
بنام خدا

KTEC Committee, IUMS





KTRU.iums.ac.ir



KT “closing the know-do gap” 

Do

Know
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Definition of KT
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oTransfer

oExchange

oTranslation

oBrokering
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 ،یک فرایندي با ماهیت خطی است که در آن ابتدا فکر پژوهش بوجود می آید
سپس پژوهش انجام می شود و در آخر نتایج در اختیار کاربران قرار می 

. گیرد

 راهبردي نمی تواند اثر قابل توجهی در تقویت پذیرش و بکارگیري چنین

باشدنتایج پژوهش داشته 

What is Knowledge transfer؟
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How should it be transferred?
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Type of activity Objective Process
Examples

Diffusion Awareness Passive
 Peer reviewed publication
 Conference presentation
 Final report to funders

Dissemination

Awareness 
+

Attitude 
change

Semi 
active

 Journal publication
 academic conference presentations 

Implementation

Attitude 
change +
Behavior 
change

Active+++

 Stakeholder involvement
 Media involvement
 Educational sessions with decision 

makers
 Use of knowledge brokers

در انتقال دانش کھ بصورت غیر فعال است، تضمینی بر بکارگیری آن در صحنھ عمل وجود ندارد و عمًال تغییری در 
.عملکرد ارایھ دھندگان خدمات سالمت حاصل نمی شود



What is Knowledge exchange

Exchange ideas, 
evidence and 

expertise

Academic staff
Users of research
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واسطه هاي دانش
 که ارتباط بین تولیدکنندگان دانش وتصمیم گیرندگان را تسهیل افراد و یا سازمان هایی

.  و تقویت می کنند واسطه هاي دانش هستند

  اولویت  ) مانند دبیرخانه هاي تحقیقات کاربردي(در کشور ما سازمان هاي مختلفی
هاي تصمیم گیرندگان را شناسایی کرده و آن ها را در قالب فراخوان در اختیار پژوهشگران  

.قرار می دهند

 واحدهاي پژوهشی سازمان ها و دانشگا هها نیز با تامین منابع مالی از پیشنهادهاي
.  پژوهشی حمایت می کنند

 به شناسایی ظرفیت دفاتر ارتباط دانشگاه ها با صنعت و سازما ن هاي اجرایی حتی
اما این که محصوالت و تولیدات دانشی به صورت منظم در اختیار . طرفین می پردازند

.تصمیم گیرندگان قرار گیرد خیلی توسعه پیدا نکرده است
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مدیریت دانش
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آیا منظور از دانش اطالعات است؟ 



KTRU.iums.ac.ir

:گردداطالعات زمانی به دانش تبدیل می 
آمیخته شودانسان گردیده و با عقاید و تعهدات تفسیر 
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تفاوت در چیست؟
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داده ھا
(Data)

واقعیت هاي عینی و مجرد در مورد پدیده ها

 داده اعداد خام، تصاویر، کلمات و صداهایی هستند که از طریق
مشاهده و اندازه گیري بدست می آیند

 اگرچه داده ها به تنهایی قادر به بیان تمام واقعیت نیستند ولی
به شکل مواد خام براي تصمیم گیري مورد نیاز است
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:ها داده مثال

بار 109 :قلب ضربان

سال 75 :سن

درجه 38 :بیمار بدن دماي
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اطالعات

(Information)
 است معنیدارای  پیاماطالعات نوعی

 بر گیرنده را دارا ھستند بلکھ خود  تاثیرگذاریاطالعات نھ تنھا قابلیت
نیز شکل خاصی دارند و برای ھدف خاصی سازمان می یابند

 در واقع آنھا بھ اطالعات تبدیل می شوندارزش بھ داده ھابا افزودن ،
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Information مثال هاي
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Knowledge
:مثال

است شده مبتال شدید آنفوالنزاي به بیمار احتماال.

پرستاران نگهداري و حفظ مکانیزم هاي با آشنایی  

کشور سالمت سیستم هاي نیاز با آشنایی

است درجه 22 نوزاد اتاق مطلوب دماي



  :از ناشی 

دانش تراکم 

تصمیمات، بھبود و تصمیم گیری برای  

سودآوری یا بھره وری و فرآیندھا  

بودن، خردمند برای 

دانش برآن حاکم اصول از کاملی فھم
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معرفت/ خرد
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خردمثال هاي 
 تصمیم گیری برای تربیت پرستارانNICU

 گیری برای تربیت پرستاران خارجی در حیطھ سالمت روانتصمیم

درجھ 22نوزادان در اطاق با دمای  قراردادن
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Knowledge Hierarchy



:  (Tacit)دانش ضمنی -1

 که در ذهن کارکنان و حافظه ي سازمان مانند فرهنگ و نشانه ها است دانشی

.وجود دارد

 دانش قابل مشاهده نبوده و متعلق به فردي است که آن را ایجاد نموده  این
مهارت ها، تجارب فنی، مدل هاي . است

:  (Explicit)دانش آشکار  -2

گیرندپارادایم ها، اعتقادات و نگرش ها در این دسته قرار می، اتذهنی  .

