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:مقدمه  
توسعه جوامع انسانی منوط به انسانهای توسعه یافته بویژه در سطح 

مدیریت آنهاست و برای رسیدن به یک سازمان خالق و پویا بایستی  
.بر مدیریت دانش تکیه کرد  

 اگرمهم ترین ثروت یک سازمان انسانها هستند ،بنابراین
.بهره وری بیشتر در گرو پرورش استعداد کارکنان است   

بیش ازآنچه (سرمایه فکری)در شرکتها و موسسات آنچه که می دانند
اهمیت داردو اصلی ترین مزیت رقابتی سازمانها  (سرمایه مادی)دارند 

،توان آنها در مدیریت دانش محسوب می شودو عمده ترین سرمایه  
.آنها دانشی است که به آن دسترسی دارند  
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 تعریف دانش
:برخی تعاریف دانش  

.دانش ،اطالعات کاربردی و سازماندهی شده برای حل مسائل است-  
دانش شامل حقایق و باور ها ،مفاهیم و اندیشه ها ،قضاوتها ،انتظارات  -

.،متدولوژی و نحوه انجام فنون است  
.انچه افراد جهت انجام مشاغل خویش بدان نیاز دارند-  
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 تعریف مدیریت دانش

در خصوص تعریف مدیریت دانش توافقی وجود ندارد و تعاریف گوناگونی ارائه     
:شده است  

کسب دانش درست برای افراد مناسب در زمان صحیح و مکان مناسب،بگونه ای   -
که آنان بتوانند برای دست یابی به اهداف سازمان ،بهترین استفاده از دانش را 

.ببرند  

یافتن راهی جهت خلق،شناسائی،کشف،توزیع وانتقال دانش سازمانی به افراد   -
.نیازمند آن  

مدیریت دانش یک فرایند آگاهانه ایجاد دانش،اعتبار بخشی به آن ،توزیع و  -
.کاربرد آن است  
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عنصر داده،اطالعات و دانش تشکیل 3پله های دانش از
 .شده است

.  مجموعه ای از حقایق و امور مسلم در باره ی یک پدیده است  :داده    
 .داده ها مواد خام و عناصر مورد نیاز برای تصمیم گیری هستند 

سازمان دهی ،گروه بندی مقوله بندی داده ها در الگو ها ی  :اطالعات   
 .معنا دار است 

اطالعاتی است که با تجربه، زمینه، تعبیرو تأمل ترکیب شده و  :دانش    
 .اقدام صحیح را ممکن میسازد
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 دانش

 اطالعات 

 داده 

  زیاد

 ارزش

 کم

 زیاد

 معنا

 کم
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 ویژگی های متمایز کننده دانش واطالعات

 خصوصیات داده اطالعات دانش

 کامال انتزاعی

 حذف ظرافت

ظرافت یک پارچه 

 شده وانباشته

 سطح پایینی 

 از ظرافت
 سطح ظرافت

 زمینه بدون زمینه تمام زمینه  زمینه گسترده

فراتر از دامنه 

اطالعات گسترش 

 دارد

دامنه محدود به 

 زمینه خاص

 دامنه دامنه بسیار باریک

 بهنگام بودن بهنگام نبودن بهنگامی محدود بدون زمان
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  صورتهای دانش

 دانش صریح

 دانش ضمنی
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 :دانش درهرسطحی که باشد دردوشکل ظاهر میشود    
دانشی که قابل بیان به طرق مختلف  :دانش صریح    

 درسازمانها،درقالب کتب،مدارک،دستورالعملها،.میباشد
با سهولت بیشتری قابل انتقال . وجود دارد...مدلها،نمودارهاو   

اعتقاد براین است که دانش صریح همان  .ودستیابی هستند
غیروابسته به  .اطالعات است که دارای قابلیت کدگذاری است

 .   افراد است لیکن به پشتوانه دانش ضمنی کارکنان رشد میکنند
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درذهن افراد سازمان وجود دارد وبه سهولت قابل  :دانش ضمنی      
دانش نانوشته سازمان است که بیان گرمیزان تجربه .بیان نمی باشد

برای انجام امور وفعالیتها ضروریست  .ومهارت کارکنان میباشد
.ووابسته به افراد ودرون ایشان است  

به همین دلیل مدیریت دانش فراتر از مدیریت اطالعات مطرح شده و 
.ابعاد انسانی وضمنی دانش سازمانی را مد نظر قرار می دهد  
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تفاوت میان یک سازمان موفق وناموفق ناشی ازاختالف بین : نورث    
.ودانش ضمنی است( صریح)دانش قابل انتقال  

.دانش به خودی خود مزیت رقابتی محسوب نمیشود     
بلکه بعد ضمنی دانش درافراد وسازمانهاست که مزیت رقابتی وقدرت 

.رقابت فراهم میاورد  
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نقش و تآثیر دانش ضمنی در فرآیند خالقیت و نیل به موفقیت آن در    

