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 دهیچک

 یعمل یدهانیفرا یسازمان، در طول زمان و ط ایفرد، گروه  کی ۀاست که از تجرب یدانش یدانش ضمن :هدف

 یش ضمناکتساب دان یبرا یادیز یهاکی. تکندیآیم دیپد یکار ۀروزمر اتیو کنش و واکنش با واقع

فرد خبره و  ،رفتن نوع دانشگخاص با در نظر  طیشرا یشده است که هرکدام براخبرگان توسعه داده

 ۀنیزممتعدّد در یاتیعمل یهاگسترده و انجام طرح قاتیمناسب است. باوجود تحق طیمح یهایژگیو

ب دانش در خصوص اکتسا یو خارج یداخل یهااز سازمان یاریو اکتساب دانش خبرگان، بس یمستندساز

انش، در اکتساب د تیوفقدچار چالش هستند. هدف اصلی این مقاله، بررسی جوانب و عوامل اثرگذار بر م

 برای اکتساب و مستندسازی دانش سازمانی خبرگان است.  ،یفاز یقالب نگاشت شناخت

 یط علرواب لیدر تحل رندگانیگمیحلّ مسئله است، به تصم یبرا یدیکه روش مف ینگاشت شناخت :روش

نشان  یبرا یفاز ینمودار یساختارها ینگاشت حاو نی. اکندیبه جواب مطلوب کمک م یابیپنهان و دست

 ییاجرا تخصّصانان و مبا خبرگ ،یفاز یبه نگاشت شناخت یابیمنظور دستاست. به یعل یهادادن استدالل

 دانش و پژوهش مصاحبه شده است. ۀ)ع( در حوزنیدانشگاه جامع امام حس

نوع  نییانش، تعو ابزار کسب د کیدانش، انتخاب تکن یمهندس میکه عوامل ت دهدینشان م جینتا :هاافتهی

 ،یفاز یعل ریمقاد نیترو با داشتن بزرگ بیبه ترت یو عوامل اثرگذار سازمان ازیدانش موردن ییدانش، شناسا

 خبرگان دارند. یاکتساب دانش سازمان تیاثر را بر موفق نیشتریب

ر د -رودیبه شمار م یاتینرم در پژوهش عمل یکردیکه رو- یفاز یاستفاده از نگاشت شناخت اثر: اصالت

 پژوهش حاضر است. یاصل یخبرگان، نوآور یموضوع اکتساب دانش ضمن

 اکتساب دانش،  نگاشت ح،یبه صر یدانش ضمن لیدانش خبرگان، تبد ،ی: دانش ضمنواژهای کلیدی

 یفاز یشناخت
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۱۱۴ 

 مقدمه
هنگفت، محور  یۀسرما یحتّ ای یبر قدرت عضالن یمبتن یکارکردها گریثروت امروز د دیدر نظام تول

 ،یو مسعود یدر چارچوب اطالعات و دانش است )مؤمن تیقدرت، خالق ۀعرص دیو قهرمان جد ستین تیموفق

منجر به  تواندیم هاانکسب، توسعه، تبادل و کاربرد آن در سازم یبر دانش، توانمند ی(. در اقتصاد مبتن۱3۹۴

و توسعه  یبرداربهره نی(. بنابرا۱3۹0زاده،  یو صالح یده، ابزرها شود )تابنآن یبرا داریپا یرقابت تیمز جادیا

 یها امری حیاتی است)حسنافزوده برای سازمانهای دانشی در راستای تحقق اهداف و ایجاد ارزشدارایی

 (.۱3۹۴ ،زادهزاده و عرفانیان خانسعادت، ملک

 فیتعر داند،یارزشمند کردن آنچه سازمان م یمند براو نظام یراهبرد یکردیرو توانیدانش را م تیریمد

دانش آن است که دانش پنهان را به دانش آشکار  تیری(. هدف مد۲0۱3،  انانیرامان و کال ،یکرد )دوراسم

ها، الگوها، ابزارها و مدل وسعهمفهوم قدرتمند به ت نیآن را منتشر کند. ا یطور اثربخشکرده و به لیتبد

 (.۱3۹۴سعادت و همکاران،  ی)حسن کندیم یانیمک شادانش ک تیریمد یکاربردها

از آنچه که  شتریما ب»( که:۱۹66)  یپوالن ۀگفت نیاست. با توجّه به ا یو ضمن حیابعاد صر یدارا دانش

از درک است که ابراز آن با کلمات اغلب دشوار  یسطح نامحسوس ی، دانش ضمن«.میدانیم م،ییبگو میتوانیم

