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اشتراک دانش چیست؟

توزیع دانش•

تسهیم دانش•

تبادل دانش•

انتقال دانش•

مترادف های اشتراک دانش

.فرآیندی است كه در آن دانش در بین افراد یا توزیع كاری توزیع می شود•

ر پرداخته، فرایندی كه از طریق آن افرادتان به تبادل دو جانبۀ دانش خویش با یکدیگ•
.و دانش فردی به دانش سازمانی تبدیل می گردد

تعریف اشتراک دانش
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چرا اشتراک دانش مهم است؟

دسترسردكهگیرندقراراستفادهموردسازمانكلنفعبهتواندمیصورتیدردانش
.كننداتخاذراتصمیماتبایدكهشونددادهقرارافرادی

ودانآموختهكههاییدانشكاركنانكهمی یابدبهبودهنگامیسازمانعملکرد
.بگذارنداشتراکبهیکدیگربارااندكردهكسبكهتجربیاتی

انشدونمودهتسریعراجدیددانشتشکیلكهكندمیعملمکانیزمیعنوانبه
.دكنمیاصالحراقدیمی

بیردنكپخشودانشموثرتوزیعبین.بداندراچیزیهركسی،هركهنیستنیاز
.داردوجودتفاوتكاركنان،یهمهمیاندانشتکههرهدف
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چرا اشتراک دانش مهم است؟

ازرادافاینخروجصورتدرنشود،گذاشتهاشتراکبهسازماندركاركناندانشاگر
بهترهایفرصتتواندمیحتیكهشودمیمنتقلسازمانازخارجبههانآدانشسازمان،

.كندفراهمرقیبهایسازمانبرایرا

ستندنیمایلسازمانافرادبرخیواستقدرتدانشكهاستاینداردوجودكهچالشی
.دهندقراردیگراناختیاردرمی دانند،خوداقتدارموجبكهراچهآن

.دهدمیتوسعهراخالقیتوشودمیمنجرسازمانیوفردیترسریعیادگیریبه
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اشتراک دانش از چه ابعادی تشکیل شده
است؟

ود را به محض این كه بهترین شیوۀ انجام یک كار را متوجه شد فورا همکاران خ•
.در جریان آن قرار می دهد

نند زمانی كه همکاران وی در خصوص بهترین شیوه های انجام كار از او سوال می ك•
.به سرعت به آن ها پاسخ می دهد

Sharing best practiceاشتراک بهترین شیوه ها

شتراک تجربیات حاصل از اشتباهات كاری خود را در جلسات بحث و گفتگو به ا•
.می گذارد

.مشکلی ندارد كه همکاران خود را در جریان اشتباهات كاری اش قرار دهد•

Sharing mistakesاشتراک اشتباهات
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موانع انسانی

.كنندنمیمنتقلدیگرانبهخودخودبهرا،خوددانشافراد،

درهاآنشغلیموقعیتكنند،منتقلدیگرانبهراخوددانشاگركهترسندمیاغلبكاركنان
.افتادخواهدخطربهسازمان

یادانشگذاریاشتراکبهباهاآنمقاموارزشكننداحساسكاركنانكهاستمهمبسیار
.شودمینیزبیشتربلکهشود،نمیكاستهتنهانهتخصصشان،

زایشافرامسئولیتازجدیدیانواعوجدیدهایروشخطروشودمیتغییرموجبدانشاشتراک
.دهدمی

تلقیکاندمثبتبازدهباخودبرایزیادكاررادانشاشتراکاستممکنكاركنانازبسیاری
.كنند
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سیاسیموانع 

عیتموقدانش،اشتراکاگركند،میعملقدرتپایهیکعنوانبهدانشكهجایی
.افتدنمیاتفاقدانشاشتراکكند،ضعیفراخودمالک

قداماوگیریتصمیمجهتهاآنبهاقتداردادنوكاركناندستاندردانشقرار دادن
نخواهدایندخوشخیلیكالسیکمیانیمدیرانبرایدانش،آناساسبرمستقلبه طور

.بود
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اعتمادمانع عدم 

.استضروریدانشموثراشتراکبرایاعتمادفضاییک

اخراجورمنظبهیاآینده،درخودمتخصصانبهوابستگیكاهشمنظوربهشركتیکاگر
اشتراکجهتدربعدیتالشبراینیازمورداعتماد.بدزددراهاآنحیاتیدانشها،آن

.رفتخواهدبینازدانش،گذاری

رادانشکانمالاعتمادها،تشویقیودستمزدبهدانشاشتراکدادنربطوسیلهبهبایدسازمان
.كندجلب
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چگونه کارکنان خود را به اشتراک گذاری
دانش ترغیب کنید؟

از سبک رهبری مناسب برای توسعه رفتار اشتراک دانش استفاده كنید

تحول آفرین، تسهیل گر، مربی، نوآور: سبک های رهبری مناسب برای اشتراک دانش•

رهبری خودكامه: سبک های رهبری نامناسب برای اشتراک دانش•

.به كاركنان دارای رفتار اشتراک دانش پاداش  دهید

Organizationalتعهد سازمانی  commitmentكاركنانتان را تقویت كنید.

