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         چکیده

برنامه   های  و  طرح ها  موجود  وضع  سنجش  با  حاضر  پژوهش 
اولویت بندی  و  تعیین  درصدد  دولتی،  بخش  دانش محور 
شاخص ها و عوامل اثرگذار بر این نوع از نوآوری ها می باشد. 
برنامه ها،  مکرر  بازخوانی  و  دقیق  بررسی  با  نخست  این رو؛  از 
برق  شرکت  ستادی  حوزه  دو  در  خبرگان  نقدهای  و  نظرات 
کرمانشاه،  استان  پزشکی  علوم  سازمان  و  غرب  منطقه ای 
عوامل  مهم ترین  سیستماتیک،  مرور  کیفی  روش  طریق  از 
برنامه هـا،  این  تدوین  در  خارجی  و  داخلی  اثرگذار  زیربنایی 
اهمیت  ضریب  عوامل،  از  کدام  هر  به  و  گردید  شناسایی 
عوامل  مهم ترین  نمرات،  این  به  توجه  با  شد.  داده  تخصیص 
مقدماتی اثرگذار بر شکست و موفقیت این برنامه ها در قالب 
بعدی،  گام  در  شدند.  شناسایی  فکری  سرمایه  سه گانه  ابعاد 
فریدمن  ناپارامتریک  آزمون  از  حاصل  محوری  شاخص های 
و  وزن دهی  نانلی،  طیف  طریق  از  مطلبوبیت سنجی  از  بعد 
رتبه بندی نهایی شده اند. نتایج حاصله نشان داد که در مجموع 
دانشی  حوزه  برنامه های  مدیریت  بر  مستقیمًا  شاخص   15
سازمان موثر هستند که در 3 شاخه اصلی شاخص های سرمایه 
فکری؛ سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای، 
جای دارند. مهم ترین شاخص  شناسایی شده، شایستگی های 
محوری و پس از آن به ترتیب، عوامل زیرساخت ها، فرایندها و 
فرهنگ سازمانی می باشد. شناسایی این عوامل موجب تدوین 
و  سازمانی  تعالی  برنامه ریزی  و  مدیریت  در  موثر  راه کارهای 

بهبود بهره وری خواهد شد.

فکری،  سرمایه  دانش محور،  برنامه های  واژگان کلیدی: 
عصب شناسی رهبری، مرور سیستماتیک.

       مقدمه

سازمان ها در عصر انقالب فناوری و اطالعات، نیازمند تسلط 
بر تغییرات و تحوالت نوظهور محیط پیرامون هستند. بی تردید 
قابلیت و شایستگی های ویژة کارکنان به تحقق چنین اهدافی 
کمک خواهد کرد )عباسی و همکاران، 1393(. یکی از اهداف 
کیفیت  بهبود  هزینه ها،  کاهش  دولتی،  سازمان های  مهم 
بتوانند  سازمان ها  تا  است  سازمان(  )تعالی  نوآوری  و  خدمات 
مزیت رقابتی پایداری را ایجاد نمایند. از ویژگی های برنامه های 
صاحب نظران  از  برخی  عقیده  به  دانش  بر  مبتنی  راهبردی 
رامونا4  و   )2011( همکاران  و  اریکسون3  )1389(؛  )ابیلی 
)2013(( می توان به تدوین چشم انداز سازمان برحسب دانش، 

فرایند  بودن  همسو  دانش،  برحسب  سازمان  اهداف  تدوین 
مدیریت دانش با چشم انداز و ماموریت سازمان، متمرکز بودن 
و  سازمان  خارجی  و  داخلی  استراتژیک  دانش  شکاف های  بر 
سطوح  تمامی  در  دانش  خلق  استراتژیک  هدف  یک  تدوین 
سازمان نام برد. جلوگیری از افت دانش، بهبود تصمیم گیری، 
می توان  را  دارائی ها  توسعه  و  انطباق پذیری  و  انعطاف پذیری 
)موسوی  دانست  دانش محور5  برنامه های  مزایای  از  برخی 
در  نامشهود  دارائی  این  مدیریت   .)1399 همکاران،  و  خطیر 
طول دهه های گذشته توجه زیادی را به خود جلب نموده است، 
به طوری که به مثابه اجرای یک استراتژی موثر دانش و تبدیل 
)همان  است  شده  معروف  دانش محور  سازمان  یک  به  شدن 
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منبع(. این برنامه های دانش محور را می توان به تعبیری محدودتر 
که  چرا  کرد،  مفهوم سازی  فکری"1  عبارت "سرمایه  در  ویژه تر  و 
به عقیده قلی پور )1398( سرمایه فکری، ارزشی تعریف می شود 
می کنند.  توزیع  سازمان  در  و  خلق  خویش  در  انسانی  منابع  که 
هم چنین در دیدگاهی فراگیر در زمینه سازمان های دانش محور، 
نیازمند  رقابتی  مزیت  حفظ  و  کسب  برای  امروزی  سازمان های 
برنامه ها  این  از  موثر  استفاده  و  دانش محور  مولفه های  شناسایی 

هستند )فضل  الهی و ملکی توانا، 1390(. 
و  عالقه مندی  فزایندة  رشد  شاهد  دهه،  یک  از  بیش  گذشت  با 
فعالیت  نحوة  در  فکری  سرمایة  منابع  که  هستیم  نقشی  درک 
تمام اشکال سازمانی ایفا می کند. در سرتاسر جهان، سازمان ها 
محیط  مدل های  به  کرونا،  بیماری  همه گیری  به  واکنش  در 
کار مجازی و کار از راه دور با تمرکز بر روش هایی برای تداوم 
کسب و کار، افزایش فرصت های صرفه جویی در هزینه و بهبود 
بهره وری کارکنان تغییر جهت داده اند )موسسه مشاوره دیلویت2، 
از  )پس  جدید  دوران  در  کار  جدید  مهارت های  کسب   .)2021
همانند  دیجیتال  فناوری های  در  سرمایه گذاری  به  نیاز  کرونا(، 
سیستم های ابری3)یا رایانش ابری؛ دسترسی آسان به اطالعات 
و برنامه در اینترنت( و سیستم های مدیریت یادگیری4 )LMS( را 
برجسته ساخته است. ارتقاء مهارت و یادگیری مادام العمر باتوجه 
هوش  و   )ML( ماشینی  یادگیری  مانند  نوظهور  روندهای  به 