 ۀلیوسو به شودیم انیماهرانه ب یاجرا قیدارد، از طر شهیر نیاست. کامالً در فرد نهفته است و در تجربه و تمر

 (.۲007،  یکرورآدام، مسون و مک)مک شودیمنتقل م یریادگیو مشاهده و انجام اشکال  یتلمّذ و کارآموز

 رانی. مدرودیدانش به شمار م تیریمد ۀو چرخ ندیاز فرا یاکتساب دانش ، بخش مهم ه،دگاید نیا از

( را اکتساب و آن یسازمان )دانش ضمن یدانش، دانش انباشته در ذهن اعضا تیریمد قیاز طر ندینمایتالش م

 ۀاستفادمنبع قابل کیبه  لیبدت ستمیدر س شدهرهیحالت، دانش ذخ نیکنند. در ا میافراد تسه یتمام انیرا م

 یدانش ضمن شتریهرچه ب لیتبد زیدانش ن تیریمد یاز محققان چالش اصل یاریبس دگاهیو از د شودیم داریپا

 یریادگیدر  یدیعامل کل کیعنوان به ی(. نقش دانش ضمن۱3۸۸ ا،ینیو خالق زادهیاست )قربان حیبه دانش صر

 (.۲0۱۴،  تمانیشده است )آرنت و وها اثباتشرکت یعملکرد مال شیو افزا هایبهبود نوآور ،یسازمان

و  یاکتساب، ساختارده ندی: فراکنندیم فیتعر گونهنی( اکتساب دانش را ا۱۹۸۹و جونز  ) بارت

 کیافزار مانند نرم کیبتواند در  کهیطوراست؛ به -یمعموالً خبرگان انسان-منبع کیدانش از  یدهسامان

 ندیخبره است. فرا ستمیس کیدر ساخت  یامر معموالً چالش بزرگ نی. اردیخبره  مورداستفاده قرار بگ ستمیس

 (.۲005شده است )شنگ ،  دهینام زیاز منابع با عنوان استخراج دانش  از فرد خبره ن یاکتساب دانش در برخ

 یمحدود از متخصصان یزمان یدوره کیها ممکن است در مانند دانشگاه یپژوهش یهااز سازمان یاریبس

و اکتساب  یها را از دست بدهند. مستندساززمان آن نیا یو بعد از ط رندیدانش باال بهره بگ یباتجربه و دارا

کاهش اثرات  یدانش ضمن کتساببرخوردار است. هدف از ا ییسازمان از ارزش باال یافراد برا نیدانش ا

ناملموس  هیعنوان سرماکارآمد و باتجربه است که به یروهاین یبازنشستگ ای ییجااز حذف، جابه یناش یمنف

 (.۲000،  یدیو عب ونی) شوندیدر نظر گرفته م
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۱۱۵ 

از تکرار  یریجهت جلوگازآن یریگو اکتساب آن، و لزوم بهره یدانش ضمن تیروشن بودن اهم باوجود

 تیحکا ر،یاخ یهاها در دههها و عملکرد سازمانمرور پژوهش ح،یصح یریگمیاشتباهات و مداومت در تصم

 یبه چالش لیرا بعضاً تبد همسئل نیاکتساب دانش دارد که ا یندهایها و فرااز پروژه یاریبس تیاز عدم موفق

 کرده است.  یجد

 دانش تیریمد

سازمان، ذهن کارکنان،  ۀداد یاست که در انبارها یدانش یهر سازمان یمنبع برا نیترباارزش امروزه

 ،ییشناسا یدانش بر چگونگ تیری(. تمرکز مد۲0۱5،  یزیاست )ب شدهرهیذخ یاطالعات یهاستمیو س ندهایفرا

داده،  یهاگاهیپا ریسازمان نظ یشدان یهاییاموال و دارا یگرفتن از تمام رویو ن ،یگذاربه اشتراک ت،یریمد

 -زیوازکز، اورت-ورایاست )ر خدمت به سازمان یکارکنان برا اتیها و تجربمحتوا تخصص ها،هیو رو هااستیس

سازمان است.  رملموسیغ یهاییارزش از دارا جادیا ندیدانش درواقع فرا تیری(. مد۲00۹و فلورس ،  ریفورن

ها عملکرد سازمان یدانش در ارتقا تیریکه نقش مد دهدینشان م نظرانصاحب یو آرا ینظر نهیشیپ یبررس

دانش، قرار دادن  تیریمد ی(. شعار اصل۲0۱7پرز ، -ایناوارو و گارس-است )سوتوآکوستا، سگارا ریانکارناپذ