 دانش طبقه بندي شده اي است که به طور رسمی و منظم از طریق بیان قابل
انتقال است و به صورت مکتوب موجود و قابل استفاده ي مجدد
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دانشانواع 
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مدیریت دانش

بھ 
کارگیري 

دانش
اشتراک 
و توزیع

ذخیره 
سازي 
دانش

توسعھ اکتساب
/  خلق 

شناسایی
مدیریت 

دانش
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دانشخلق 
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دانشكسب 
.گیردفرآیندهایی که طی آن دانش مورد نظر، در اختیار سازمان قر ار می 

:مثال

دریک زمینه خاص  متخصص به استخدام چند فرد سازمانی که اقدام 
.استکسب کرده افراد را این ، در حقیقت، دانش می نماید
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دانشنگهداري 
باقی بماند و این نگهداري  کی و تاکجا  این که چه دانشی در

فراهم شود، فرآیندهاي حداکثري  بازیابیقابلیت باشد که  چگونه
. گرددنگهداري دانش را شامل می 

دستورالعمل ، آرشیو دانش را در می تواند شما سازمان : مثال
.کندسازمان نگهداري کتابخانه حتی و روش ها ، ها



اگرچه دانش در اذهان افراد قرار دارد و استخراج  . دانش باید براحتی تبادل شود
.این این دانش نیاز به اقداماتی دارد

:مثال

برگزاري جلسات گروهی

جلسات پرسش و پاسخ و ارسال ایمیل به اعضاي سازمان

KTRU.iums.ac.ir

تسهیم و تبادل دانش



KTRU.iums.ac.ir

دانشبکارگیري و توسعه 

 هاي  حیطه نیز امکان بکارگیري دانش در فرآیندهاي توسعه دانش و
.سازدمی را امکان پذیر مختلف کاري 

 افزایش اثربخشی یا  در به کارگرفته شده، بایستی اثر خود را دانش
.دهدبهره وري سازمان نشان افزایش 



میزان رشدي كھ در سازمان ایجاد  باید دانش بھ دست آمده بھ لحاظ 
.، ارزیابي شودنموده

ارزیابي دانش فرآیندھاي گوناگوني دارد كھ ھر یك با توجھ بھ   

 اھداف سازماننوع

 ھزینھ ھا تحلیل

 درآمدھا

 كیفي و كمي  نتایج

.انجام می گیرد
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دانشارزیابی 
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سازمان یاد گیرنده
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یادگیرندهسازمان 

 خالقسازمانی است ماھر و

با کسب دانش تالش می کند تا

 دھدسر تا سر سازمان انتقال دانش را در.

 اصالح کندرا رفتار سازمان

 گیردتجربھ گذشتھ یاد می از

 مشترک بوجود و بسط دانش و بینش جدید و این امر در سایھ ایجاد
.می آید



:  ھدف سازمان یادگیرنده

  سازي توانمند
 مدیران

  ها سازمان کارکنان

  با مقابله براي
کاري تالطم پرمحیط

رقابتی برتري
پویایی 

آموزدسازمان یادگیرنده سازمانی است که می 
.کند و متحول شودتغییر 
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سازمانھای یادگیرنده  

آفرینسازمانھای دانش 

ابداعات و ابتکارات  ،خلق دانش و آگاهی هاي جدید
رفتار همگانی در سازمان استنوعی 
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یادگیرندهسازمان 

سازمانی است که •

می شودبافت سازمان تزریق در  یادگیري.

 اعضاي سازمان بطور دائم توانمندي خود را براي آنچه می خواهند خلق کنند افزایش می
.  دهند

پاسخی به محیط پرتالطم امروز است.