مصنوعی )AI( ضروری شده است )همان منبع(. 
دورة  در  که  است  آن  بیانگر  فکري  سرمایة  مفهوم  ادبیات  مرور 
سرمایة  اهمیت  به  دولتی  و  عمومی  بخش هاي  مدیران  کنونی، 
فزاینده اي  تعداد  گذشته  دهة  چند  طی  و  یافته  آگاهی  فکري 
تالش هاي  غیرانتفاعی،  سازمان هاي  و  دولتی  سازمان هاي  از 
افشاي  و  مدیریت  اندازه گیري،  شناسایی،  براي  توجهی  قابل 
سرمایة فکري خود انجام داده اند و دانش و دانش آفرینی، محور 
2010؛  )کنگ5،  است  شده  دنیا  در  پیشرفت  و  توسعه  اصلی 
عامل  به عنوان  دولتی  بخش  رو  این  از   .)2012 پریور  و  کنگ 
راهبری و حاکمیتی سایر بخش ها و هسته سیاست گذاری خرد 
حاکمیتی، باید بتواند با توجه به هزینه مصرفی )بودجه( در بخش 
برنامه های دانش محور، سودآوری منطقی را حاصل کند. با وجود 
و  ابزارها  پیاده سازي  بر  مبنی  عمومی  مدیریت  رهنمون هاي 

روش هاي مدیریتی جدید مانند سیستم های ابری و سیستم های 
می کنند  تالش  سازمان ها  بیشتر  عمل  در  یادگیری،  مدیریت 
سازمان،  درونی  فرایندهاي  مدیریت  در  معنادار  تغییرات  بدون 
سازند  برآورده  را  محیط  روزافزون  اجتماعی  و  سیاسی  نیازهاي 
پیاده سازی   .)2011 همکاران،  و  رامیرز7  2006؛   ، النا6  و  )سانچز 

همه  نگرشی  نیازمند  دانش محور،  برنامه های  موفقیت آمیز 
اصلی  چالش  است.  سازمانی  مختلف  عوامل  به  فراگیر  و  جانبه 
سازمان ها، درک مدیریت دانش و چگونگی پیاده سازی آن است 

)دولت پسندی و همکاران، 1398(.

اثربخشة،  مدیریت  دولتی،  بخش  در  چالش برانگیز  موضوع 
دارایی هاي نامحسوس و سرمایة فکري است که بیشترین هزینه 
را بر سازمان ها تحمیل می کند، چه در حوزه حفظ و نگهداشت 
دانشی.  سیستم های  و  فرایندها  حوزه  در  چه  و  انسانی  سرمایه 
مسأله اصلی این پژوهش در پاسخ به این سوال محوری شکل 
گرفته است؛ "مدیران اجرایی سازمان ها تاکنون چگونه به توسعه 
برنامه های  پیاده سازی  و  "استقرار  جمله  از  اداري  فن آوري های 
نهایت  در  امر  این  که  پرداخته اند،  دانش"  مدیریت  با  مرتبط 
نتوانسته به بهبود فرایندها، کاهش هزینه ها، افزایش بهره وري 
اهم  و  گردد  منجر  سازماني  اهداف  به  رسیدن  در  تسریع  و 
کدام  برنامه ها  این  شکست  و  موفقیت  بر  اثرگذار  شاخص های 

بوده است؟".

         مبانی پژوهش

به  پیوستن  مختلف  شرکت های  و  سازمان ها  اخیر،  سال های  در 
روند دانشی را آغاز نموده اند و مفاهیمی چون کار دانشی، کارکنان 
دانش محور و سازمان های دانشی، خبر از شدت یافتن این روند 
می دهند. پیتر دراکر با به کارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع 
بازو،  قدرت  جای  به  آنها  در  که  می دهد  سازمان ها  از  جدیدی 
قدرت ذهنی حاکمیت دارد. براساس این نظریه در آینده جوامعی 
دانش  از  که  باشند  داشته  پیشرفت  و  توسعه  انتظار  می توانند 
بیشتری برخوردار باشند )دولت پسندی و همکاران، 1398(. در 
تمامی  دانش محور"  مفهوم "برنامه های  از  منظور  پژوهش،  این 
طرح ها، پروژه ها و فرایند هایی است که حول محور دانش تعریف 

می گردند.

3. سیستم های ابری )Cloud Computing( یا رایانش ابری، مدلی است برای فراهم کردن دسترسی آسان براساس تقاضای کاربر از طریق شبکه به مجموعه ای 

از منابع رایانشی قابل تغییر و پیکربندی )مثل: شبکه ها، سرورها، فضای ذخیره سازی، برنامه های کاربردی و سرویس ها( که این دسترسی بتواند با کمترین نیاز به مدیریت 

 .)National Institute of Standards and Technology( منابع یا نیاز به دخالت مستقیم فراهم کننده سرویس به سرعت فراهم شده یا آزاد گردد

1. Intellectual capital
2. Deloitte

4. Learning Management Systems
5. Kong
6. Sanchez & Elena
7. Ramirez

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

sr
.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 14

http://jasr.smtc.ac.ir/article-1-206-fa.html


فصلنامه تخصصی مطالعات و پژوهش های اداری  |  شماره سیزده -  بهار 1401 10

 به نقل از عباسی و همکاران )1393(، براساس یافته های یکی 
از پژوهش های جدید، 94 درصد از مدیران اجرایی پذیرفتند که 
فکری  سرمایة  است.  ضروری  فکری  سرمایة  مدیریت  درک 
نوعی عامل تولید و دارایی ( مانند سرمایه فیزیکی، انرژی، زمین( 
تلقی می شود که سازمان ها، آن ها را برای دستیابی به موفقیت 
ترکیب می کنند )همان منبع(. موری و همکاران )1999(، هشت 
سازمان  در  دانش محور  طرح های  پیاده سازی  در  را  مهم  عامل 
سازمانی  ارشد  مدیران  پشتیبانی  آن  جمله  از  که  برمی شمرند 
سازمان  در  دانشی  روشن  جهت گیری های  و  اهداف  طراحی  و 
توسط آنان می باشد. هم چنین رهبران منابع انسانی در سرتاسر 
چشم گیری  به طور  یادگیری  چشم انداز  که  هستند  معتقد  جهان 
پژوهش  بنابر  است.  داده  جهت  تغییر  جدید"  "قاعده  یک  به 
انجام گرفته در موسسه دیلویت )2021( موارد ذیل در این تغییر 
پارادایم نمود بارز داشته اند؛ 98 درصد سازمان ها در دوران کووید 
19 به سمت "یادگیری مجازی" سوق پیدا کرده اند و 66 درصد، 
ویرایش  آخرین  کرده اند.  استفاده  مجازی1  دستیار  فناوری  از 
دیلویت،  موسسه  جهانی  انسانی  سرمایه  روندهای  مطالعه 
"برنامه های دانش محور" را به عنوان یکی از سه موضوع اصلی 
تنها  حال  این  با  می کند،  رتبه بندی  شرکت ها  موفقیت  بر  مؤثر 
آن  به  رسیدگی  برای  بررسی  مورد  سازمان های  از  درصد   9
اخیر  تحقیقات   .)2021 )دیلویت،  می کنند  آمادگی  احساس 
آوردن  به دست  برای  تنهایی  به  فناوری  که  است  داده  نشان 
باید  سازمان ها  آینده،  موفقیت  برای  و  بود  نخواهد  کافی  دانش 
تمرکز خود را از "جذب دانش" به "ایجاد و انتقال دانش" تغییر 
دهند و از "فرهنگ اشتراک دانش"، حمایت کنند )همان منبع(. 
موسسه  اروپایی  کار  نیروی  نظرسنجی  آخرین  نتایج  براساس 
اولویت  در  را  دانش"  "انتقال  فرایند  که   شرکت هایی  دیلویت، 
رضایت  و  درآمد  رشد  به  باتوجه  کارکنان  نظر  از  می دهند،  قرار 
مشتری رقابتی تر هستند و کارگران، آن ها را نوآورتر و جذاب تر 