(. بر اساس مطالعات ۲0۱3شخص مناسب و در زمان مناسب با شکل مناسب است )موتا ،  اریدانش مناسب در اخت

 بارهنیدرا یمتعدّد لی(. و محققان به دال۲0۱۴است )فرست ،  %50دانش تا  تیریمد یهاشکست برنامه نرخ

 طیبافرهنگ و مح یکپارچگیسازمان، عدم  یرهبر تینامناسب، فقدان حما یهایو فنّاور ندهایازجمله فرا

موضوع را با  نیا ۀلزوم مطالع که( ۲0۱5)رِم ،  کنندیدانش و... اشاره م تیریدرک نامناسب از مد ،یسازمان

 .کندیمشخص م شیازپشیو نرم، ب یستمیس یهاو مدل کردهایرو

 حیو دانش صر یدانش ضمن

است  شدهمیتقس «یضمن»و  «ینیع»به دو نوع  یدانش، دانش سازمان تیریمتخصّصان مد دگاهید از

 ها،یمشخط لیو ملموس دانش از قب ینیع یهاشامل بخش ینی(. دانش ع۱۹۹۸)داونپورت و پرو ساک ، 

 یها، اهداف و مستندات موجود است. در مقابل دانش ضمنها، گزارشافزارها، دستورالعملها، نرمروال

. منابع ستین شینماقابل یآسانو به ردیگیتجربه و مهارت در ذهن افراد شکل م قیکه از طر ندیگو یرادانش

دانش در سازمان کاوش در  یسازشفاف یدانش در سازمان حافظه سازمان و کارکنان سازمان است. لذا برا

کارکنان هستند که مورد  نیکارکنان، ا یمندانش ض یسازشفاف یو برا ردیپذیسازمان انجام م یندهایفرا

( اذعان ۱3۸۸) انیمانند اشتر ی(. محققان۱3۹3 ،یبیو خط یسپهر ،ی؛ کران۲005)نوناکا ،  رندیگیکاوش قرار م

تجربه  توانیم ،یاز علم و روش علم ینسب فیتعر کیو  یاز دانش بشر عیانداز وسچشم کیکه در  کنندیم

متخصّصان  یفرارو بخشنانیاطم یشناخت، راه یهاروش گریمند با دنظام بیترک کیدانست که در  یرا منبع

آن را به  تواندیاز آن م یریو الگو گ یسازها و مدلتجربه نیا ینظر دی. تجردهدیمختلف قرار م یهاحوزه

 یاتیعملگرا و است که عمل حیرصریغ یتجربه، مهارت و دانش ی. دانش ضمندینما لیعلم تبد یحتّ ایدانش 

 قیعم یخاص، از  دانش ایٔ  نهیکه درزم شودیاطالق م یدارد متخصّص )خبره( به کسان دهیاست. داونپورت عق

روز اند ، در عمل آزموده و بهخاص آموخته یطیکه در مقاطع و شرا یاو تجربه نیبا تمر ز،یبرخوردارند و ن
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۱۱6 

 یمنابع کسب دانش و آموزش سازمان نیترمهم(؛ تجارب خبرگان از ۱۹۹۸اند )داونپورت و پرو ساک،  شده

)اخوان  شودیم رممکنیغ یگاه ایسخت  یدانش ضمن حیحوزه، تشر نیاز متخصّصان ا یاریبس دیاست. از د

تا از هدر رفتن  اندلیها مادانش است. بنگاه تیریخاص در مد یچالش ،ی(. دانش ضمن۱3۹۴ پور،یو شهاب

همراه با کارکنان  شهیهم باً یتقر ،یدانش ضمن حال،نیباا ند؛ینما یریلوگکارکنان ج لیو تبد رییدانش با تغ

زبان بدن، شهود و هوش  ،یشناختییبایحس ز ،یتوسّط رقبا سخت است. رهبر یاز دانش ضمن دی. تقلرودیم

 (.  ۲0۱6،  یسیافراد باشند )اسپ یاز دانش ضمن ییهامثال توانندیم یجانیه

 اکتساب )استخراج( دانش .۱.۳

دارد که از  یمتعدد یارزشمند است و کاربردها اریاز مستندات و ذهن خبرگان بس یدانش ضمن اکتساب

ها در قالب دروس مستندات پروژه یسازسازمان، خالصه کیبه حفظ دانش افراد کارآمد در  توانیم انیآن م

مختلف اشاره  یهادر حوزه یاز نبود دانش کاف یو کاهش مخاطرات ناش یگذاراستیشده و بهبود سآموخته

