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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی شیراز

کلیات دانش



:گروه هدف

یرازعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شکارکنان دانشگاه•
کمیته های مدیریت دانش و نظام پیشنهادها/اعضای شورا•



:اهداف دوره•
آشنایی با مفاهیم پایه ای دانش•
شناسایی و طبقه بندی مدل های استراتژی دانش•
آشنایی با مفهوم دانش سازمانی و ویژگی های آن•

:پس از طی دوره انتظار می رود فراگیران قادر باشند•
.تفاوت های مفاهیم متداول در مدیریت دانش را بشناسند•
.انواع دانش سازمانی را شناسایی نمایند•
.راه های شناسایی دانش سازمانی را به کار بندند•



هاسرفصل 

تاریخچه رشد و توسعه )مقدمه •
(جوامع انسانی

مفاهیم دانشی•
oداده
oاطالعات
oدانش
oخرد
انواع دانش•
مقدمه ای بر دانش سازمانی•



شعارهای جهانی دانش



مقدمه
دانشعصربهبشرورودواطالعاتيانفجارازپسدانشمديريت•

فناوريبرمتكيدانشويژهبه)دانشترتيباينبهويافتاهميت
سازمانهاوكشورهاسرمايهمهمترينعنوانبهراخود(اطالعات

.نمودمطرح
هبپايصنعتيعصروكشاورزيعصرازعبورازپسجهانيجامعه•

سرمايهترينمهمعنوانبهراخوددانش،وگذاشتدانشعصر
ايهسرمتجهيزاتوامكاناتپول،دانش،عصردر.نمودمطرحتوليد
رااكشورهوهاسازمانسرمايهميزانبلكهرودنميشماربهاصلي
هممبهدانشامروزهكهنحويبهكندميتعيينآنهادانشميزان
.استشدهبدلهاسازمانوكشورهاقدرتابزارترين
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عصر کشاورزی  
:ویژگی ها•

هدف تهیه و تأمین غذا –
زمین عامل تعیین کننده –
هترزمین بیشتر و بزرگتر، بزرگی خانواده، رشد اقتصادی ب–



:عصر صنعتی
:ویژگی ها

اهميت سرمايه فيزيكي–
يتوجه به كارآيي و برتري عمليات–
يرساختار متمركز و غير انعطاف پذ–
سازمان به مثابه يک ماشين–
دستوردهي و كنترل–
اهداف ثابت–
بودجه ابزار برنامه ريزي و كنترل–

ی خست باکرگريازطريق آ فريين سازماهنا معدات ارزش 
.بودافزارهای توليد 



هامبتنی بر دانش عمدتا ازطریق بکارگیری مغز افزار و دارایی های ارزش آفرینی سازمان
.نامشهود است

ویژگی ها●
سازمان به مثابه یک موجود زنده –
توجه بر سرمایه های فکری–
تالش بی امان برای پایداری–
یامنعطف و پو/ ساختار غیر متمرکز–
مسئولیت سپاری و خودگردانی–

:عصر دانش



...  سایر ویژگی های عصر دانش 

شده؛ارد وظايف و رويه های استاندتمرکز بر تمرکز بر فرآيندها و پروژه ها بجای جايگزينی 

ترو مستقل تر؛ استفاده از کارکنان متخصص 

آنها؛  بودن میزان دستمزد افراد با میزان مشارکت مرتبط 

تصمیمات؛درك صحیح 

عدم تشخیص تمايز بین کنترل متمرکز و غیرمتمرکز؛

دهی؛بودن کنترل از روابط گزارش مجزا 

مديريت مشارکتی؛

سطوح؛از خالقیت و نوآوری در همه حمايت سازمان 

جذابیت و هیجان برانگیزتر بودن محیط کار؛



یمفاهیم دانش



ما از واژه هاي دانش  . مفهوم دانش براي بسياري از ما مبهم است
و نكات اما از تمايز دانش با ساير مفاهيم. يا علم استفاده مي كنيم