برای اشتغال می دانند. 
 در این پژوهش، به جای استفاده از مفاهیم مرتبط با حوزه کلی 

از  دانش"،  "مدیریت  مفهوم  یا  دانش"  بر  مبتنی  "برنامه های 
دارایی هاي  چراکه  شده  است،  استفاده  فکری"  مفهوم"سرمایه 
به طور  فکري  سرمایة  مفهوم  کلی  غالب  در  نامحسوس 
ارزش  خلق  براي  مؤلفه ها  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  گسترده 

لحاظ  کشورها  اقتصادي  ثروت  خلق  همچنین  و  شرکت ها  در 
"برنامه های  درواقع   .)1398 همکاران،  و  )سلمانی  می شوند 
تفوق  برای  فکری"  "سرمایه  به کارگیری  دانش"،  بر  مبتنی 
سازمان در رقابت با سایر سازمان های همتا، همچنین پاسخ های 
یک  و  عمل  برای  اهرمی  و  جدید  چالش های  برای  نوآورانه ای 
کیفیت  و  بهره وری  مرکز   .)1382 )عالقه بند،  است  میانجی 
کسب،  گسترده  فرایند  را  دانش  بر  مبتنی  برنامه های  آمریکا، 
می داند.  سازمان  در  اطالعات  از  استفاده  و  انتقال  سازماندهی، 
به عبارت دیگر، "برنامه دانش محور" بر این فرض استوار است 
که با درک جزئیات مربوط به تولید، انباشت و استفاده از دانش 
و  داده  توضیح  حوزه  آن  در  را  افراد  عملکرد  می توان  حوزه ای، 
بوتیلییر  فرانس   .)1385 بازرگانی،  )موسوی  نمود  پیش بینی 
 6( سازمان   12 مورد  در  عملي  مطالعه  شیرر2)2002(  کاتلین  و 
را  آنچه  تا  دادند  انجام  دولتي(  سازمان   6 و  خصوصي  سازمان 
که آن ها روش هاي مدیریت دانش مي نامیدند، مشخص سازد. 
نتیجه حاصل شده عبارت بود از: تمرکز بر ارتباطات که گروه هاي 
بر  تمرکز  مي شود؛  نامیده  پاسخ  و  پرسش  محل هاي  و  همکار 
دانش  و  خبره  اطالعاتي  بانک هاي  که  دانش  بازیابي  و  ذخیره 
آگاهي رساني هاي  که  گزیده  اشاعه  بر  تمرکز  مي شود؛  نامیده 
اطالعات و اخبار و یادگیري سازماني نامیده مي شود و تمرکز بر 

عمل که همکاري مجازي نامیده مي شود.

        عصب شناسی رهبری3 

است،  رهبری  عصب شناسی  محور  که  اعصاب4  علوم  مفهوم 
رفتار  اساس  که  نورون هایی  تعامل  بررسی  به  که  است  علمی 
مطالعه  را  آن ها  تأثیرات  و  می پردازد  می دهند  تشکیل  را  انسان 
اجتماعی6  اعصاب شناختی  علوم   .)2021 )گوسن5،  می کند 
رهبری  و  اجتماعی  مطالعات  برای  اعصاب  علوم  از  رشته ای 
است. اچنر و لیبرمن7 )2001(، علوم اعصاب شناختی اجتماعی را 
به عنوان زیرشاخه ای از علوم اعصاب تعریف می کنند که سعی 
و  شناختی  اجتماعی،  جنبه های  در  انسانی  تعامالت  درک  در 
می توان  را  رهبری  عصب شناسی  مختصر،  به طور  دارد.  عصبی 
به عنوان یک حوزه کاربردی از علوم اعصاب شناختی اجتماعی 
است  رهبران  رفتار  درک  و  تحلیل  آن  هدف  که  کرد  تعریف 
)لیو و همکاران8 ، 2015، ص 143(. عصب شناسی رهبری که 

1. دستیار مجازی که به آن دستیار هوش مصنوعی یا دستیار دیجیتال نیز می گویند، یک برنامه کاربردی است که دستورات صوتی کاربر را دریافت کرده و وظایف را برای 

کاربر تکمیل می کند.

4. علم اعصاب )Neuroscience( را می توان به عنوان مطالعه نحوه عملکرد سیستم عصبی و مغز تعریف کرد )سالکواسکی و چملیکی، 2017، ص 52(.