اخذ دانش، مواجهه و برخورد با خبرگان است.  ندیبخش فرا نیتریدی(. کل۱3۹3و همکاران،  یکرد )کران

 یفراوان یهاچالش ی)مهندس دانش( دارا پردازدیکه به اخذ دانش م یخبره و فرد یکسب دانش از سو ندیفرا

 یکه دارا اندافتهیتوسعه یمتنوع یهاکیفرد خبره، تکن انشها و اکتساب مطلوب دمنظور غلبه بر چالشاست. به

صورت  یهاپژوهش(. مرور ۱3۹۲،  فردیو تقو یدیرش ،یهستند )نظافت یراداتیو ا اینقاط قوت و ضعف و مزا

 ی. برخدهدیحوزه نشان م نیا قاتیتحق یریگعمده را در جهت کردیاکتساب دانش، دو رو ۀگرفته در حوز

 یانتقال دانش خبرگ یبه موضوع پرداخته و اکتساب دانش را در راستا یو شناخت یعلوم مهندس راز منظ نیمحقق

محمّد،  د،ی(؛ السع۲0۱7کوسِک و اسکارکا  ) ،یتسکیالوویاند )قرار داده یخبره موردبررس ستمیو س نیبه ماش

 یمهندس دگاهیدانش را با د سابها اکتپژوهش نی((؛ ا۲0۱۲)  وایو آندر لوای(؛ گاور۲0۱۱)   یو السمرا دیالسع

ناملموس سازمان و اکتساب دانش در  ییعنوان دارادانش به گر،ید یهاپژوهش ی.  در برخنگرندیدانش  م

و تعامل  یسازمان اتینقش مقتض نیها محققپژوهش نی. در اشودیدر نظر گرفته م یمنابع سازمان تیریمد ندیفرا

در  یلگریاکتساب دانش را تسه یدسته از مقاالت، ابزارها نی. اابندییتر مبا خبرگان را در سازمان پررنگ

یاوری بافقی و  ،ی(؛ ابطح۱3۹3) ،ییو ابو ی)خدامرادی، سعادتمند، موسو نندیبیسازمان م تیریدستان مد

 ((.۱3۹۲و همکاران ) ی(؛ نظافت۱3۹۲یاوری بافقی )

ها در موضوع اکتساب دانش و ثبت تجارب حوزه، مشکالت سازمان نیتنوع و تعدّد مطالعات در ا باوجود

 ،شودیدانش محسوب م تیریمد ندیاز فرا یاکتساب دانش خبرگان بخش مهم نکهیاست. با توجه به ا یباق

 یهانسبت به تجربه یمروزا رانیاز مد یاریهست. متأسفانه بس زیحوزه ن نیدانش ناظر بر ا تیریمد یهاچالش

شده شرکت، مشخص ۱50آمده از عملبه یهایطبق بررس کهیرا ندارند، درصورت یگذشته توجّه الزم و کاف

(. توجّه ۱3۹5 ان،یاست )نامدار ندهیآ یهاتیبه موفق دنیرس یبرا یشده از خطاها اغلب ابزارکه دانش کسب

و غفلت از عوامل  یکیدر سطوح تکن ازحدشیو تمرکز ب ،یبه ابعاد فنّاورانه و غفلت از ابعاد انسان ازاندازهشیب

مورد توجّه قرار  قیتحق نیاست که در ا نهیشیپ یقاتیشکاف تحق یکسب دانش ضمن ندیدر فرآ یرامونیپ

 .ردیگیم
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۱۱7 

 دتر،یجد یهاکه در اغلب پژوهش افتیدر توانیم ،یالمللنیو ب یمرتبط در منابع داخل ۀنیشیمرور پ با

 تیریکسب و مد یو اجتماع یانسان یهابه جنبه یتوجهیب ای یتوجهسبب کم یمهندس -ینگاه فن ۀغلب یگاه

اکتساب دانش  ندیاز فرا ریناپذییجدا یقطعاً بخش یاطّالعان یهاستمیابزار و س ک،یدانش شده است. تکن

 زیمسئله را ن تیموقع یو اجتماع یرفتار یهاجنبه رینگر که ساجامع و کل یکردیهستند، امّا اتّخاذ رو یسازمان

دوّم  یجناح فکر کردیالوصف، پژوهش حاضر به رواست. مع یجهت فهم بهتر موضوع ضرور رد،یدربر گ

از  یامجموعه ،یستمیس دگاهیضمن در نظر داشتن دبوده و  ترکید( نزیعنوان منبع ناملموس سازمان)دانش به