. سازمان ها در سه بعد کلیدی مورد بررسی قرار میگیرد   
   

تکامل دانش ضمنی در سازمان : بعد اول      
حیات بخشی به دانش ضمنی: بعد دوم      
انتقال دانش ضمنی: بعد سوم     
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تکامل دانش ضمنی درسازمانها: بعداول   

 مدل حلزونی دانش رامطرح کردوچنین بیان 2000نوناکا درسال           
 میدارد که دانش ضمنی همیشه با شخص همراه است و          
 دانش سازمانی از طریق تعامل اجتماعی میان دانش          
 باتوجه به این فرض اساسی.ضمنی وصریح توسعه می یابد          
که دانش به عنوان سرمایه اصلی سازمان مستلزم هماهنگی سازی است وبا ایجاد تعاملی            

 پویا بین این دونوع ازدانش           
بیرونی (ازدانش ضمنی به دانش ضمنی)به چهار راهبرد اساسی اجتماعی کردن          

ازدانش صریح به دانش )ترکیب( ازدانش ضمنی به دانش صریح)سازی
درفرایند تبدیل دانش اشاره ( ازدانش صریح به دانش ضمنی)درونی سازی(صریح
دانش ایجاد شده ازطریق این فرایند حلزونی درسطح افقی وعمودی سازمان .میشود

 . توسعه یافته وسبب ایجاد حلقه جدیدی ازدانش  میشود
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 جامعه پذیری

 (ضمنی به ضمنی)

 درونی سازی

 (صریح به ضمنی)

 بیرونی سازی

 (ضمنی به صریح) 

 انتشار

 (صریح به صریح)
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حیات بخشی به دانش ضمنی: بعد دوم   
  

یک پیش شرط اساسی جهت فعال ساختن دانش ضمنی درفرآیند  نوآوری، اطمینان      
دانش ضمنی امکان ایجاد  .یافتن ازشناسایی دانش ضمنی مرتبط درسازمان است

یکی  . ایده های بسیاری را فراهم ساخته واثرمثبتی برفعالیتهای کسب وکاردارد
ازراههای فعال کردن دانش ضمنی برگزاری جلسات طوفان مغزی وایجاد فضای  

 .مناسب ارتباط میان کارکنان است
 

ازآنجا که ابعاد ضمنی دانش اشخاص،درون هرفرد نهادینه شده وبه صورت :توجه          
عمومی نیست وابعاد ضمنی دانش جمعی را نیز بابت آن سازمان تشکیل میدهد، 
بنابراین دانش یک سازمان منحصر به فرد وتوسط سایر سازمانها به راحتی قابل 

 . تقلیدوبه کارگیری نیست
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انتقال دانش ضمنی: بعد سوم   

      
 میزان قابل توجهی از دانش که برای انجام یا بهبود یک فرایند       
 اهمیت و.معین یا فناوری توسعه مهم است،دانش ضمنی است        
 نقطه قوت دانش ضمنی در دشواری تقلید و در نتیجه انتقال آن       
دانش ضمنی عاملی کلیدی در مزیت رقابتی همکاری  بوده  و همکاری .میباشد       

مهمترین چالش یک  سازمان باید ایجاد توازن .تنها راه انتقال دانش ضمنی است
بین دانش ضمنی و صریح باشد تا از طریق حفظ دانش افرادی که آنجا را ترک 

 .میکنند محفوظ نگه داشته شوند



: 

 

:سازمانهای یادگیرنده در  

 گونهارکستری سازمانها .تمامی اجزا به هم ارتباط و پیوندی عمیق دارند -1
 

 افزایش دانش و رشد مدیریت نیروی انسانی. روانی جریان اطالعات -2
 

یجاد تیم های متعدد و ا ،کارکنان و تفویض اختیاری به آنهاآموزش مكرر  -3
خلق  . آنانارتقای اطالعات و توانمندی  رایانجام بحث های گروهی ب

آرمان یا دیدگاه مشترك میان نیروی انسانی و  فرهنگی بسیار قوی و
 سازمان

   
پایین به  ازسازمان  مشتركو استراتژی کلی . قوی سازمانی یرهبر وجود -4

 باال
 

تعامل  برایتوانمندی  افزایش. تمامی بخش هادراطالعات جریان باز   -5
 منطقی با یكدیگر

 



  سازمانهای یادگیرنده
  پنج قاعده یا فرمان  

  الگوهای ذهنی 
  آرمان مشترك 
 یادگیری تیمی 
  قابلیت فردی 
تفكر سیستمی 
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منابع دانش    

دانش استخراج شده ازداده ومنابع اطالعاتی :  دانش ساختاریافته1.
منابع دادههای  .ساختاریافته که به خودی خود ساختار یافته است

پایگاههای داده،پایگاههای دانش،انبارهای  :ساختاریافته
 .دادههاوبازارها ومراکزتجاری داده

 
 دانش حاصل ازمنابع ساختار نیافته ای :  دانش ساختارنیافته2.