2. Bouthillier, F & Shearer, K
3. Neuroleadership

5. Gocen 6. Social cognitive neuroscience 7. Ochsner and Lieberman 8.  Liu, Ying & Gau
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با  مغز  از  بخش هایی  کردن  هماهنگ  برای  تخصص  به عنوان 
با   ،)2015 )بادنهورست1،  می شود  تعریف  رهبری  رفتارهای 
هدف تقویت زمینه رهبری با حمایت از یافته های علوم اعصاب 
استراتژی  یک  تنظیم  با  رهبری  عصب شناسان  می شود.  انجام 
را  خود  سازمان های  مغز،  بر  مبتنی  یافته های  براساس  مدیریت 
فرآیندهای  مطالعه  طریق  از  اعصاب  علوم  می کنند.  مدیریت 
بیولوژیکی و شیمیایی در مغز برای فرآیندهای رهبری و مدیریتی 
بهینه  رشد  پتانسیل  یادگیری(  و  تصمیم گیری  مثال،  )به عنوان 
را ارائه می دهد. بنابراین، محققان می توانند با تحقیق براساس 
آگاهانه تری  رهبری  الگوهای  و  نظریه ها  رفتار،  عصب شناختی 

تولید کنند )والدمن، بالتازارد و پترسون2، 2011(. 
انسانی  حافظه  تبیین  برای  مختلفی  الگوهای  راستا  این  در 
اغلب  که  شده اند  ارائه  دانش  پردازش  و  ذخیره  محل  به عنوان 
پردازشی  حافظه  و  بلندمدت  کوتاه مدت،  سیستم  زیر  سه  به 
اصلی  فرایندهای  که  است  مرسوم  به عالوه  می شوند.  تقسیم 
دریافت،  صورت  به  حافظه  نوع  سه  این  انواع  از  یک  هر  در 
 .)1385 بازرگانی،  )موسوی  گردند  دسته بندی  بازیابی  و  ذخیره 
از  پردازشی  حافظه  و  بلندمدت  حافظه  دانش محور،  رویکرد  در 
اهمیت باالتری برخوردار هستند )همان منبع(. از آنجا که دانش 
در حافظه انسانی به شکل شبکه ای از مفاهیم متناظر با چیزها، 
و  تصمیم گیری(  )حوزه  زمانی  مشخصات  و  حاالت  ویژگی ها، 
ذهنی3  الگوهای  به صورت  و  می شود  انباشته  )سازمان(  مکانی 
از  بسیاری  می شوند،  مفهوم سازی  سازمان  در  واره ها4  طرح  و 

ایجاد  و  تشخیص  در  سازمان(،  )در  دانشی  رهبران  رفتارهای 
فرصت های دانشی از اهمیت باالیی برخوردار هستند )حسن زاده 
و همکاران، 1393(. عالوه بر مبحث فوق از دیگر مباحث مربوط 
به عصب شناختی رهبری در حوزه شناخت و توسعه برنامه های 
سبک های  می باشد.  شناختی5  سبک های  مفهوم  دانش محور، 
از  که  حمایتی  و  زمینه  به  وابسته  شهودی،  تحلیلی،  عقالنی، 
می شوند  محسوب  شناختی  سبک های  مهم  گونه شناسی  انواع 
در شناخت فرصت های دانشی و برنامه های مبتنی بر دانش در 
نظریه  بر  مبتنی  دانش آفرینی  در  انگیزش  ایجاد  نیز  و  سازمان 
از   ))1379( پروساک  و  )داونپورت  دانش6  بازار  سیاسی  اقتصاد 
ترغیب  و  تشویق  که  چرا  هستند،  برخوردار  به سزایی  اهمیت 
)بدر  است  دانش  تسهیم  برای  انگیزه  ایجاد  عامل  مهم ترین 
مطالعات  از  برخی  اینکه  به  باتوجه   .)1390 مقدم،  و  آبادی 
عصب شناختی سازمانی7به مطالعات رابطه مغز و رایانه )ماسارو8، 
از  هم چنین  پرداخته اند.  مصنوعی  هوش  تعبیری  به  یا   )2015
رفتار  درک  و  تحلیل  در  رهبری  عصب شناختی  حوزه  که  آنجا 
دانش  بر  مبتنی  برنامه های  از  حمایت  و  بستر  ایجاد  در  رهبران 
به  آن  توسعه  و  مفهوم  این  گرفتن  نظر  در  می باشد،  سازمان  در 
استراتژی های دانش محور، نظیر؛ سرمایه فکری در عصر دانشی 
از اهمیت دوچندانی برخوردار است. در جدول شماره )1(، برخی 
دانش  بر  مبتنی  برنامه های  مدیریت  حوزه  در  نوین  ابزارهای  از 

درج گردیده است.

1. Badenhorst
2. Waldman, Balthazard & Peterson
3. Mental Models
4. Schemata
5. Cognitive Styles

 6. یکی از دشواری های مدیریت دانش القای این تفکر است که عرضه دانش بیش از احتکار آن، ارزشمند است.
7.  Organizational Cognitive Neuroscience
8. Massaro
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جدول 1: ابزارهای نوین در حوزه تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه های دانش محور

بازنگری پس از اقدام
After Action Review

بازبینی پس از اجرا یا بازبینی پس از اقدام )AAR( تکنیکی برای ارزیابی و ثبت درس آموخته های حاصل 
از پروژه یا فعالیتی به اتمام رسیده است و به اعضای تیم پروژه اجازه می دهد دریابند چه انتظاری داشته اند، 
چه اتفاقی افتاده است، چگونه می توانند نقاط قوت خود را حفظ و نقاط ضعف خود را بهبود بخشند  )سازمان 

بهداشت جهانی(.

آموزش به رهبری مربی 
مجازی 1

VILT هنگامی رخ می دهد که یک مربی یک جلسه آموزشی را برای گروهی از یادگیرندگان یا یک فرد 
در یک محیط مجازی تسهیل می سازد. این فرایند بهصورت همزمان و مشارکتی است و در زمان واقعی 

در یک پلت فرم یا نرم افزار یادگیری مجازی، مانند Zoom یا Teams اتفاق می افتد.

شبکه دانش حیاتی
 Critical knowledge

grid

شبکه دانش حیاتی، ابزاری عالی برای ترسیم؛ شناسایی افراد دانشگر، نوع دانش حیاتی و خطر از دست 
دادن آن را به نمایش می گذارد. از این شبکه برای مستندسازی و مدیریت انتقال دانش براساس اینکه 
کارکنان چه سطوحی از دانش حیاتی را در اختیار دارند و چه زمانی انتظار می رود که سازمان را ترک کنند، 

استفاده می شود.

نقشه برداری دانش یا 
نگاشت دانش

Knowledge mapping

نگاشت دانش، مدیر را قادر می سازد تا فرآیند خاصی را که برای سازمان مهم است انتخاب و دنبال کند. 
چه کسی به عناصر خاصی از دانش نیاز دارد، چه کسی آن را دارد و چه زمانی به آن نیاز است. فرآیند 
ایجاد نقشه، مدیران را وادار می کند تا در مورد دانش مورد نیاز به طور انتقادی فکر کنند. استفاده از نقشه ها 

بر اهمیت به اشتراک گذاری دانش تاکید می کند و ابزاری موثر برای کارکنان کم تجربه فراهم می سازد.