 .دینمایبر اکتساب دانش خبرگان را مطالعه م رگذاریعوامل نرم تأث ژهیوبه تیعوامل موفق

افراد  نیاست، امّا ا لیبدیدانش، ب تیریفنّاورانه در ثبت و مد دگاهیاز د یاطاّلعان یهاستمینقش س اگرچه

 دگاهیلذا د رند؛یگیو به کار م ندینمایم میتسه کنند،یاکتساب م آورند،یکه هستند که دانش را به دست م

تمرکز مطالعه  ۀنقط ل،یدخ یکه ابعاد انسان امعن نینرم است؛ بد دگاهیاکتساب دانش، د ۀپژوهش حاضر به مسئل

از  ک،یسخت و کالس دگاهینرم، برخالف د اتیدر عمل قیاز تحق یریگبوده و پژوهشگران ضمن بهره

 نی. بدکنندیجوانب مختلف مسئله استفاده م یو بررس فیتعر ر،یادراک، تفس یبرا یفیو ک یریتفس یهاروش

 نیترمهم انگریاست که ب ییهااز گره یبیاست. نقشه شناخت ترک شدهدهاستفا  یفاز یمنظور از نگاشت شناخت

 نیمختلف ب یروابط عل ییکان شناساام ،ینگاشت شناخت ن،یهستند؛ عالوه بر ا یریگمیتصم طیعوامل مح

است  دهیچیپ میتصم یهاستمیس یسازمدل یتر براکامل یمتدولوژ یروش نوع نی. اکندیها را فراهم مگره

 (. ۱3۹۱ ،یی)آذر و مصطفا کندیمشخص م زیرا ن یوزن روابط عل ،ینگاشت شناخت یبر کارکردها وهکه عال

اکتساب دانش خبرگان  تیاز عوامل موثّر بر موفق یفاز ینگاشت شناخت کی میپژوهش، ترس نیاز ا هدف

مربوطه و ساختار سلسله  یمسئله، اظهارات عل تیدر موقع لیدخ یرهایّمتغ لیدر سازمان است تا بتوان با تحل

 حوزه ارائه کرد. نیا ژوهشگرانو پ یسازمان رانیاز اکتساب دانش به مد ترقیتر و دقجامع یریتصو ،یمراتب

 قیروش تحق

 یهاتیمواجهه با موقع یبرا یستمیس یکردیمسئله  رو یساختارده یهاروش اینرم   اتیدر عمل قیتحق

قابل  یراحتکه به یمسائل ای افتهیو اداره مسائل بد ساختار تیریمد یبرا یچارچوب کردیرو نیزا است. امسئله

(. ۲: ۱3۹3و همکاران،  یرئوف فر،یسیرئ ،یزاده، اخوان انور نیحس)مهرگان، کندیارائه م ستندیشدن ن یکمّ

و کشف  فیتعر ر،یتفس یبرا افتهیو ساختار ینیع ،ییعقال ،یفیک یهانرم عمدتاً از روش اتیدر عمل قیتحق

روش به  نی. انگرد¬یم یترو به مسائل آن با نگاه ژرف کندیسازمان استفاده م کیمختلف در  یهادگاهید

 (.۱۹۸0)روزنهد ،  شودیمنجر م شتریب رکد تیو درنها یریادگیمذاکره،  جادیا

(، دانشمند علوم سیاسی، معرفی و به کار ۱۹76نقشه شناختی برای نخستین بار توسط آکسلورد ) مفهوم

 ،یعوامل، با استفاده از روابط جبر ییعالوه بر فراهم کردن امکان شناسا  یفاز یگرفته شد. نگاشت شناخت

 یخوبها بهرابطه نیا ینسب تجهت و قدر زیعوامل و ن نیب یتا از روابط عل سازدیرا قادر م رندهیگمیتصم
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۱۱8 

)آذر  دهدیها به دست مو روابط آشکار و پنهان آن میتصم یمتشکل از عوامل اصل یکند و مدل دایشناخت پ

 (.۱3۹۱ ،ییو مصطفا

گیری از دانش موجود و تجربۀ های پیچیده با بهرهسازی سیستمشناختی فازی روشی برای مدل نقشه

هایی که با عدم اطمینان و فرایندهای نگاشت راهی است برای نشان دادن دانش سیستم نیخبرگان است. ا

در ارائه  ییتوانا به هبا توج یفاز ی(. نگاشت شناخت۲0۱۴شوند )پاپاجرجیو و سالمرون ، پیچیده شناخته می

را به  نهیزم نیفراوان در ا قاتیبه تحق یاریمختلف، عالقه بس هایٔ  نهیدرزم دهیچیپ یهاو مدل یدانش ساختار