-همچون اسناد،متون،نمایه های گرافیکی،نمایه های سمعی     
بصری،پستهای الکترونیکی،اکثرسایتهای اینترنتی وکلیه دانش 

 .ضمنی کارکنان راشامل میشود



 تدابيري براي انگيزش شغلي

 به كاركنان هدف را نشان دهيد و آنان را در رسيدن به آن كمك و راهنمايي كنيد

 به آن دسته از پيشنهادها كه جنبه عملي دارند، توجه بيشتري نماييد



 تدابيري براي انگيزش شغلي

در اشخاص ميل به كار 
 كردن را 
 پديد آوريد

عالقه مندي خود 
 را به كار ِ 

كاركنان نشان 
 دهيد
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 تدابيري براي انگيزش شغلي

بطور خصوصي انتقاد كنيد  
و در جمع، از افراد انتقاد  

 نكنيد
 
 
 

وقتي انتقاد مي كنيد،  
پيشنهاد سازنده اي را هم 

 آماده داشته باشيد
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 تدابيري براي انگيزش شغلي

نمونه بارز و الگوي 
خوبي براي كاركنان 

 باشيد

 مالحظه كار باشيد و 
جوانب امور را  

 بسنجيد

 هر كس كه كاري
 را به پايان رسانيد،

بايد شخصاً پاداش 
 كارش را بگيرد
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 تدابيري براي انگيزش شغلي

A به كاركنان احترام بگذاريد 

B  نظريه هاي ديگران را در طرحها و
 نقشه هايتان دخالت بدهيد

C   از آنچه كه به كاركنان مربوط ميشود و در
 سرنوشت ِ خدمت آنان موثر است آگاهشان كنيد
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 تدابيري براي انگيزش شغلي
 وقتي پيشنهاد يا دستوري

 ميدهيد بايد مطمئن باشيد 
 كه داليل آن را ميتوانيد ابراز كنيد 

از كاركنان خود بخواهيد در  
صورت نياز بدون هيچ ترسي براي 
 كمك خواهي به شما مراجعه كنند
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 تدابيري براي انگيزش شغلي

از چهره هاي اخم  
 آلود

كاركنان ناراحت  
 نشده 

و در صدد مقابله به 
 مثل نباشيد

 ميل باطني خود را
 بصورت پيشنهاد

 عرضه كنيد
هنگام سخن 

 گفتن به  
اداي جمالت و 

 استفاده
از واژه ها توجه 

 كنيد

در رفتار و 
 كردارتان

 پايدار باشيد

نزد همكاران،  
 كاركنان

را تحسين  
 كنيد
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 تدابيري براي انگيزش شغلي

از زورگويي  
و تحميل  

نظر خود به  
ديگران  

خودداري  
 كنيد
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 تدابيري براي انگيزش شغلي

 به كاركنان بپردازيد
 تا معلوم شود چه عاملي 
 به ضعيف ترين   آنها را به كار واميدارد 

 پيشنهادها هم توجه كنيد

 به كاركنان اجازه 
 مشاركت در تصميم گيري دهيد
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 تدابيري براي انگيزش شغلي

 تفويض اختيار كنيد
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میزان دانش ساختارنیافته خیلی بیشتر از دانش ساختاریافته        
این عدم توازن نمایانگروضعیت داده ها و اطالعات .است
داده های ساختاریافته تنها ده تا بیست درصد داده های  .است

 .سازمان است
 

 :هدف اصلی مدیریت دانش     
ایجاد ساختاری بااستفاده ازفراداده ها برای دانش ساختارنیافته  1.

 .ودانش ساختاریافته عاری ازدقت
 .دسترس به داده ها ومنابع اطالعاتی وسیع بیرونی2.

این منابع مواد خام راکه شکل اولیه دانش ساختارنیافته است      
اگرچه اینها در فرایند مدیریت دانش .رافراهم میکند

 .ساختاریافته میشوند
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 چرخه دانش

 چرخه ای است که در آن داده ها به اطالعات تبدیل میشوند،  
 اطالعات دست چین وتقویت گردیده و تبدیل به دانش میشود،   
 این دانش سپس به کار گرفته شده و نتایج آن مستند میگردد،  
 .وداد ها و اطالعات جدید را در پی دارد  
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 تبدیل دانش

چنانچه مدیران درصدد اجرای یک برنامه اثر بخش مدیریت دانش    
 .باشند،درک کامل فرایند تبدیل دانش ضروری است

 
مدیران دانش ونظام های مدیریت دانش وقتی می توانند اثر بخش    

 .باشند که به مسأله بیرونی سازی وانتشار بپردازند
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 فرایند دانش

 انتقال و اشتراک پردازش و انتقال ذخیره سازی در اختیار گیری
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 ضرورت مدیریت دانش