 یادگیري فردي هیچگونه اگرچه یادگیري فردي یادگیري سازمانی را میسر نمی کند ولی بدون
.یادگیري سازمانی به وقوع نمی پیوندد



: ازعبارتند . شوندپشتیبان مدیریت دانش محسوب می که مؤلفه هاي فرهنگی 

 دانشتسهیم فرهنگ

فرهنگ مشارکتی

 محوراعتماد فرهنگ

نوآورانه فرهنگ

فرهنگ باز

 یادگیرندهسازمانی فرهنگ
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ضرورت هاي فرهنگی جهت پیاده سازي  
سازمانمدیریت دانش در 
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فرهنگ تسهیم دانش

می دهد  افراد قدرتکه به چیزي 

.قسمتی از دانش آن هاست که با دیگران تسهیم می کنندآن 



درجه همکاري اعضا یک گروه به منظور دستیابی به یک                            
هدف مشترك
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فرهنگ مشارکتی



 باید مشهود باشد، اعضاي سازمان باید بدانند که با تسهیم دانش، اعتبار اعتماد
.کسب می کنند

 باید در همه جا احساس شود، اگر بی اعتمادي در بخشی از سازمان حاکم اعتماد
.خواهد شدقسمت نامتقارن شود، آن 

 باید از باال جریان یابد، اعتماد در سازمان از مدیران عالی به پائین ترین اعتماد
جریان یابدسطوح عملیاتی 
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فرهنگ اعتماد محور



خلق ، ایده هاي نودانش به پرورش فرهنگی نوآورانه که در آن کارکنان دائماً به تولید مدیریت 
. تشویق می شوندراه حل هاي تازه ارائه ي و، جدیددانش 

: تاکید برفرهنگی که 

.I حلمشکالت و ارائه ي راه جستجوي

.II  خالقپذیر، منعطف و انطباق سازمان اعضاي

.III عملو ابتکار آزادي

.نوآورانه با عناصري مانند پویایی، کارآفرینی و خالقیت شناخته می شودفرهنگ 
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فرهنگ نوآورانه



اگر فرهنگ سازمانی از جنبه هاي زیر برخوردار باشد، می توان گفت سازمان از فرهنگی 
:یادگیرنده برخورداراست

یعنی پاداش دادن و اهمیت قائل شدن براي ایده هاي نو، که به : براي نو آوريتشویق . 1
.انجامدمی سازمانینوآوري 

یعنی بهره برداري از اشتباهات و شکست هاي گذشته و  : یادگیري از طریق تجربه. 2
.استفاده از آن ها درفعالیت هاي آینده

.یعنی ایجاد فرهنگ یادگیري دائم در هر بخش از کار: یادگیري مستمر. 3

یعنی وجود تعهدي باال نسبت به یادگیري و اختصاص درصدي از  : حمایت سازمان. 4
آموزش کارکنانبراي امر منابع سازمان 

KTRU.iums.ac.ir

ویژگی هاي فرهنگ سازمانی یادگیرنده
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:متغیر هاي مؤثر بر یادگیري سازمانی 

 ساختار

  محیط

  تکنولوژي

  فرهنگ

رهبري



چالش هاي فرهنگی مدیریت دانش
دانش مدیریت به نیاز احساس عدم

دانش ارزیابی از ترس

شکست ها اعالم و ارائه از ترس

کافی وقت وجود عدم

دانش انتقال داشتن افت

دانش نشر بودن وظیفه به اعتقاد عدم

مدیران واقعی اعتقاد عدم

دانش نشر صورت در شخصی استفاده و هم افزائی به اعتقاد عدم
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وضعیت مستند سازي تجربه و علم چگونه است؟
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در فرهنگ قالب ایرانی



 چهار ونیم میلیون دانشجوي در حال تحصیل حدود

هیئت علمی  هزار  68حدود

3300  بنیاد  نش ادشرکت

 34  علم و فناوری پارک

اجتماعی و فرھنگی کشور و بھ  روی ھم؛ در حل مشکالت اقتصادی،بر 
طور خاص در تولید ثروت ملی چھ سھم و نقشی دارند؟  
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که در تولید ثروت، توسعه دانشگاهی 
صنعتی و توسعه هدفمند و فراگیر کشور و  

بهبودي کمی و کیفی زندگی مردم نقش 
استممتاز نداشته باشد، بیمار 
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مثال
این تهران دانشگاه در کلسیم با شیر سازي غنی برنامه آمیز موفقت اجراي بدنبال  

.درآمد اجرا به کهریزك سالمندان نگهداري مرکز در ماه شش مدت به برنامه
حجمی جرم افزایش سالمندان، بین در شده غنی شیر توزیع و اجراي نتیجه 

.بود مشهود ها استخوان

:آسیب
 عدم دانش، انتقال در نارسایی کشوري، اجراي براي برنامه این تصویب رغم علی

 بر موثر عوامل از بعدي مدیران به طرح این ضرورت مطالعات و تخصص  انتقال
 شد طرح این شدن اجرایی عدم
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