.كليدي براي مديريت دانش آگاهي نداريم

از  به همين دليل الزم است قبل
توضيح مفهوم دانش، الزم 

است كه بين دانش، اطالعات
.و داده تفاوت قائل شويم





ودهندميتشكيلرادانشمديريتسطحاولينهاداده•
ودخخوديبهكهاينهانظايروشكلهااعداد،ارقام،ازعبارتند

ها،دادهكهگفتتوانميواقعدر.كنندنميمعنيتوليد
.هستندرويدادهامورددرمجردوعينيواقعيتهايرشته

ازايدرومراجعهدرمانگاهبهفرديكهزمانيمثال،عنوانبه•
ادهدرخآنچه.كندميدريافتراخدماتيپول،مبالغيپرداخت

.كردتوصيفدادهعنوانبهتوانميرا
بهسازماناينآياكهكنندنميروشنهرگزهاييدادهچنين•

معنيتنهاييبههادادهاينزيراخير،ياشودميادارهخوبي
.نيستنددارهدفودار



وندنيستخوداهميتوربطيبيربط،نشانگرهادادهچندهر•
برايحالهربهاماكنند،تجويزراالزمعملتوانندنمي

چرادارندزيادياهميتبزرگسازمانهايمخصوصاًوسازمانها
.روندميشماربهدانشخلقبرايضرورياوليهموادكه

داده ها را می توان مواد خام عناصر مورد نیاز برای تصمیم
.گیری به شمار آورد



اطالعات



.دهدميتشكيلاطالعاترادانشمديريتسطحدومين•
سازماندهيوذخيرهبندي،گروهكههادادهازايمجموعه

.اندشده

وارتباطداراي.هستنددارمعنيها،دادهبرخالفاطالعات•
هدفايبروبودهكنندهدريافتبرگذاريتاثيرقابليتوهدف

.يابندميسازمانخاصي

هطبقوسازيخالصهمحاسبات،معموالكهداشتتوجهبايد•
واطالعاتنبايدوشودميانجامانسانتوسطاطالعات،بندي
.گرفتاشتباهآنهاانتقالفنآوريبارادانش



دانش



دانش.گيرندميريشههادادهازاطالعاتواطالعاتازدانش•
ن،قوانيطريقازكهاستهادادهازاييافتهسازمانتركيب

.استآمدهحاصلتجربهوعملكردهاوفرايندها
پردازش،افرادذهندركهزمانياطالعاتديگر،عبارتبه•

همينهب.شودميتبديلدانشبهشودبستهبكاروتفسير
ات اطالعهمان كه ديگري فرددانش باشخص هردانش دليل

.نيست يكسان مي كنددريافت را



:به طور خالصه مي توان دانش را به شرح زير تعريف كرد•
شود امّا بر خالف آنها مختص به  گذاري ميدانش بر داده و اطالعات پايه•

.  انسان ها است
.  خاستگاه و محل بكار گيري دانش در ذهن انسان است•
. حاصل تفكر است•
دانش مي تواند در يک گروه و با همكاري و مشاركت انسان ها توليد•

.  شود
.  كاربردي و قابل استفاده در تصميم ها است•



ویژگی های دانش

خرد



رآيندهافها،تصميمبهبودوتصميم گيريبرايدانشكهوقتي•
ردخبهتبديلمي شودگرفتهكاربهسودآورييابهره وريو

.مي شود
كنندبكسدانشبايدتنهانهافرادبودن،خردمندوبصيربراي•

تهداشنيزرادانشبرآنحاكماصولازكامليفهمبايدبلكه
.باشند

.يافتدستبصیرت(خرد)بهتوانميدانشمدیریتبا•



ارتباط بین داده، اطالعات و دانش



:دمثال زیر به سادگی تفاوت مفهوم های دانشی را نشان می ده



!توجه کنید

بین  در سیستم های اطالعاتی، دو دیدگاه متفاوت در مورد ارتباط

:داده، اطالعات و دانش وجود دارد



دیدگاه اول، عنوان می کند که داده ها، حقایق ساده ای هستند که  . 1
طالعات  به اطالعات تبدیل می شوند، با توجه به این دیدگاه تبدیل ا

:به دانش از طیف واژه های زیر صورت می پذیرد
با اطالعاتي كه در مورد شرايطي خاص داريم، چه تفاوتي: مقايسه•