افراد سازمان مهمترین منبع دانش هستند و نیروی انسانی است که  :  دلیل اول    
 .میتواند دانش جدید  خلق کند 

 .مولد ثروت و ارزش ،دانش و دارایی ها غیر مادی است نه کار :  دلیل دوم    

ارتباط و وابستگی سازمان ها از نظر دانش به یکدیگر افزایش یافته : دلیل سوم    
است بنابراین سازمانها از یک طرف باید امتیازهای رقابتی خود را حفظ کنند و 

در عین حال مرز های خود را باز بگذارند به طوریکه هم دانش بدهند و هم  
 .دانش بگیرند
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سرعت تغییر است که سازمان ها را مجبور کرده به طور : دلیل چهارم   
 .مستمر و حتی سریعتر ازتغییر به یادگیری بپردازند

  
مزیت رقابت وگاهی اوقات بقای سازمان ها به وسیله ی : دلیل پنجم   

 .نوآوری حاصل میشود
 

در دهه اخیر نقش دانش در قدرت رقابت مندی  سازمانها  : دلیل ششم   
شرکت به جای تکیه بر زمین ،کارخانه و تجهیزات .بسیار بزرگتر شده است

 .خود به عنوان عامل رقابت پذیری باید بر سرمایه دانش خود اتکا کند
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 استراتژی کد گذاری دانش                                         

 (استفاده مجدد)                                                
 :استراتژی های  مدیریت دانش 

 

 استراتژی شخصی سازی                                        
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 استراتژی کد گذاری دانش

در این استراتژی که بر کامپیوتر تمرکز دارد،دانش در پایگاه اطالعات     
ذخیره و به رمز درآورده میشود تا افراد سازمان بتوانند در موقع مورد 

نیاز به سرعت به این اطالعات دسترسی پیدا کرده و آن را مورد 
دراین روش ،دانش از شخصی که در آن نقش .استفاده قرار دهند 

داشته استخراج و سپس به منظور استفاده مجدد از فرد ساخته میشود  
این روش به افراد مختلف امکان میدهد بدون ارتباط  با افرادی که به  .

طور بنیادی در توسعه دانش مورد نظر نقش داشته اند اطالعات کد 
استراتژی کد گذاری .گذاری شده را جستجو و بازیافت میکنند 

امکان دست یابی به استفاده مجدد  از دانش را افزایش داده و بنابراین  
 .موجبات رشد تجارت را فراهم میکند
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 استراتژی شخصی سازی 

در بعضی شرکت ها به موجب استراتژی دانش خود بر گفتگو های بین افراد         
دانشی که کد گذاری  .تأکید دارند نه موضوع های دانش در پایگاه اطالعاتی 

نشده و یا احتمال کد گذاری آن وجود ندارد، در جلسات طوفان فکری و 
در استراتژی شخصی سازی .مکالمات فرد با فرد مابین افراد رد و بدل میگردد 

مشاوران به طور دسته جمعی از طریق برگشت به مشکل و مورد توجه قرار دادن  
آن به منظور یافتن راه حل، بینش عمیق تری را نسبت به مشکل به دست میاورند 

به طور خالصه در این استراتزی دانش با افرادی که در توسعه آن نقش داشته  
 .گره خورده و افراد در ارتباط با یکدیگر از آن اطالعات سهم میبرند
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 انتخاب استراتژی صحیح
شرکت هایی که از دانش به طور کارآمد استفاده میکنندیک استراتژی را به             

طور عمده مورد استفاده قرار داده و از استراتژی دیگر در جهت پشتیبانی از 
-20تصور برآن است که این تصمیم به صورت . استراتژی اصلی استفاده میکنند

از % 20در تبادل دانش از طریق استراتژی اصلی  % 80است به این صورت که  80
 .طریق استراتژی دوم صورت میگیرد 

شرکتهائی که تنها از یک استراتژی استفاده می کنند با مشکالت عدیده ای              
 بطور مثال شرکتهائی که به استراتژی   .مواجه می شوند

نهان را منتقل کنند ،زیرا منطقی که  ÷کد گذاری تکیه می کنند نمی توانند دانش      
برای دستیابی به راه حل ها بکار گرفته می شود و مستلزم ارتباط فرد به فرد است 

 .وآن را نمی توان از طریق مستندات منتقل کرد
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 چرخه مدیریت دانش 

چرخه مدیریت دانش به خودی خود شکل نمیگیرد  بلکه ایجاد آن نیاز     
در حقیقت برای تکمیل این چرخه باید فرایند های نا  .به محرک دارد

 .قص شناسایی شده و تکمیل شوند
اگر دانشی در چرخه مدیریت دانش قرار نگیرد دیر یا زود از بین    