انجمن خبرگی
 Communities of

practice

جوامع عملی )COPs( بر روی یک حوزه عمومی مورد عالقه متمرکز هستند. هدف گردآوری گروهی 
از داوطلبان با مسئولیت برای دستیابی به اهداف تجاری جامعه است. نتیجه یک COP پرورش اشتراک 
دانش و یادگیری متقابل از دیگران در آن جامعه است. هدف نهایی انجمن های خبرگی تبدیل اطالعات و 

دانش فردی و گروهی به دانش جمعی و سازمانی و استاندارد سازی فرایندهای کاری است.

مدیریت ایده
Idea Management

چالش های جدید نیاز به ایده های جدید دارند. سازمان ها باید مکانیسم هایی برای تشویق، جذب و ارزشیابی 
ایده های جدید داشته باشند، نظیر؛ جعبه ایده فیزیکی، یک جعبه ایده مجازی، شبکه و طوفان فکری.

شش کاله تفکر
Bono’s six hats

این ابزار، روشی عینی تر برای ارزیابی ایده ها یا تصمیم گیری را ممکن می سازد.

دوره های گسترده آنالین 
)MOOCs( 2 باز

بازخورد  با  از طریق وب همراه  آزاد  نامحدود و دسترسی  با هدف مشارکت  آنالین  مووک ها؛ یک دوره 
سریع می باشد. عالوه بر مواد درسی سنتی )مانند سخنرانی ها(، بسیاری از دوره های تعاملی را با تاالرهای 
گفتگوی کاربران یا بحث های رسانه های اجتماعی برای حمایت از تعامالت جامعه بین دانشجویان، اساتید 

و دستیاران آموزشی ارائه می کنند.

داده کاوی
Data mining

داده کاوی که گاهی اوقات به عنوان کشف دانش در پایگاه های داده3  نامیده می شود، ترکیبی از یادگیری 
ماشین، آمار و تجسم است. داده کاوي فرآیند کشف روابط ناشناخته و الگوي درون داده است )سانتوش و 

موهناپریا4 ، 2020؛ گوردون و بری5 ، 2004(.

1.Virtual Instructor Led Training
2. Massive Open Online Courses
3. Knowledge Discovery in Databases
4. Santhosh & Mohanapriya
5. Gordon and Berry
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1. Augmented Reality
2. Virtual Reality
3.  Grassi and Hanton
4. Levy
5.  Ruppel & Harrington
6. Intranet
7. Lotus Notes

منبع: )گراسی و هانتون3 ، 2017 و لووی4 ، 2011(

مستندسازی تجربیات با 
تکنیک واقعیت افزوده1  و 

مجازی2

که  است،  کاربر  با  تعامل  در  معمواًل  و  غیرمستقیم  یا  مستقیم  زنده،  فیزیکی  نمای  افزوده؛ یک  واقعیت 
عناصری را پیرامون دنیای واقعی افراد اضافه می کند. این عناصر براساس تولیدات کامپیوتری که از طریق 
دریافت و پردازش اطالعات کاربر توسط سنسورهای ورودی مانند صدا، ویدئو، تصاویر گرافیکی می باشد، 
ایجاد می شود. واقعیت مجازی نیز عبارت است از تالش برای برداشتن مرزهای بین فضای واقعی و فضای 
مجازی؛ به عبارت دیگر فناوری واقعیت مجازی تجربه قرارگیری کامل در یک محیط مجازی و دیجیتال 
است و دنیای فیزیکی را کاماًل نادیده می گیرد یا به اصطالح، جهانی مجازی به موزات جهان واقعی است. 
در این فناوری با استفاده از عینک های مخصوص، کاربران می توانند در یک محیط مجازی قرار بگیرند و از 
قابلیت تغییر در محیط پیرامون خود بهره برند. تکنولوژی های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، کاربردهای 

گسترده ای در حوزه مدیریت دانش به خصوص مدیریت دانش پروژه دارند.

        عوامل موفقیت و شکست طرح های دانشی در 
سازمان ها

و  حاصله  تجربیات  براساس  می کنند  بیان  هارینگتون4   و  راپل 
همچنین مطالعات موردی برنامه ها و طرح های مبتنی بر دانش 
دانش   مدیریت  موفقیت  برای  که  را  اصلی  عوامل  جهان،  در 
چهار  این  کرد.  طبقه بندی  گروه  چهار  در  می توان  است  حیاتی 
گروه عبارت اند از: افراد، فرایندها، تکنولوژی  و تعهد استراتژیکی 
دانش،  مدیریت  تکنولوژی های   راه حل های  تکنولوژی؛  مستمر. 
بنیانی برای حمایت و سهیم سازی  دانش، همکاری، جریان کار 
به عنوان  را  فضایی  ابزارها  این  می کند.  فراهم   سند  مدیریت  و 
منبع مرکزی  به وجود می آورند ذی نفعان می توانند اطالعات را با 
هم مبادله و یکدیگر را راهنمایی کنند و در نهایت تصمیم گیری  
مدیریت  تکنولوژی   اشکال  معروف ترین  دهند.  انجام  بهتری 
و  اینترانت5  اینترنت،  مانند:  هستند  دانش  ورودی های  دانش، 
اکسترانت6 . بعضی از این تکنولوژی ها جنبه عمومی دارند )نظیر؛ 
پایگاه داده های لوتوس نوتز7 ( و بعضی از آنها ابزارهای  تخصصی 

)نظیر؛ هوش تجاری8 ، سامانه مدیریت سند9 ( هستند. فرایندها؛ 
شامل فرایندهای استاندارد برای اهدای دانش، مدیریت محتوا 
)پذیرش، محتوا، حفظ کیفیت، نگهداری محتوای  فعلی، بایگانی 
ضروری  و  مهم  نیز  اینجا  در  است.  قدیمی(  محتوای  حذف  یا 
است که  فرایندها ساده و واضح باشند تا به وسیله تمام  کارکنان 
گردید  بیان  تاکنون  آنچه  شوند.  استفاده  و  درک  کاماًل  سازمان 
حاکی از آن است که از مهم ترین  دغدغه های اجرای اثربخشی 
می باشد.  انسانی  جنبه های  شامل  دانش،  بر  مبتنی  برنامه های 
یکی از مضامین مهم عوامل کلیدی موفقیت سیستم های مبتنی 
بر دانش در سازمان، توسعه انسانی است که در این راستا ابزارها 
و شیوه های حمایتی و تشویقی عامل بسیار مهمی به شمار می آید 
در  دانشی  و  فکری  سرمایه های  از  ناشی  بازخورد  و  خروجی  تا 
سازمان افزایش یابد )دولت پسندی و همکاران، 1398(. با توجه 
خصوص  در  مختلف  محققان  توسط  شده  انجام  تحقیقات  به 
عوامل  می توان  دانش  بر  مبتنی  برنامه های  بر  اثرگذار  عوامل 
کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش را مطابق جدول شماره 

)2( خالصه کرد.