های تاریخی شکل توانند هم برمبنای دانش خبرگان و هم برمبنای دادهها میخود جلب کرده است. این نقشه

 (.۲0۱۸،   ویو پاپاجرج استربوفیگیرند)پوزتا، کوبوش، 

های گرافیکی یک سیستم هستند که روابط بازنمایی ،یفاز یشناخت یهاشناختی، نقشه یهاسایر نقشه مشابه

 ،یدهند )گرصورت بصری نشان میها را بههای یک سیستم و روابط بازخور در آنمیان مفاهیم کلیدی یا گره

 ال،یعالمتِ صِرف، به هر  کی یجاها بهنقشه نی(. در ا۲0۱5و همکاران،   رید کوک، هلفگات، اودو ،یگر

روابط را  یشناخت فاز یها. نقشهکندیم انیموردنظر را ب یعل ۀکه قدرت رابط شودیعدد نسبت داده م کی

نسبت  Bبه گره  Aاز گره  یاطرفهکیکه به کمان  یوزن گر،یدعبارتبه کنند؛یم فیتوص یفاز یهابا عبارت

طورمعمول . بهشودیم Bتا چه اندازه سبب مفهوم  Aکه مفهوم  کندیم انیب یصورت کمّبه شود،یداده م

 (.۱3۹۱ ،یی)آذر و مصطفا شودیم یساز[ نرمال۱-،  ۱] ۀدو گره)مقدار وزن( در باز نیب ۀقدرت رابط

(. ۱3۹۴و فرهنگ،  یهاست )جعفرگره ییشناسا ،یفاز یبا کمک نگاشت شناخت یسازگام در مدل نیاول

اکتساب دانش خبرگان توسّط متخصّصان  تیمقاله در گام اوّل الزم است عوامل موثّر بر موفق نیدر ا رونیازا

 یو احمد یبروجنیقیحق ،ییپژوهش توال یهاافتهیاز  قیبخش از تحق نیشود. ا ییو خبرگان موضوع شناسا

 ستیاکتساب دانش، ل ٔ  نهیموجود درزم اتیمطالعه بامطالعه و مرور بر ادب نی( استفاده کرده که در ا۱3۹7)

موضوع  رامونینظران خبره پبا صاحب یجلسات حضور یبعد ط ۀو در مرحل دهیگرد ییعوامل موثّر شناسا

 تیعوامل موثّر بر موفق ،یینها یبند. لذا با جمعاست دهیگرد نیتدو یو بوم یندیفرا یاکتساب دانش، مدل

دانش، عوامل  تیریمد ندیو ابزار، فرا کیعامل کالن شامل نوع دانش، تکن  ۸اکتساب دانش خبرگان در 

دانش  یمهندس میخبره و ت یهایژگیدانش، و ییشناسا ،یطیعوامل اثرگذار مح ،یاثرگذار سازمان

 حوزه انجام شد. ۸ نیا ینگاشت بر مبنا یریگو شکل شدهیبنددسته

هاست. بردارها در گره انیم یروابط سبب نییتع ،یفاز یبا کمک نگاشت شناخت یازسگام در مدل نیدوم

. هرکدام دهندیآنان را نشان م نیموجود ب یروابط سبب گریکدیمختلف به  یهانگاشت با متّصل نمودن گره نیا

اشاره شد، معموالً توسّط خبرگان  نیازاشیپطور که [  بوده که همان-۱.  ۱] ۀاز باز یمقدار وزن یاز بردارها دارا

است  گریکدیها بر گره یشدّت اثرگذار انگریب یمقدار وزن نی. اردیگیبه بردارها تعلّق م یفیطور توصو به

با  رات،ییوقوع تغ لیدال یسازها در مدلگره نیب یارتباطات سبب نیی(. جهت تع۱3۹۴و فرهنگ،  ی)جعفر

)ع( روابط نیدانشگاه جامع امام حس ییپژوهشگران و متخصّصان اجرا ،یهدانشگا اننفر از خبرگ ۸مصاحبه با 

 بوده است: ریخبرگان به شرح ز یهایژگی. ودیگرد ییها شناساگره انیم یمعلول -یعل
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۱۱۹ 

 خبرگان پژوهش یهایژگوی . 1 جدول

 