ش و نسبی تعیین هویت فرد با سازمان، مشاركت و درگیری او در سازمان، و تالدرجۀ: تعهد سازمانی•
كوشش وی به منظور نیل به اهداف و موفقیت سازمان
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چگونه کارکنان خود را به اشتراک گذاری
دانش ترغیب کنید؟

.ایجاد كنیدOrganizational trustمحیطی مملو از اعتماد سازمانی 

به اشتراک  Intentionو تمایلPositive attitudeنگرش مثبت 
.دانش را بهبود بخشید

ر روی تمایل نگرش نسبت به اشتراک دانش، مهم ترین قسمت سیستم شناختی است كه ب•
.افراد برای به اشتراک گذاشتن دانش تأثیر می گذارد

نی رود افراد زمادهند كه تمایل دارند، انتظار میچون افراد به طور معمول كاری را انجام می•
.دا كنندعالقه مند به اشتراک دانش باشند كه تمایل و گرایش مثبتی نسبت به آن پی
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چگونه کارکنان خود را به اشتراک گذاری
دانش ترغیب کنید؟

دكنیتسهیلراافرادتانبیندراجتماعیگروهگیریشکل

هبنسبتندارند،ارتباطاجتماعیگروهقالبدریکدیگرباكهكارمندانی•
.بی میل انداشتباهاتاشتراک گذاری

وبانهداوطلراكاریاشتباهاتوتجربهدانش،خوب،روابطباكارمندانحالی كهدر•
.می گذارنداشتراکبهبیشتریمیلبا
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چگونه کارکنان خود را به اشتراک گذاری
دانش ترغیب کنید؟

Knowledge-orientedگرادانشسازمانیفرهنگتوسعهبه

organizational cultureكنیدكمکسازمانتاندر.

راالزمیفرهنگزمینه هایحالی كهدركند،تشویقدانشاشتراکبهراافرادشمامحیطاگر•
.می انجامدشکستبهسازمانتاندردانشاشتراکفرآیندباشد،نکردهفراهم

الفاختموجبكههایینشانهواقداماتبایدسازماندرگشودگیفرهنگارتقایبرای•
.بروندبیناز،اختصاصیپارکفضاییاومدیرانغذاخوریسالنمانندشود،میهاموقعیت

هااینمۀهوكننداشتباهكنند،ریسکكنند،تجربهكهآزادندافرادآندركهفرهنگی•
.شودمیدانشاشتراکرفتارآن،نتیجۀدروگشودگیفرهنگتشویقموجب

.شودمیمحسوبارزشنوآوریوخالقیتآندركهفرهنگی•
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چگونه کارکنان خود را به اشتراک گذاری
دانش ترغیب کنید؟

-Knowledgeدانش محورانسانیمنابعمدیریتهایشیوهاز

center human resource managementكنیداستفاده.

.ندداردانشاشتراکبهباالییتمایلكهكنیدانتخابراافرادیجذب،برای•

حفظوافزایشبرایابزاریعنوانبهخدماتجبرانودهیپاداشسیستماز•
.كنیداستفادهدانش،اشتراکباارتباطدركاركنانمطلوبرفتارهای

یبترغدانشاشتراکبهراافرادتوانیدمیسازمانتاندرگروهیكارایجادبا•
.نمایید

بازمانیساهایآموزشحیندرخودتجربیاتودانشانتقالبرایفرصتیكارمندان•
.دارندیکدیگر
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چگونه وضعیت رفتار اشتراک دانش 
؟کارکنان خود را بسنجیم

مربوط7تا5هایپرسشوهاشیوهبهترینگذاریاشتراکبعدبهمربوط4تا1سواالت
.استاشتباهاتگذاریاشتراکبعدبه

5زیادسیاربكهصورتاینبهشود،میمحاسبهانتخابیگزینهبهتوجهباسوالهرنمره
.شودمیمحسوبامتیاز1كمبسیاروامتیاز2كمامتیاز،3متوسطامتیاز،4زیادامتیاز،
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چگونه وضعیت رفتار اشتراک دانش 
کارکنان خود را بسنجیم؟
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1
بهكارانجامشیوه هایبهتریندربارۀاطالعاتانتقالبرایرازیادیزمان

.می كنمصرفهمکارانم

2
ردراهمکارانمفوراشدم،متوجهراكارانجامشیوۀبهتریناین كهمحضبه

.می دهمقرارجریان

3
ارتباطاتوبرخوردهادرراكارانجامشیوه هایبهترینوقت ها،بیشتردر

.می گذارممیاندرهمکاران باغیررسمی

4
نند،می كسؤالمنازكارانجامشیوه هایبهترینخصوصدرهمکارانمزمانی كه

.می دهمپاسخآن هابهسرعتبه

.می گذارممیاندرهمکارانباراخودروزانۀكاریاشتباهاتوخطاهااغلب5

6
اشتراکبهجلساتدرراخودكاریاشتباهاتازحاصلتجربیاتاغلب

.می گذارم

.دهمقرارخودكاریاشتباهاتجریاندرراهمکارانكهندارممشکلی7
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