اطالعات مربوط به شرايط ديگر دارد؟
از اطالعات موجود چه استنباطي مي توان براي تصميم : عواقب•

گيري و اقدام كرد؟
؟اين بخش از دانش چه ارتباطي با ديگر بخش ها دارد: ارتباطات•
يرد ، اين عمليات دانش آفرين بين انسان ها صورت مي گ: گفتگو•

ي  دانش از افراد يا گروه هاي آگاه حتي روندهاي سازماني به دست م
(97ص :1379. 26داونپورت و پروساك، )آيد 

ه  دیدگاه دوم، که با دیدگاه اول کامالً متفاوت است، ادعا می کند ک. 2
.داده بعد از دانش و اطالعات، در آخر کار شکل می گیرد



داده به تبديل”و “ تبديل اطالعات به دانش و برعكس”بايد توجه داشت كه 
.  فرايندي دائمي است“ اطالعات و برعكس

اطالعات

داده

دانش

ه تبديل ب: خارجي كردن
فعل كردن و يا نشان 

دادن

:  تحليل كردنپردازش و
خچه بازبيني تصاوير و تاري

وقايع و يا پيش بيني 
اتفاقات احتمالي در آينده

كسب و ذخيره كردن

دريافت و: دروني سازي
درك توسط ذهن انسان



دانش چيست؟
--------

دانش اطالعات 
آميخته شده با 
تجربه، زمينه و 

.تفسير است

(1998)دانپورت 

دانش چيست؟
-------

دانش، اعتقاد 
شخصي توجيه 
پذيري است كه 

اي  ظرفيت فرد را بر
انجام عمل افزايش  

.مي دهد

دانش چيست؟
-------

دانش به وسيله 
افراد ساخته 

شود و باورهاي  مي
افراد درباره روابط  

علّي را نشان  
.مي دهد

دانش چيست؟
------

كليه آموزه هاي  
توليد شده حين 

فرآيندهاي كاري كه
له دانستن آن به وسي
ي ديگران براي 

سازمان ايجاد ارزش 
.افزوده مي نمايد

كيلبرت پروست(2001)علوي وليدنر

تعریف دانش



ن  ارائه یک تعریف واحد از دانش مشکل است؛ اما روی ای

یت نیروی مسئله که دانش ترکیبی از خبرگی، تجربه و قابل

.انسانی است اتفاق نظر وجود دارد



:انواع دانش

در زمینه مدیریت دانشکاربردهای گوناگونی انواع دانش دارای •
(سیستم ها، فرآیندها، دانشکاران و تولید متفاوت. )هستند

مفهومهمچنین با مقایسه انواع دانش می توان درک بهتری از •
.به وجود آورددانش موجود و مطلوب سازمان
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انواع دانش از دیدگاه داتا

يفرداقداماتدرريشهواستنهفتهفردوجوددر:فرديدانش•
.دارداو
هايسيستمقوانين،فرآيندها،دركهدانشي:گروهيدانش•

.استنهفتهسازمانيک...وكاري
خاصسازمانيکدرفقطكهاستدانشي:سازمانيدانش•

.استشدهعجينسازمانآنپودوتارباوداردوجود

از آن جايي كه هر سازمان متشكل از مجموعه افراد است، پس دانش سازماني از دانش هاي شخصي•
.شكل مي گيرد



یانواع دانش از دیدگاه نوناکو و تاگوچ

:(نهفته)ضمنيدانش•
وتاسنهفتهفردتجاربدرآنهايريشهوداردبافتيوشخصيجنبهغيررسميياضمنيدانش•

ميارزشبرمبتنيسيستموفرديهايخصيصهشخصي،عقيدهقبيلازناملموسعواملشامل
.استمشكلبسيارآنسازينهادينهوانتقالدليلهمينبه.باشد

وهابايستها،پرسشها،فهممفروضات،ها،واقعيتها،ايدهقالبدردانشنوعاينسازمانهادر•
.يابدميعينيتهاديدگاهوهاداستانها،گمانوحدسها،تصميمها،شايست