 .خواهد رفت
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 :اجزای چرخه دانش به ترتیب زیر تعریف میگردند
 درونی سازی اطالعات 1.
 ایجاد دانش  2.
 بیرونی سازی3.
 دیجیتالی کردن  4.
 ذخیره سازی 5.
 سازماندهی وتصحیح کردن  6.
 منتشر ساختن7.
 دست یابی  8.
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 اجزای سیستم مدیریت دانش 

 سیستم مدیریت دانش از سه جزء اساسی تشکیل شده 
 فرایند                          

 
 مردم :         که عبارتند از

  
 فن آوری                         
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 فرایند
مجموعه فرایند های خلق ،مشخص نمودن ، انتخاب و گرد آوری،طبقه بندی           

،سازماندهی و ذخیره ،انتشار و به اشتراک گذاشتن ،دسترسی دیگران به دانش و 
 .استفاده از دانش است که در توالی هم چرخه مدیریت دانش را تکمیل میکنند

 تکنولوژی فرایند

 مردم
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 مردم یا صاحبان دانش

از آنجا که حجم قابل توجهی ازدانش نزد انسان ها  و صاحبان دانش     
وجود دارد و نیز از آنجا که بکار گیری دانش و خلق دانش جدید تنها  

توسط انسان قابل انجام است ،انسان یکی از ارکان سیستم مدیریت 
 .  دانش است
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 فناوری

پیاده سازی فرایند های مدیریت دانش در گروی بهره گیری از     
 در سیستم مدیریت دانش نیز مانند تمام . فناوری است

سیستم های دیگر برای دست یابی به نتیجه ، کارکرد متناسب تمام    
 . اجزای سیستم ضروری است
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 دانش آفرینی

هیچ سازمان سالمی نمی تواند ادعا کند که دانش کافی در اختیار    
تمام سازمان های موفق ضمن تعامل با محیط سعی در دانش .دارد

در حالیکه در مدیریت دانش با آموخته ها سر و کار  .آفرینی دارند
 .داریم در دانش آفرینی روی نا آموخته ها سرمایه گذاری می کنیم

                                         
 هستی شناسی جنبه های دانش آفرینی   

 معرفت شناسی
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 سازوکارهای دانش آفرینی
خرید سازمان یا استخدام فرد یا افرادی که از دانش مورد نظر  : کسب دانش 1.

 .برخوردارند
حمایت مالی شرکتها از موسسه های پژوهشی یا دانشگاه ها به ازای کسب حق : اجاره 2.

استخدام مشاور برای -استفاده از نتایج تحقیقات بالفاصله بعد از به دست آمدن آنها
 انجام پروژه

 ایجاد گروه ها وواحدهای خاص این کار همچون واحد تحقیق و توسعه: منابع متعهد 3.

 (این مقدار اضافه شده به دو،دانش خلق شده است)2<1+1: هم جوشی 4.

 شرکت خودش را با بحران تطابق بدهد: تطابق 5.

 پست های الکترونیکی وشبکه های ارتباطی: شبکه ها 6.

 تجربه ها واعمال شرکت ها نیز فرصتی برای خلق دانش است: تجربیات 7.
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 حرکت به سوی سازمان های یادگیرنده ، یاد دهنده و مربی

یادگیری کلید نفوذ به داراییهای دانشی وبه تبع آن افزایش سرمایه های فکری می           
یادگیری عنصر حیاتی در توسعه مداوم نوآوری برای سازمان ها به شمار می  .باشد
سازمان یادگیرنده سازمانی است که می داند چگونه از دانش استفاده کند .آید

وبه کارکنان خود فرصت و ابزارهای ایجاد وبه کارگیری دانش را 
سازمانی که در یادگیری به مرحله ی تکامل رسید باید به رشد خود ادامه  .میدهد

مدیران در یاددهی  مدیران .دهد وراهی جز این ندارد که به یاددهی نیز بپردازد
سازمان یاددهنده .دیگر را پرورش و تجارب خود را در اختیار آنها قرار می دهند

 .با انتقال دانش ضمنی موجبات توسعه دانش را نیز در سازمان فراهم می سازد
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سازمان های مربی در باال ترین حد .که این نوعی دانش آفرینی است      
بدین ترتیب که نهادینه شدن دانش ضمنی در .اثر بخشی قرار دارند

کلیه سطوح و توسط کلیه افراد توان یادگیری و یاددهی در سطحی 
باال در حد مربی خبره وجا افتاده بدون مشاهده رویه کار را فراهم 

در این مرحله یادگیری سازمان در حالتی متعالی از ارزیابی .می آورد
 .سنجه ها قرار دارد
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 نتایج مدیریت دانش

 صرفه جوییها وکاراییها1.

 فرصت های جدید2.

 تغییر و نوآوری3.

 بکارگیری بهتر منابع انسانی4.

 سرعت فرایند5.