 میزان سابقه سابقه کار مرتبط تحصیالت ردیف

 سال ۱0 های دولتیتجربۀ مدیریت دانش در سازمانعلمی دانشگاه، عضو هیئت دکتری تخصّصی ۱

 سال ۹ علمی دانشگاه، تجربۀ مدیریت دانش در بخش خصوصیعضو هیئت دکتری تخصّصی ۲

 سال ۱۲ علمی دانشگاه، تجربۀ مدیریت در بخش خصوصی و دولتیعضو هیئت دکتری تخصّصی 3

 سال ۴ های مدیریت دانشپروژهپژوهشگر حوزۀ مدیریت دانش، مشارکت در  دانشجوی دکتری ۴

 سال 5 های دولتی، پژوهشگر حوزۀ مدیریت دانشسابقۀ اجرایی در سازمان دانشجوی دکتری 5

 سال 5 پژوهشگر حوزۀ مدیریت فنّاوری اطالعات، سابقۀ پژوهش مدیریت دانش دانشجوی دکتری 6

 سال 3 اکتساب دانشهای پژوهشگر حوزۀ مدیریت، مشارکت در پروژه کارشناسی ارشد 7

 سال 7 های اکتساب دانشهای دولتی، مشارکت در پروژهسابقۀ اجرایی در سازمان کارشناسی ارشد ۸

 

 خبرگان پژوهش یهایژگوی . ۱ جدول

استخراج  و  یصورت تعاملبه یاقهیدق ۱۲0مدل، بر اساس جلسات مصاحبه  یهاو مقوله ییاجرا یهاگام

 یبندتیدر حوزه اکتساب دانش(، اولو شتریب ینفر از خبرگان )باتجربه عمل 3توسط  یینها یبنددر جلسه جمع

 .دیگرد

 نیاست. در ا هاالیو اعداد مربوط به  یعل یهاسیبا توجّه به ماتر یفاز ینگاشت شناخت میسوّم، ترس گام

اند. استفاده نموده MentalModelerاز ابزار برخط  ،یافزارنرم یسازو مدل میجهت ترس نیمطالعه، محقق

قالب استاندارد  کیاتّخاذ دانششان در  هب یقاتیبرخط است که به افراد و جوامع تحق یافزارنرم کیابزار،  نیا

از  یبانیپشت یبرا MentalModelerکاربرد دارد.  ویسنار لیوتحلهیتجز یکه در راستا دینمایکمک م

را در  ستمیس ۀمفروضات خود را دربار دهدیمکان ماست و به کاربران ا جادشدهیا یگروه یریگمیتصم

جهت  یعلوم اجتماع قاتیتحق یبرا یعنوان ابزاراز آن به ن،یبر ا هکنند. عالو شیصورت برخط ارائه و آزمابه

 .شودیافراد است، استفاده م یریگمیتصم یربنایمشترک که غالباً ز ای یفرد یذهن یهاسنجش مدل

 

 

 هایافتهوتحلیل تجزیه

 مفهوم خُردتر مفهوم خرد مفهوم مرکزی
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۱20 

موردبحث و بررسی قرار گرفت تا « اکتساب دانش خبرگان سازمانی»در این پژوهش مفهوم مرکزی یعنی 

های انجام پذیرفته، مفاهیم بندیعنوان یک فرایند( مشخص شوند که بر اساس جمعمفاهیم خُرد مربوط به آن )به

فرایند مدیریت »، «تکنیک و ابزار»، «نوع دانش»، «تیم مهندسی دانش»، «خبره»، «شناسایی دانش»های( )شاخص

شده و در مدل ثبت شدند. در ادامه، هر شناسایی« عوامل اثرگذار محیطی»و « عوامل اثرگذار سازمانی»، «دانش

منظور اکتساب کلمات عنوان مفهوم مرکزی در نظر گرفته شدند و این روند بههای مذکور، بهیک از شاخص

جدول ذیل، ساختار مفهومی عوامل موثّر بر اکتساب دانش خبرگان را افت. خُرد مرتبط با این مفهوم، ادامه ی

 .دهدنشان می

 
 (1397فهرست عوامل موثّر بر اکتساب دانش خبرگان برگرفته از پژوهش توالیی و همکاران ) . 2جدول 

 (۱3۹7برگرفته از پژوهش توالیی و همکاران ) فهرست عوامل موثّر بر اکتساب دانش خبرگان . ۲جدول 

