرحي بـراي   و با چه ترتيب و شـرحي بـراي   

تحقق آن انجام شده است؟تحقق آن انجام شده است؟تحقق آن انجام شده است؟تحقق آن انجام شده است؟

انتخاب راهكار كه نقطـه اصـلي   انتخاب راهكار كه نقطـه اصـلي   انتخاب راهكار كه نقطـه اصـلي   انتخاب راهكار كه نقطـه اصـلي   
تصميم گيـري اسـت، چگونـه و    تصميم گيـري اسـت، چگونـه و    تصميم گيـري اسـت، چگونـه و    تصميم گيـري اسـت، چگونـه و    
توسط چه كسـاني انجـام شـده    توسط چه كسـاني انجـام شـده    توسط چه كسـاني انجـام شـده    توسط چه كسـاني انجـام شـده    

؟؟؟؟استاستاستاست
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يند مستند سازي  در اهميت حائز شاخص هاي
ٓ
تصميم گيري  فرا
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شاخص هاي دورة بعد از تصميم

 انتخابي، گزينه اجراي پيامدهاي•
اجتماعي و سازماني فردي، پيامد هاي:شامل

شاخص هاي دورة اتخاذ تصميم

بديع و خالقانه بودن راه حل•

آماده سازي و تعريف مناسب مسئله•

نگرش به مسئله به شيوه هـاي مختلـف و از   •
زاويه هاي گوناگون

ــت    • ــتحكام و قطعي ــت اس ــي جه ــل منطق تحلي
تصميمات

جايگاه، سمت و شخصيت تصميم گيرنده•

زمان اتخاذ تصميم•

تعــداد موانــع و مشــكالت موجــود در مســير  •
اجراي گزينه انتخابي يا تحقق تصميم

هزينه هاي اجراي تصميم•

شاخص هاي دورة پيش از تصميم

تعداد عوامل مؤثر بر بروز مسئله•

تنوع عوامل مؤثر بر بروز مسئله•

تعامل عوامل مؤثر بر بروز مسئله•

قابليت پيش بيني بروز مسئله•

پيامدهاي بروز مسئله •

گزينه هاي رو در  روي مديرتعداد •
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 شده حاصل تجربيات از سايرين بهره برداري دليل به سازماني هم افزايي ايجاد
  ديگران تجربيات از يادگيري و تجربيات مجموعه افزايش
  تجربيات انتقال و مستندسازي دليل به مشترك چشم انداز و احساس ايجاد
تجربيات و اطالعات گردش تسهيل

مسائل حل زمان كاهش
 يادگيرنده تيم هاي طريق از انديشه ها و تجربيات مبادلة مناسب فضاي آمدن به وجود
 سازمان به تعلق و تعهد ميزان افزايش
  كاركنان و مديران بين در خالقيت و توان دانش، بينش، گسترش و ايجاد
  تجربيات مجموعه انتقال طريق از سازمان تحول ايجاد
  آينده مسائل و موضوعات طرح براي مبنائي ايجاد
 .است شده تجربه گوناگون افراد توسط و مختلف زمان هاي در زيرا تكراري،  تجربيات طريق از جديد نظريات ايجاد
  مديران و كاركنان بعدي نسل هاي به سازمان فرهنگ آموزش و گسترش ثبت، زمينة آمدن فراهم
 آن مديران و سازمان ضعف و قوت نقاط علمي ارزيابي امكان و گذشته رويدادهاي بازخواني زمينة شدن فراهم
مختلف زواياي از سازمان مسائل به نگرش براي سازوكاري و سازماني مسائل مختلف ابعاد به توجه براي ابزاري شدن فراهم
اجتماعي مسئوليت يك عنوان به دانشجويان بهتر موزشآ براي بستري ايجاد

مستندشده تجربيات محتواي از استفاده با سازماني آموزش هاي كيفيت افزايش

��	��ز�  ������Z8ای��  
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سازمانيسازمانيسازمانيسازماني    دروندروندروندرون    چاپيچاپيچاپيچاپي    مستنداتمستنداتمستنداتمستندات

سازمانسازمانسازمانسازمان    سايتسايتسايتسايت    وبوبوبوب    ////    ))))اينترانتاينترانتاينترانتاينترانت((((    داخليداخليداخليداخلي    شبكهشبكهشبكهشبكه

هاهاهاها    خبرنامهخبرنامهخبرنامهخبرنامه    وووو    مجالتمجالتمجالتمجالت

كتابكتابكتابكتاب

فشردهفشردهفشردهفشرده    لوحلوحلوحلوح
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    انواع خبرگانانواع خبرگانانواع خبرگانانواع خبرگان

.به راحتي مي توان از آن ها استخراج دانش كرد: مطلوب

اين شخص موقعيت كاري خود در شركت را وابسته به دانش خود مي داند و لذا گمان مي كند در صورتيكه دانسته : مشكوك

.لذا بندرت پاسخ سرراستي به سواالت شما مي دهد. ها و تجارب او استخراج شود ديگر به خود او نيازي نيست

ممكـن اسـت اطالعـات نادرسـتي در اختيـار مـا       . از وضعيت كـاري خـود و اصـوال از شـركت دل خوشـي نـدارد      : ناراضي و عيبجو

.بگذارد

گمان مي كند در رشته تخصصي خود زبده ترين است  و پاسخ دادن به سواالت پراكنده يك مستندساز را اتالف وقـت  : مغرور

.مي داند

اخذ دانش از او مشكل است زيرا عموما مشتاقانه از حواشي موفقيت هاي خود مي گويد و كمتر به مطالـب اصـلي   : پدر دلسوز