8. هوش تجاری  Business Intelligence یا به اختصار BI  یک فرآیند تکنولوژی محور برای تحلیل داده ها است.

9. سامانه مدیریت اسناد )Document Management System(  که به اختصار آن را DMS می نامند، امکان مدیریت دریافت، طبقه بندی، نگهداری، بازیابی و 

بایگانی مستندات را با یک دسترسی راحت و جستجوی سریع امکان پذیر می سازد.
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جدول 2: عوامل کلیدی موفقیت برنامه های مبتنی بر دانش

جدول 2: عوامل کلیدی موفقیت برنامه های مبتنی بر دانش

نمونه تحقیقات مرتبطنوع شاخصنام متغییر

حمایت مدیر
پذیرش سیستم مدیریت دانش  تشویق حقایق جدید  حمایت از پروژه های مدیریت 

دانش

داونپورت )1998(، دس و پیکس 
)2000(، موفت و همکاران 

)2003(

الگوگیری
ثبت تجارب وپژوهش ها  رهنمودهای الگوگیری  مقایسه فرایندهای کاری دانشکده   

وجود فرایندهای الگوگیری  تشویق الگو گیری
دیویس )1996(، درو )1997(، 

دی و وندلر )1998(،

معماری دانش
سازوکارهای استقرار   KM استاندارهای ارتقای دانش   ترسیم دورنمای سازمان 

دانش محور  توجه به یادگیری و تسهیم دانش
باکمن )1999( و تاینن )1999(

مشارکت افراد
مشارکت در تسهیم دانش  تشویق افراد به ارزیابی امور  استفاده از ظرفیت کامل افراد   

به کارگیری نظام پیشنهادات
ویلسون و آسی )1999(

زیرساخت سیستم های 
اطالعاتی

سیستم های کاربرپسند  زیرساخت IT   آموزش استفاده ازIT – سایت های داخلی   
پایگاه داده  سازوکارهای بحث مجازی  شبکه هایی برای توزیع منابع اطالعاتی   تناسب 

DSS ES با مدیریت دانش   استفاده از IT

سیوری )1999( و لی وهونگ 
)2005(

راهبرد و اهداف
تنظیم چشم انداز مبتنی بر دانش  تناسب راهبرد کاری و KM – هدف گذاری در خلق 
دانش  هدف گذاری در استقرار چرخه دانش  توجه به راهبرد نوآوری  توجه به مدیریت 

دانش به دلیل محیط رقابتی

چریدس و همکاران )2003(، 
ماتی )2004( و خلیفه ولیو 

)2003(

سنجش دانش
ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارتقاء دانش   اولویت یادگیری برای یادگیری  طراحی ساز 

وکارهای مناسب ارزیابی دانش  احصاء مقیاس های مناسب ارزیابی دانش  سرمایه دانش 
به عنوان معیاری برای عملکرد

کوان )2003(

زیرساخت سازمانی
ساختار تسهیل کننده اکتشاف دانش جدید   ساختار حامی رفتار جمعی  فرایندهای 

مبادله دانش  ساختار شبکه ای برای تسهیم دانش   فرایندهای انتقال دانش به سازمان  
تخصیص منابع با رویکرد ارتقاء دانش

هونگ و همکاران )2005(

منابع انسانی

برنامه توسعه منابع انسانی  الزامی بودن انتشار تحقیقات  جذب افراد بر اساس صالحیت 
دانشی  اولویت به پرورش منابع انسانی دانشگر  پرداخت مبتنی بر صالحیت دانشی  
ارتقاء بر اساس صالحیت دانشی   نگهداری و بهسازی افراد دانشگر  ساز وکارهایی 

برای انعکاس نظرات علمی

چریدس و همکاران )2003( و 
داونپورت وگرور )2001(

فرهنگ سازمانی
بحث و اظهارنظر درباره راهبرد و سیاست کاری دانشکده  فرهنگ نوآوری و خالقیت   

جایگاه برتر برای ایده پردازان و نواندیشان و ارزشمندی کار دسته جمعی
داونپورت )1998(، باکمن 
)1999( و موفت )2003(
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        روش تحقیق

 این پژوهش در سه گام کلی اجرایی شد. در مرحله نخست از 
طریق فرایند مرور نظام مند1  و با بررسی مبانی نظری و اطالعات 
مقوله های  برق،  صنعت  در  خبرگان  نظرات  از  شده  جمع آوری 
تلخیص  و  طبقه بندی  شناسایی،  مطالعه  مورد  پدیده  زیربنایی 
برنامه های  بر  موثر  مقدماتی  شاخص های  نهایت  در  و  گردید 
حاصل  که  شدند  شناسایی  دانش  مدیریت  نظیر؛  دانش محور 
مولفه  شاخه  سه  زیرمجموعه  در  شاخص   15 تعداد  مرحله  این 
سرمایه فکری یعنی مجموعه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری 

و ارتباطی بود
کدام  هر  به  راهبردی،  شاخص های  تایید  به منظور  دوم  گام  در 
این  به  توجه  با  و  شد  داده  اختصاص  اهمیت  ضریب  عوامل،  از 
نمرات، مهم ترین عوامل مقدماتی اثرگذار بر شکست و موفقیت 
این برنامه ها شناسایی شدند. در گام سوم، با به کارگیری روش 
آماری ناپارامتریک فریدمن این شاخص ها وزن دهی و رتبه بندی 
نهایی شد )هرچه قدر میانگین رتبه2  یک شاخص بزرگ تر باشد، 

از اولویت باالتری برخوردار است(. 
جامعه آماری این پژوهش بهمنظور گردآوری اطالعات و تعیین 
مطلوبیت شاخص های حاصل از اظهارنامه محقق ساخته مبتنی 
کارشناسان شرکت  بر تکنیک دلفی، تعداد 30 نفر از مدیران و 
کرمانشاه  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  غرب  منطقه ای  برق 
بودند که از طریق نرم افزار سمپل پاور3  نسخه 3، تعیین گردید 
از  حاصل  شاخص های  مطلوبیت  نمره  میانگین  بهمنظور  و 
شده  استفاده  نانلی4   ارزشیابی  طیف  از  محقق ساخته  اظهارنامه 
است. نانلي با طّراحي یک طیف چهارتایي )جدول شماره 3( به بیان 