:(آشكار)صريحدانش•
.ستندهانتقالقابلراحتيبهرسميومندقاعدهزبانباكهشودمياطالقدانشيبهصريحدانش•
طرحاوراق،ها،،گزارشسخنرانيمقاله،،كتاب،جزوهصورتبهدانشگاههادركهدانشدستاوردهاي•

.دهدميتشكيلرادانشگاهآشكاردانششود،مينگهداريوايجادغيرهوهايادداشتها،برنامهها،
آنهبوكنندمينگهداريوگردآوريرا(رسمي)آشكاردانشمرتب،صورتبهوآسانيبهسازمانها،

دارنداطمينانآكادميکدانشعنوانبه
انتقاللقابآسانيبهغيرهواطالعاتيپايگاههايواينترنتوهاكتابخانهطريقازاطالعاتنوعاين•

.است



انواع دانش از دیدگاه النگ و فابی

فرديکدرنهفتهدانش:شخصيدانش•
تيميکدانش)كاريتيميکدرنهفتهدانش:گروهييااجتماعيدانش•

(جراحي
ارقرهمهدسترسدركهسازمانيکآشكاردانش:يافتهسازماندانش•

(ابزارهاوهانامهنظامروندها،ها،سيستمشامل)دارد



انواع دانش از نظر لیونارد

اين دانش عبارت است از دانش عمومي و : دانش عمومي و علمي•
رسمي كه در كتابهاي درسي و مرجع و پايگاه هاي داده عمومي  

.وجود دارد
عتي  يعني دانش تخصصي در يک رشته خاص صن: دانش تخصصي

.كه در بين متخصصين آن صنعت رواج دارد
دانشي است كه فقط در يک سازمان خاص وجود  : دانش سازماني

.دارد و با تار و پود آن سازمان عجين شده است

ارتقاي بنا به اظهارات سيانگ، ظهور فناوري اطالعات و ارتباطات و بخصوص اينترنت، باعث•
نش سطح دو نوع دانش اول يعني دانش عمومي علمي و دانش صنعتي تخصصي در افراد دا

.ور شده است



انواع دانش از نظر بالکر

:اين نوع دانش به سه دسته تقسيم مي شود: دانش ضمني-1
جامعه پذيري  فرآيندهايي نظير. به فرآيند دستيابي به ادراكات مشترك اشاره مي كند:دانش فرهنگي•

و فرهنگ پذيري؛
انشي د. دانشي كه به مهارت هاي مفهومي و توانايي هاي شناختي وابسته است(:ذهني)دانش انتزاعي •

انتزاعي كه در ذهن فرد نهفته است؛
زيكي  اين نوع دانش به حضور في. دانشي كه وابسته به عمل و اقدام فرداست(:منسجم)دانش علمي •

افراد و معامالت رودررو متكي است؛
:در اين طبقه دو نوع دانش قرار مي گيرد: دانش صريح-2
ش ها و دانشي كه مي تواند به گونه اي نظام مند در روابط تكنولوژي، نق(:نظام مند)دانش رابطه اي •

.اين نوع دانش اشاره به دانش جمعي و مشترك انسان ها دارد. رويه هاي رسمي تحليل شود
ه به در قالب عالئم و نشانه هاست و مي تواند به صورت كتاب و يا اطالعاتي ك(:منظم)دانش نمادي •

.صورت فردي ردوبدل مي شود، دريافت شود



انواع دانش از نظر ماشلوپ

شود؛مينگهداريهدفبيواستانسانعاليقازخارجكهدانشي:ناخواستهدانش•

شود؛ميگناهازانسانرهاييباعثواستانسانمذهبيدانشباارتباطدر:معنويدانش•

اويكنجكيكنندهارضادانشنوعاين.شودميمطرحعقالنيدانشبامقابلهدر:سرگرميدانش•

شايعات،شاملواستمطلوباحساسي،وتفريحييجنبهدليلبهبلكهنيست؛انسانعقالنيهاي

است؛آننظايروبازيجک،ها،داستاناتفاقات،وحوادثاخبار

دانشازبخشيعنوانبهدانشاين.استمنطقيوعقالنيهايكنجكاويكنندهارضا:فكريدانش•

شود؛ميقلمدادگرايانهانسانهاي

شدانسياسي،دانش.شودمياستفادهانسانهايگيريتصميمواقداماتكارها،در:علميدانش•

.هستندنوعاينازديگرتجربيهايدانشوكاروكسببهمربوطدانشاي،حرفه



علم؟یادانش...علمبادانشتفاوت•
سازمانهردردانشمديريتسازيپيادهدرمهممسائلازيكي

نايدركهمهمينكته.استدانشمفهومازمناسبدرككسب
بينهكاستاصليتفاوتشودگرفتهنظردربايستيخصوص