.مي پردازد

.با جمالت كوتاه سخن مي گويد و ظرافت ها و جزئيات كاري خود را نمي گويد: كم حرف

!فردي كه فكر مي كند دانشش چندان با ارزش نيست و ممكن است باعث آبروريزي شود: ترسو

ممكن اسـت ناشـي از كمرويـي يـا بـي تفـاوتي در       . با هيچ يك از نظرات و برداشت هاي مستندساز مخالفت نمي كند: بي تفاوت
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    موانع پيش رو براي اجراي طرح هاي مستندسازي تجربهموانع پيش رو براي اجراي طرح هاي مستندسازي تجربهموانع پيش رو براي اجراي طرح هاي مستندسازي تجربهموانع پيش رو براي اجراي طرح هاي مستندسازي تجربه

فراموشي چرائي انجام آن چه در گذشته انجام شده و برخي جوانب مهم تجربه، از سوي خبرگان و عوامل سازمان

بديهي پنداشته شدن دانش ها از سوي خبرگان

استراتژيك بودن دانشها و عدم تمايل به ارائه آنها

كهنه بودن دانش و طي شدن بازه عمر آن

وقت اندك خبرگان

)مهندسان دانش(شخصيت خبرگان و نحوه برقراري ارتباط آنان با مستندسازان 

عدم احساس نياز به مستند سازي تجربه

ترس از ارزيابي دانش و تجربه
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ترس از ارائه و اعالم شكست ها 

عدم اعتقاد به وظيفه بودن نشر دانش و انتقال تجربه

عدم اعتقاد خبرگان به ارزشمند بودن تجارب براي آينده

عدم شناخت كافي از ماهيت و فلسفه مستندسازي تجربه و متدولوژي ها و مدل هاي آن

عدم تفكيك دقيق بين آنچه كه ارزش مستندسازي دارد و آنچه كه ارزش ندارد

عالوه بر توجه به چگونگي مستندسـازي تجـارب بايـد بـه     (عدم استفاده از نتايج مستندسازي در برنامه ريزي هاي آتي سازمان 

)نحوه استفاده از آنها نيز توجه كرد

فقدان تعريف روشن از تجربه سازماني

فقدان معيارهاي دقيق به منظور ارزش گذاري و انتخاب تجارب ارزشمند و شايسته مستندسازي
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    تجربهتجربهتجربهتجربه    مستندسازي مستندسازي مستندسازي مستندسازي     دردردردر    نبايدهانبايدهانبايدهانبايدها    وووو    بايدهابايدهابايدهابايدها

 نتيجه زياد، هزينه هاي صرف رغم به است ممكن زيرا كرد تفسير آن خروجي هاي اساس بر صرفاً نبايد را تجربه يك ارزش

.باشد شده كسب عظيمي دانشي دستاوردهاي ولي باشد نيامده دست به مطلوب

 طور به است الزم است، گرفته شكل علمي مدل يك اساس بر تجربه اگر .نيست ها تئوري درباره كنكاش و بحث جاي تجربه

.دهد قرار تحت الشعاع را اصلي تجربه كه شود پرداخته آن به قدر آن نبايد اما شود تشريح كلي

 تجربه .كند تشويق مطالعه ادامه براي جذاب صورت به را مخاطب و باشد برخوردار مناسب توالي و ترتيب از بايد تجربه بيان

  .كند طي را منطقي و منسجم روشن، مسيري مي بايست

 پاراگراف هر مورد در است الزم .كند ذكر را حواشي و موضوعات تمامي بايد كه دهد دست مستندساز به احساس اين نبايد

.»است الزم واقعاً مطلب اين ذكر آيا« بپرسد خود از

 كه چرا شود مي نيز كارائي كاهش سبب بلكه نمي دهد افزايش سازمان سطح در را دانش تنها نه عملي دانش نگهداري صرف

 معياري بايد تجارب مستندسازي از قبل لذا .كند مي روبرو اختالل با را تصميم گيري كاربرد، بدون و نامشخص اطالعات افزايش

 الزم كارائي و اعتبار گيرند، مي قرار استفاده مورد بارها كه تجاربي .كنيم فراهم كاربردي و عملي تجارب جداسازي و شناخت براي

 و دانش مديريت پشتيبان و شده محسوب سازماني حافظه در سازي ذخيره قابل توانند مي ترتيب اين به و كنند مي كسب را

.باشند سازماني يادگيري استمرار
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 مخاطب برعهده گيري نتيجه آن انتهاي در و شده بررسي مختلف هاي ديدگاه از تجربه يك تجارب مستندسازي در گاهي

.شود مي گذاشته

  .كرد استفاده اطالعاتي اول دست منابع از االمكان حتي بايد

 .داد اختصاص درست اطالعات جمع آوري براي كافي وقت بايد

  .شود مطرح نياز حد در دهد، مي قرار تجربه واقعي جريان در را خواننده كه زمينه اي اطالعات بايد

.است ضروري سازمان در تجارب مديريت براي مشخص متولي يك وجود
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    دانش و مهارت های مورد نياز مستند سازدانش و مهارت های مورد نياز مستند سازدانش و مهارت های مورد نياز مستند سازدانش و مهارت های مورد نياز مستند ساز

آگاهي از تئوري ها و دانش حوزه تجربه

آگاهي از اطالعات زمينه اي سازماني

داراي مهارت هاي ارتباطي، تحليلي و نگارشي باال

داشتن ديد سيستمي
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