میزان مطلوبیت نمره های ارزیابي شده توسط پرسش نامه هاي پنج 
ارزشي طیف لیکرت مي پردازد. در مباحثی که مقادیر فراوانی داده 
کمک  با  و  نداشته  اهمیت  چندان  شخصی  نظرات  است،  موجود 
ارزیابی  و  بررسی  را  شواهد  دقت  به  می توان  سیستماتیک  مرور 

نمود )هال5 ، 2003(. 
و  منظم  دقیق،  شناسایی  با  می توان  سیستماتیک،  مرور  در 
برنامه ریزی شده تمام مطالعات مرتبط، نقد عینی تری انجام داد 
و در مواردی که مطالعات اصلی با مرورهای کالسیک اختالف 
کمک  حاصله  نتایج  و  کند  کمک  مسأله  حل  به  می تواند  دارند، 
و  )خسروی  دارد  راه کار  ارائه  و  مشکالت  شناخت  در  بسیاری 
که  است  آن  سیستماتیک  مرور  اصلي  مزیت   .)1398 پورنقی، 
مولف  پیش داوري  و  شخصي  نظر  اعمال  مانع  داده ها"  "وزن 

و  تعیین  بهمنظور  پژوهش  این  در   .)2003 )هال،  مي گردد 
از  دانشی  استراتژی های  بر  موثر  عوامل  مقدماتی  شناسایی 
ابعاد   )1( شماره  شکل  در  است.  شده  استفاده  مشابه  فرایندی 
بر  موثر  شده  شناسایی  شاخص های  و  فکری  سرمایه  سه گانه 
آن ترسیم گردیده است. به منظور تحلیل داده هاي بخش کمی، 
آزمون  نانلی،  مطلوبیت  طیف  از  استنباطی  آمار  شاخص های  از 
فریدمن و آزمون تی گروه های مستقل استفاده شد. همان طور 
که در جدول شماره )4( مشخص است، میانگین کلیه مقوله های 
ابعاد سرمایه فکری کمتر از میانگین نظري در جدول شماره )5( 
می باشد و براساس طیف نانلی، نشان می دهد تمامی شاخص ها 
در وضعیت نسبتًا نامطلوب و بسیار نامطلوبی قرار دارند. با توجه 
به مقدار معناداری )0,05( می توان نتیجه گرفت که به احتمال 

95 درصد این نتایج قابل تعمیم به کل بخش دولتی است.

1. Systematic Review
3. IBM SPSS Sample Power
4. Nanley spectrum
5. Hall
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شکل 1: درخت سلسله مراتب شاخص های نهایی موثر بر تعالی برنامه های دانش محور

جدول 3: طیف ارزشیابی نانلی

مووک )دوره های آموزشی برخط انبوه(
)Massive Online Open Course(

شایستگی های محوری
)Core competencies(

سواد اطالعاتی
Information literacy

استراتژی دانش
)Knowledge Strategy(

فرهنگ سازمانی

فرایندها و نهادها

معماری الگوهای نوین

حور
ش م

 دان
ای

ه ه
نام

 بر
لی

تعا

ملزومات مدیریت دانش

برنامه ریزی راهبردی مدیریت دانش
KM Strategy

مدیر ارشد دانش
CKO

استراتژی مدیریت دانش

تحلیل اطالعات
)Information Analysis(

طرح ریزی اطالعات
Information Planning

مدیریت افراد

سرمایه رابطه ای

سرمایه ساختاری

سرمایه انسانی

سیستم مدیریت محتوا
)دربرگیرنده دارایی های اطالعاتی سازمان(

استاندارد

1/99 – 12/99 – 23/99 – 35   4

مطلوبنسبتًا مطلوبنسبتًا نامطلوبنامطلوب
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جدول 4: وضعیت موجود فرایندهای مبتنی بر دانش در سازمان مورد مطالعه در ابعاد سه گانه سرمایه فکری 

جدول 5: اولویت بندی عوامل اثرگذار بر برنامه های مبتنی بر دانش در بخش دولتی مورد مطالعه

ابعاد سرمایه فکری
حد باالي میانگین

در جامعه
حد پایین میانگین

در جامعه
وضعیت بر اساس 

طیف نانلی
آزمون فریدمن

Sigخی 2نامطلوب2.051.77شایستگی های محوری

57/9010/001نامطلوب2.322.03فرایندها و نهادها                                                       
نسبتًا نامطلوب2.892.58فرهنگ سازمانی      

نامطلوب2.392.16استراتژی دانش
نسبتًا نامطلوب2.272.12سواد اطالعاتی1 

نسبتًا نامطلوب2.902.19مووک
نامطلوب2.182.09معماری الگوهای نوین
نسبتًا نامطلوب2.402.20ملزومات مدیریت داش

KM نامطلوب2.882.19برنامه  ریزی راهبردی
نسبتًا نامطلوب2.091.99رهبر ارشد دانش

نسبتًا نامطلوب1.991.90استراتژی مدیریت دانش
نسبتًا نامطلوب21.88تحلیل اطالعات

نامطلوب1.811.70طرح ریزی اطالعات
نامطلوب1.871.77مدیریت افراد

نامطلوب2.091.99سیستم مدیریت محتوا

1. سواد اطالعاتي را مجموعة توانایي هایي تعریف کرده اند که به کمک آن ها مي توان تشخیص داد در چه زماني به اطالعات نیاز است و به جایابي، ارزیابي و به کارگیري 

.)ACRL. 2000( مؤثر اطالعات موردنیاز پرداخت
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         نتیجه گیری و پیشنهادات

در  و  می شود  منتقل  سادگی  به  دانش  دانشی،  سازمان های  در   

به  کارمندان  که  زمانی  می گیرد.  قرار  کارمندان  تمامی  اختیار 
خود  محیط  می توانند  می کنند،  پیدا  دسترسی  سازمانی  دانش 
طریق  از  که  سازمان هایی  نمایند.  معنادار  را  آن   و  بشناسند  را 
جهت  در  غیررسمی تر  یادگیری  فرایندهای  یا  توسعه  و  تحقیق 
بر  که  سازمان هایی  به  نسبت  می کنند  اقدام  جدید  دانش  تولید 
عوامل  این  دارند.  برتری  می کنند،  عمل   دیگران  دانش  مبنای 
سبب می شوند مدیریت و بهبود سرمایة فکري نیز از دغدغه هاي 
مدیران و سیاست گذاران تلقی شود. مدیریت سرمایه هاي فکري 
شایستگی های  و  توانایی ها  که  داد  خواهند  اجازه  سازمان ها  به 
خود را به منظور بهره برداري از آن طی زمان شناسایی، حفظ و 