.داردوجود(Science)علمو(knowledge)دانشمفهوم
روشهباثباتوتحليلنيازمندكهاستدانشانواعازيكيعلم
ترسادهمراتببهدانايييادانشمفهومولياستخاصهاي
.است

يکحلبرايالزمهايمهارتوهاشناختازايمجموعهدانش
شكليمبتواناستدستدركهاطالعاتيبااگرلذا.استمسئله

دانشآنكهضمن.داردوجوددانشگفتتوانميكرد،حلرا
داشتهراشدنعمليواجراييدستورالعملبهتبديلامكانبايد

.باشدسازمانشدهبوميوسازماناهدافراستايدروباشد



(Organizational knowledge)مقدمه ای بر دانش سازمانی



دههچندبهدانش،بهتوجهوفكريهايسرمايهارزشازآگاهيلزوم•
:گرددميبازقبل

.كردمعرفيرقابتمنبعيکعنوانبهرادانش1959سالدر“پترز”•
.كردبيانراآنشناختلزومودانشمفهوم1960دههدر“پوالني”•
هاييدارايارزشبهراعمومتوجهكهبودكسانينخستينازدراكرپيتر•

داري،پساسرمايهجامعهعنوانباخودكتابدروي.نمودجلبفكري
ديگرد،توليابزارهاييعنياقتصادي،منبعترينمهم:نويسدميچنين

ادياقتصمنابعاين.نيستكارنيرويياوطبيعيمنابعياسرمايه
.بودخواهدواستدانشبنيادي،



ويژگی های دانش سازمانی

يشخصبرداشتاساسبررادانشسازمان،درفرديهر:فردبهمنحصر•
.دارداختياردرميآورد،دستبهسازمانيبرونودروناطالعاتازكه

وتجربياتوتاريخيگذشتهاساسبرسازمانيدانشاين،برعالوه
دوياگروهدوبنابراين.ميگيردشكلسازمانخودشدهجمعمهارتهاي

.كردنخواهندعملوفكريكسان،شيوهبهسازمان

ياهافناوريفرآيندها،توليدات،بهبودباعثسازماني،دانش:ارزشداراي•
خودكارآييورقابتقدرتكهميسازدقادرراسازمانوميشودخدمات

بهدجديرويكرديباتاميكندكمکسازمانهابهدانش.دهدافزايشرا
فناوريتغييراتباراخودوبپردازندخودمشكالتومسائلحل

خدماتوكاركردتسهيلبرايدرستروشيباراآنونمايندهماهنگ
.گيرندكاربهخودسازماني



ويژگی های دانش سازمانی... ادامه 

يکدرآمدهوجودبهسازمانيدانشيعني:جايگزينغيرقابل•
زينجايگعنوانبهديگر،سازمانهايدركارگيريبهقابلسازمان،
ايجدرنميتوانندافراد،وهاتجربهكاركردها،همانكهچرانيست،

.شوندتكراردوبارهديگر

لذااست،استراتژيکمنبعيکسازمانيدانش:استراتژيک•
راخودپوياييودهندادامهرقابتبهخواهندميكهسازمانهايي

هنددايجادمربوطدانشضبطبرايراكارهاوسازبايدكنندحفظ
هكافراديهمهبهموقعبهومختصردائمي،دقيق،طوربهراآنو

.برساننددارندنيازآنبه



تر و چالش اصلي مديريت دانش در سازمانها تبديل هر چه بيش•
.بهتر دانش ضمني به دانش آشكار است