 تداوم6.
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 سرمایه فکری
تری داشته است و  رسد پذیرش وسيع تعریف عمومي كه به نظرمي

مورد قبول جامعة آكادميك قرار گرفته است شامل سه جزء زیر  
 : است

 سرمایه انساني  ( 1
 (  سازماني) سرمایه ساختاری ( 2

 (مشتری مداری)سرمایه ارتباطي ( 3
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اشاره به شایستگی کارکنان و قابلیت ها  :سرمایه های انسانی
مثال اگر یک سازمان کارکنانش را آموزش .ی آن ها دارد

 .دهد،در حقیقت سرمایه انسانی اش را توسعه داده است
نتیجه ای از سرمایه های فکری است و به  :سرمایه ساختاری

صورت اطالعات،منابع دانش با اسناد و مدارک منعکس می 
آن چیزهائی است که پس از رفتن کارکنان در سازمان .شود

 .باقی می ماند
در ارزش ارتباطات سازمان با مشتریانش   :سرمایه مشتریان

 .نمایانگر می شود
 



 هفت دلیل اصلی ترک کار کارکنان

 .  شغل و یا محیط کار مطابق انتظار کارکنان نباشد. 1     
 .  حجم کاربا تعریف شغل تناسب نداشته باشند. 2
مدیر کار در نقش مربی ظاهر نشده و حرف ها و رفتاری که موجب .3

 .  بهبود ما شود نزده و نشان ندهد
 .  رشد و پیشرفت کارکنان در سازمان بسیار اندک باشد. ۴
مورد توجه قرار نگرفتن و ارزیابی نادرست باشد به صورتی که حس . ۵

 .کنند حق آنها بیش از آن است که به آنها داده می شود
کارکنان از بابت حجم کاری زیاد و بروز عدم توازن در کار و زندگی . ۶

 .  دچار تنش و استرس شده باشند
 .به مافوق و مدیران ارشد سازمان بی اعتماد و بدبین شده باشند. ۷
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 :مالکیت فکری
یک نوع دارایی فکری است که به صورت قانونی  

 .قابلیت حمایت،حفاظت و پیگیری را دارد
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 الگوی سالیوان برای تجسم و نمایش تصویری سرمایه های فکری
   دارائی های فكری                                            

 سرمایه های انسانی

 

 تجربه

 

 فوت و فن

 

 مهارت

 

 خالقیت

 

 برنامه ها

 اختراعات

 فرایندها

 پایگاه های داده

 متدولوژی

 اسناد و مدارک

 تصاویر

 طراحی ها
 

 مالکیت فکری

 حق اختراع

 حق تالیف

 نشان تجاری

 رموز تجاری
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 ارزش بازاری

 سرمایه های فکری سرمایه های مالی

سرمایه های 
 ساختاری

 سرمایه سازمانی سرمایه مشتری

 سرمایه فرایندی سرمایه نوآوری

 سرمایه های انسانی
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شامل دارایی های دانشی نهادینه شده در بستر  :سرمایه سازمانی
 .فرایندها و نوآوری های سازمان می باشد

 
اشاره به فرایند های ارزش افزاری سازمانی مانند  :سرمایه فرایندی

...  ساختار سازمانی،تجارب مدیریتی،سیستم های کامپیوتری و
 .دارد

 
شامل دانش آشکار وهم دارایی های فکری می  :سرمایه نوآوری

همانند فرهنگ .گردد که شناسایی هر دوی آن ها مشکل است
 مثبت
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 :الگوی بروکینگ
در این الگو سرمایه فکری ازاجزاء زیرتشکیل شده و مالکیت فکری راجزء  

 .قابل درج در ترازنامه به رسمیت می شناسد

 
 :سرمایه های فکری

 دارایی های ساختاری(1 
 دارایی های مالکیت فکری(2 
 دارایی های انسان محور(3 
 (مشتریان)دارایی های بازاری(۴ 
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 :دارایی ها ی بازار
 تمام دارایی های نامشهود بازار مثل نشان های تجاری،مشتریان ،سفارش ها

 

   :دارایی های انسان محور
مثل مهارت ها و تجارب،توانایی های حل مشکل و هر ویژگی دیگری که در کارکنان 

 .نهادینه شده باشد
 

   :دارایی ساختاری
شامل کلیه فناوری ها،فرایند ها و متدولوژی هایی که یک سازمان را برای عملکرد صحیح 

 .توانا می سازد
 

 :دارائیهای مالکیت فکری
فوت و فن،حق اختراع و هر دارائی نامشهودی که بتوان توسط قانون حقوق مالکیت معنوی 

 .از آن حمایت نمود
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 اجزای گروه های چهارگانه سرمایه های فکری

 سرمایه انسانی
 دارائی های فکری

 سرمایه ارتباطی

(مشتریان)  

(ساختاری)سرمایه سازمانی  

 سرمایه های زیرساختی

 فلسفه مدیریت

 فرهنگ مشترک

 ارزشهای مشترک

 فرایند های مدیریت

 سیستم های اطالعاتی

 سیستم های شبکه

 ارتباطات مالی

 استراتژی های شرکت

 روش های شرکت

 ابزار فروش

 پایه های دانشی
 تیم ها و شبکه های تخصصی

 