بازسازي کنند.
 برنامه های دانش محور نظیر مدیریت دانش و معماری سازمانی 
به مسائلی همچون سازگاری سازمانی، بقا و توانایی در مواجهه  
برنامه های  حقیقت،  در  می پردازند.  محیطی  فزاینده  تغییرات  با 
اطالعات،  پردازش  قابل   سینرژیک  ترکیب  درصدد  دانش محور 
تکنولوژی اطالعات و توانایی خالقانه انسان ها است. اما بخش 
دولتی در مقایسه با بخش غیردولتی نتوانسته آن گونه که بایسته 
و شایسته است از این برنامه ها در راستای بهبود تعالی سازمانی 
از  عمده ای  دالیل  اداری  علوم  اندیشمندان  جوید.  بهره  خویش 
بزرگ ترین موانع و چالش ها را نام برده اند، از قبیل؛ ساختارهای 
عدم  و  دانش  تسهیم  فرهنگ   فقدان  تمرکزگرا؛  و  سلسه مراتبی 
فقدان  کارکنان؛  میان  در  دانش  مدیریت  بی شمار  مزایای  درک 
کارکنان  میان  ضعیف  ارتباطات  دلیل  به  سازمانی،  یادگیری 
)02%(، عدم  موفقیت در به کارگیری مطلوب مدیریت دانش در 

تمامی فعالیت های روزانه )91%(، عدم تخصیص زمان مناسب 
مدیریت  از  مطلوب  بهره گیری  چگونگی  یادگیری  به منظور 
دانش و درک پیچیدگی های آن )81%(، فقدان آموزش کارکنان 
)51%(، برداشت نادرست کارکنان دال براین که مدیریت دانش 

مزایای کمی را به کاربران  آن ارایه می نماید )%31(.
سه گانه  ابعاد  بر  متمرکز  و  موردی  به صورت  پژوهش  این  در 

که  شده اند  اولویت بندی  و  شناسایی  موانعی  فکری،  سرمایه 
راستای  در  دولتی  بخش  در  حاکم  شرایط  بهبود  در  می توانند 
تدوین و پیاده سازی برنامه های دانش محور مثمرثمر واقع گردند. 
فرایندهای  محوری،  شایستگی های  عوامل  این  مهم ترین 
دانشی و فرهنگ سازماني )اعتماد، ارتباطات و اشتراک دانش( 
تعیین شدند. سازمان ها می توانند عوامل زیر را به عنوان  راهنمای 
موفقیت در کاربرد ابتکار برنامه های مبتنی بر دانش مورد استفاده 
قرار دهند؛ وجود رهبران یا قهرمانان دانش )رهبر دانش شخصی 
است که به طور فعال برنامه  دانش را خلق می کند و به جلو سوق 
سهیم سازی  و  یادگیری  و  نوآوری  که  فرهنگی  خلق  می دهد(؛ 
دانش را تشویق کند؛ تسریع  عمل یادگیری و انتقال دانش؛ ایجاد 
که  روشن  طرح  وجود  سازمان؛  مأموریت های  از  مشترک  درک  
ارتباط بین دانش با منافع  آن را نشان دهد؛ بصیرت های جذاب 
قرار  دسترس  در  و  مناسب   تکنولوژی  زیرساخت های  جالب؛  و 
دادن اطالعات، دانش و متا دانش برای کارکنان به منظور انجام 
کار کیفی و تحقق پارادایم خدمت. بر اساس مدل ارزیابی بلوغ 
اطالعات  فناوری  زیرساخت  بدون  سازمانی  دانش  مدیریت  نیز 

مناسب غیرممکن است )دولت پسندی و همکاران، 1398(. 
دانشی  برنامه های  وضعیت  می گردد؛  پیشنهاد  نهایت  در 
تعالی  چارچوب  مبنای  بر  و  سیستمی  کاماًل  به صورت  سازمان 
مربوطه  الزامات  و  نیازها  گردد؛  ارزیابی  و  اندازه گیری  سازمانی، 
تا  نمایید  تبیین  و  شناسایی  سازمانی  تعالی  نتایج  راستای  در  را 
تصویر جامعی از این برنامه ها ترسیم گردد که با اهداف کسب 
مبتنی  و  پایدار  منطقی،  رویکردهای  باشند.  مرتبط  کاماًل  کار  و 
کمک  به  گردد؛  تعریف  دانش  مدیریت  برای  استراتژی  بر 
مدیریت  سیستمی  به صورت  و  اندازه گیری  قابل  روش های 
حفظ  ابزار  از  استفاده  شود.  پیاده سازی  دانش محور  رویکردهای 
دانش1 )به اشتراک گذاری دانش با همکاران یک راه عالی برای 
است  دوچندان  اهمیت  حائز  نیز  است(  سازمان  در  دانش  حفظ 
گیرد.  قرار  اولویت  در  دانشی  استراتژی های  مدیریت  در  باید  و 
مدیران می توانند از ابزارهای جدول شماره )6( در امتداد کارراهه 

شغلی افراد برای حفظ دانش خاص در سازمان استفاده کنند.

1. Knowledge retention tools

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

sr
.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 14

http://jasr.smtc.ac.ir/article-1-206-fa.html


19 فصلنامه تخصصی مطالعات و پژوهش های اداری  |  شماره سیزده _ بهار 1401

ابزارهای ضمنیابزارهای صریح

)Documentation( مستندسازی )Storytelling( داستان سرایی

آموزش حین کار )On the job training(آموزش قبل کار و گاهی در حین کار

)Coaching( مربی گری)Mentoring( مرشدی

)Wiki( نت برداری
نت برداری داخلی، کارکنان را قادر می سازد تا جزئیات مربوط 

به فرایند کار را تبیین کنند و توضیح دهند که چرا تصمیم های 
متفاوت در خصوص یک فرایند گرفته می شود.

)Lessons Learned( دروس آموخته شده

)Shadowing( سایه زنی
در سایه زنی، کارآموز )منتی( اجرای یک وظیفه را از سوی منتور 

)فرد باتجربه( و در حین کار، تماشا می کند و می آموزد.

جدول 6: ابزارهای حفظ دانش برای آموزش متقابل
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