ارب،تجدانش؛غنيگنجينهازسازمانضمنيدانشمديريتبا•
كاركنانتوسطشدهارائهحلهايراهوهاانديشهها،طرح

.جويدميبهرهآنهاازسازماناهدافبهنيلبرايوبرخوردار



دانش ضمنی و دانش صریح



عنوانبهكهداردوجوددانشنوعدوهاسازماندرديگر،ديدگاهاز
حقيقاتت.ميشوندشناختهپنهانياضمنيوآشكارياصريحدانش

وصريحوآشكارسازمانهادانش٪20تنهاكهميدهدنشانبسياري
.استضمنيوپنهانمابقي80٪

شخصي،هايداناييوهامهارتها،تجربهپيدر:ضمنیدانش•
نميصريحبيانونمايشبهتنآسانيبهوآيدميپديداذهاندر

دروندردانشازنوعيزندگيجريانادامهباوزمانمروربه).دهد
.(گرددمينهادينهشخاص

تسهيمطريقازواستانتقالقابلآسانيبه:آشکاردانش•
طورهبصريحدانش.شودمياكتسابتقليدومشاهدهباتجربيات
.استدسترسيقابلهمواستثبتقابلخوبيبههممعمول



ما در مورد بخش کمی از آنچه می)دانش آشکار 
(دانیم صحبت می کنیم یا می نویسیم

میماحمایت،وکمکبا:ضمنیدانش
بارادانیممیکهآنچهمورددرتوانیم

.بگذاریماشتراکبهدیگران

دانش آشکار و دانش ضمنی



بهكهنآازبيشتوانيممي:ميگويددانشدوميانتمايزدرپوالني•
.بدانيم،آوريمميزبان

اهواژهباضمنيدانشكردنبيانكهگويدميچنيناصلدراو•
انتقال،كامپيوتريپردازشقابلراحتيبهآشكاردانش.استدشوار

ولياست؛اطالعاتيهايپايگاهدرسازيذخيرهوالكترونيكي
كسبدانشانتقالوپردازشضمني،دانشحسيوذهنيماهيت

.سازدميمشكلبسيارساختارمندومنطقيطرقازراشده
آنايدبيابد،گسترشوانتقالسازماندرضمنيدانشاينكهبراي•

دركقابلكسهربرايكهشوندتبديلاعداديياكلماتبهدانش
.استفهمو



مهارت افراد ماهر، نكات و لم هاي كاري در 
ذهن افراد مجرب، ارتباطات و آگاهي هاي افراد 

ابق از قابليت ها و توانمندي هاي يكديگر، تط
رفتاري افراد جا افتاده با محيط و چيدمان و 

ابزارها

دستورالعمل ها، چک ليست ها، فرم ها، نقشه
هاي فني، نمودار فرآيند، صورتجلسات، 

گزارش ها، اسناد معماري سازماني، 
اطالعات موجود در پرتال، كتاب ها، 

نشريات و سايرمستندات سازمان

نمشاوريدنيا،درشماكاريحوزهخبرگان
يمتعالهايشركتحقوقي،وحقيقي

،جامعهدانشمشتري،دانشبهينه،و
علمي،سمينارهايوهاكنفرانس

كارگاههايوهادورهواساتيد
تخصصيهايانجمنآموزشي،

ين، استانداردها، اينترنت، انتشارات چاپي و آنال
شبكه هاي اجتماعي

خارج سازمانداخل سازمان
ي

ش ضمن
دان

ش آشكار
دان



...تعاریف دانش و خرد را مرور کنید ... یادآوری 

ويرييادگنتيجهكهاستفرزانگيسازمانيدانشبرخي،براي•
يارييادگيفقطسازمانيدانشديگربرخيبراي.استتجربه
.استتجربهفقط



:تمرین
:در محيط كار خود

.نمونه اي از داده هاي موجود را ليست نماييد-1
.نمونه اي از اطالعات موجود را ليست نماييد-2
.نمونه اي از دانش ضمني موجود را ليست نماييد-3
.نمونه اي از دانش آشكار را بيان نماييد-4
.نمونه هايي از دانش ضمني خودتان را بيان نماييد-5



:مطالب پیشنهادی جهت مطالعه