فوت و فن-  

تحصیالت-  

آمادگی های شغلی-  

دانش مرتبط با کار-  

ارزیابی های حرفه ای-  

ارزیابی های روانشناسانه-  

شایستگی مرتبط با کار-  

الگوها و چارچوب ها-  

تنوع فرهنگی-  

 

نشان های تجاری-  

مشتریان-  

 وفاداری و اعتماد 

 مشتریان

 نفوذ و وسعت 

 مشتریان

اسامی شرکتها-  

پیش فروشها-  

 کانالهای توزیع -

 همکاریهای تجاری-

 اعطای پروانه-

 قراردادهای مطلوب-

 امتیاز تاسیس-
 

 حق اختراع

 حق تالیف

 حقوق طراحی

 رموز تجاری

 نشان تجاری

 نشان خدماتی

 ظاهر محصول
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 :مدل اسویبی
 

 دارایی های نامشهود

شایستگی 
 کارکنان

ساختارهای  
 داخلی

ساختارهای  
 خارجی
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شامل ظرفیت عملکرد در شرایط گوناگون برای  :شایستگی کارکنان
 .ایجاد دارایی های مشهود و نا مشهود می شود

 
شامل حق اختراع،مفاهیم،الگوها و سیستم ها ی اطالعاتی   :ساختار داخلی

 .و اداری می باشند
 

اشاره به ارتباطات با مشتریان و تامین کنندگان،نام  :ساختار خارجی
های تجاری و شهرت و تصویر سازمان دارد که برخی از این دارایی 

   .ها به عنوان دارایی های قانونی تلقی می شود
در این الگو کارکنان تنها عامالن اصلی تجارت هستند وتمام دارائیها و 

ساختارهای شرکت ،چه مشهود و چه نامشهود، نتیجه ای از عملکرد نیروی 
 .انسانی هستند
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 :مدل مک الوری
 ارزش بازاری

 سرمایه فكری سرمایه مالی

 سرمایه انسانی
سرمایه  
 اجتماعی

سرمایه درون  
 اجتماعی

سرمایه  
اجتماعی فرد 

 محور

سرمایه  
اجتماعی  

 جامعه محور

سرمایه میان  
 اجتماعی

سرمایه  
 مشتریان

سرمایه  
همكاران و 

 شرکا

سرمایه  
خالقیت  
 اجتماعی

سرمایه  
 ساختاری

سرمایه  
 خالقیت

 مالكیت فكری
دیگر دارایی  
 های مشهود

 سرمایه فرایند
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مدل مک الوری مدل ارزش سرمایه های فکری اسکاندیا را با اضافه       
کردن دو مفهوم سرمایه اجتماعی و در ذیل آن سرمایه خالقیت 

در این صورت ،سرمایه مشتریان زیر .اجتماعی به آن اصالح کرد
 .مجموعه ای از سرمایه اجتماعی تلقی می شود
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آنچه در این قسمت آشکار گردید این بود که سرمایه های فکری       

نامشهود هستند وتنها راه ممکن برای اندازه گیری آنها،متغیرها یا 
شاخص های جایگزین و نماینده هستند که غالبا به شکل واحدهای  

 .اندازه گیری مختلف و گوناگون نمایش داده می شوند
 

هدف قسمت بعد تبیین و یررسی مدلهای مختلف مدیریت و ارزیابی      
 .سرمایه های فکری می باشد
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 KMروش های ارزش گذاری       
(BSC )ارزیابی متوازن  

 مدل راهنمای اسکاندیا
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 (BSC)ارزیابی متوازن
BSC    یک تکنیک تجزیه وتحلیل است که برای تبدیل استراتژی تجاری به

 .اهدافی روشن ،قابل کمی شدن وکنترل عملکرد سازمانی طراحی شده
BSC   چشم   ۴روی اتصال استراتژی سازمانی وموضوعاتی برای اندازه گیری روی

 :انداز کلیدی تمرکز می کند
 .چگونه ما می توانیم ارزش سهامداران را افزایش دهیم: مالی      
 .آیا با نیازها و توقعات مشتریا ن برخورد می کنیم: مشتری      
 به منظور رسیدن به موفقیت چه کاری: فرایند های داخلی      
 .نیاز است که انجام دهیم     
تشخیص موفقیت آینده واینکه چگونه ما می توانیم به افزایش : یادگیری و رشد      

 .ارزش ادامه دهیم
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 مدل راهنمای اسکاندیا

این الگو به مدیران در مجسم کردن وگسترش اندازه هایی که     
راهنمای  . داراییهای ناملموس را منعکس می کند کمک میکند

حوزه تمرکز زیر به درکی جامع از سازمان و   ۵اسکاندیا از طریق 
 .ارزش زایی آن کمک می کند

 (گذشته نگر)مالی    
 ( حال نگر)فرآیند   
 (حال نگر)نیروی انسانی    
 (حال نگر)مشتری    
 (آتی نگر)توسعه و نوسازی    
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 بعد مالی

 بعد انسانی

 بعد توسعه وبازنگری

 بعد مشتری بعد فرآیند

 گذشته

یندهآ  

IC 

 محیط عملیاتی
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 خروجی مالی فعالیت های سازمان ضبط وثبت شده ومد نظر قرار می : حوزه مالی
در این حوزه اهداف بلند مدت سازمانی پی ریزی شده و تعییین کننده شرایط  .گیرند

 .برای دیگر حوزه های تمرکزهدایت گر اسکاندیا می باشد
     

 شاخصی را از چگونگی براورده سازی نیازها ی مشتریان توسط  : حوزه مشتریان
این حوزه چشم اندازی از  .سازمان از طریق خدمات و محصوالت ایجاد می کند 

 .خارج به داخل سازمان را فراهم می آورد
 
 فرایند های واقعی ایجاد خدمت و محصول مطلوب مشتریان را ارزیابی  : حوزه فرایند

 .همچنین به فرایندهای داخلی سازمان مرتبط است.می کند
 
 هدف این حوزه قلب سازمان بوده وبرای سازمان بسیار حیاتی : حوزه توسعه و نوسازی

 .فرایند خلق دانش در این حوزه نمایش داده می شود.است
 
 به انگیزه و محرک ، دانش ، مهارت و فعالیت افراد سازمان توجه دارد: حوزه انسانی. 
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 نکته

هیچ کدام از سه متد گفته شده یک لیستی از داراییهای ناملموس با ارزشهای پولی       
هنوز هیچگونه روش استاندارد شده برای  . تخصیص داده شده تهیه نمی کند

 .اندازه گیری دانش در محدوده سازمان ها وجود ندارد
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 بازارهای پویای دانش

علت رونق بازار دانش این است که حاضران در آن معتقدند از این معامله ها و          
 .مبادله ها در هر صورت سودی عایدشان خواهد شد

 :نکات الزم برای کارکرد مطلوب دانش         
 .بازارنیرو هایی دارد  1.
 .دانستن اینکه این نیروها چگونه عمل می کنند2.
 .مورد توجه قرار دادن افزایش کارایی بازار3.
   
 

 فاکتورهای مهم در سیستم قیمت گذاری بازارهای دانش

به مثل مقابله  

  شهرت

 نوع دوستی
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 کاستی های بازار
شناسایی .بازارهای دانش در اکثر سازمانها به طور محسوسی ناکارامد  هستند            

 فروشنده مورد نظر مشکل بوده ، دسترسی به 
 قضاوت در مورد کیفیت دانش قبل از خرید .او مشکل تر است           
 بسیار دشوار بوده و ارزش واحتمال دریافت ما به ازای آن نا           
 .معلوم است          

 
 :عواملی که در نابسامانی بازارها ی دانش دخالت دارند          

 .نا کافی بودن اطالعات1.

 .عدم تقارن دانش2.

 .محلی بودن دانش3.
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 روش های ایجاد بازار کارامد

 شبکه های ارتباطی وفناوری اطالعات1.

 ایجاد مکان های واقعی و یا مجازی برای مبادله دانش2.

 برگزاری نمایشگاه های دانش در سازمان3.

 جایزه وپاداش های مادی ،افزایش حقوق، ارتقای درجه4.

 سرمایه گذاری شرکت در بخش مبادله دانش5.

انتصاب افراد برجسته به سمت هایی که امکان توسعه دانش از طریق 6.
 آنها وجود دارد

 برگزاری همایش ها و مجمع ها7.
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 ناکامی های مدیریت دانش در سازمان ها
 :عوامل عمده شکست پروژه مدیریت دانش         

آشنا نبودن مدیریت ارشد با ابعاد مدیریت دانش والزامات پیاده  1.
 سازی آن در سازمان

انتصاب یک فرد تازه کار کم تجربه و فاقد تخصص در زمینه 2.
 مدیریت دانش جهت رهبری تیم

 انتصاب نادرست افراد تیم مدیریت دانش3.

 برنامه ریزی نادرست و پیش بینی نا مناسب جهت اجرای پروژه4.

 عدم تخصیص بودجه جداگانه جهت پروژه مدیریت دانش5.
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عدم نهادینه شدن فرهنگ سازمانی جهت پذیرش تیم مدیریت 6.
 دانش

 .مقاومت سازمانی در برابر تغییر7.

عدم آشنایی و ناتوانی تیم مدیریت دانش در شناخت درست   8.
 سازمان و ارتباطات سازمانی

 عدم همکاری کارکنان با تیم مدیریت دانش9.
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دانش ،دانش می  
 آفریند

 

 



 با امید به فردایی روشن