ش خبرگان
ب دان

اکتسا
 

 تهیه درخت دانشی سازمان شناسایی دانش موردنیاز

 شناسایی منابع دانشی

 شناسایی جریان دانشی

 تهیّۀ نقشۀ دانشی سازمان

 شناسایی شکاف دانش

 تهیّۀ نظام مسائل و موضوعات

 بندی نوع دانش مورد اکتسابدسته تعیین نوع دانش

 بندی نوع دانش خروجیدسته

 شناسایی و انتخاب خبره مشخصات خبره

 سازی اوّلیۀ خبرهآماده

 ها با نظر خبرهاکتساب سرخط

 انتخاب اعضا و تشکیل تیم تیم مهندسی دانش

 های اکتساب دانشآموزش تکنیک

 تهیّۀ مقدمات و الزامات جلسات

 هماهنگی و برگزاری جلسات تیم

 نفعان گوناگونذی عوامل اثرگذار محیطی)کالن(

 اسناد باالدستی و حاکمیتی

 شرایط سیاسی

 شرایط اقتصادی

 سازمانیفرهنگ عوامل اثرگذار سازمانی

 ساختار و مقررات

 راهبردهای سازمانی

 فنّاوری اطالعات و ارتباطات

 ثبت دانش مدیریت دانشفرایند 

 سازی دانشغنی

 توزیع)تسهیم( دانش

 کارگیری دانشبه

 ها و ابزارهابندی تکنیکدسته انتخاب تکنیک و ابزار
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۱2۱ 

سازی شده و ماتریس تصمیم اولیه تشکیل ، عوامل مدلMentalModelerافزار در ادامه، با استفاده از نرم

های علی در مصاحبه با خبرگان تحقیق ثبت ازآن ضمن تشکیل جلسات خبرگی، مقادیر فازی کمانشد. پس

آمده را به دستای از مقادیر بهعلیت نهایی برای هر کمان، نهایتاً میانگین ساده منظور ثبت میزانشد. محققین به

بر عامل « تهیّۀ نقشۀ دانشی سازمان»گیری میزان تأثیر مفهوم عنوان نمونه، جهت اندازههر کمان نسبت دادند. به

 ه است:شدبندی نظر خبرگان انجام، محاسبۀ زیر جهت جمع«شناسایی دانش موردنیاز»موثّر 
[1.00] + [0.82] + [0.90] + [0.75] + [0.90] + [. 95] + [1.00] + [0.96] 

8
= 0.91 

 افزار نگاشت زیر حاصل شد:و نهایتاً پس از طی مراحل و اخذ خروجی از نرم

 نگاشت شناختی فازی عوامل موثّر بر موفقیت اکتساب دانش خبرگان .1شکل 

اند انی خبرگان، به ترتیب عبارتمطابق نگاشت حاصل، اثرگذاری عوامل موثّر بر موفقیت اکتساب دانش سازم

 از:



 
 ۱۳۹۹زمستان   ،۴ شماره ، ۵۴دوره رسانی دانشگاهی،اطالع و کتابداری تحقیقات

 .......................................................................................................................................................................... 

 

  

۱22 

 شدۀ فازیاثر مثبت شناخته 0.۹5تیم مهندسی دانش با میزان  (۱

 ( و ۱3۹۲های متعدّدی ازجمله نظافتی و همکاران )به این عامل و اهمیت آن در فرآیند اکتساب دانش در پژوهش

کسب « گلوگاه»ها، تیم مهندسی دانش و مواجهۀ انسانی با خبره را شده است. این پژوهش( اشاره۲0۱3) ۱گینز

اگرچه مهندسان دانش، »دارد:باره اظهار می( دراین۲0۱3دانند. گینز )دانش ضمنی و تبدیل آن به دانش صریح می

الت ارتباطی همواره روند انتقال خبرگی در تری از دامنۀ بحث نسبت به خبرگان دارند، امّا مشکدانش بسیار کم

 «نماید.یک برنامه را دچار اختالل می

 شدۀ فازیاثر مثبت شناخته 0.۹0انتخاب تکنیک و ابزار کسب دانش با میزان  (۲

 آمیز تیم مهندسی دانش، گزینش ابزار و رویکردی که این تیم جهت کسب دانش از آن پس از تشکیل موفقیت

ها و ای و تطبیقی از تکنیکها و جداول مقایسههای متعدّدی فهرستمهم است. پژوهش گیرد بسیاربهره می

توان به مطالعات اند. از آن جمله میاند و نقاط قوّت و ضعف هر یک را برشمردههای کسب دانش ارائه کردهروش

 ( اشاره کرد.۲00۸) ۲( و هوا۱3۹۴پور )(، اخوان و شهابی۱3۹۲نظافتی و همکاران )

 شدۀ فازیاثر مثبت شناخته 0.67عیین نوع دانش با میزان ت (3

 های حوزۀ مدیریت دانش وجود دارد که درک و تحلیل های گوناگون و متنوّعی از دانش در پژوهشبندیتقسیم

( در ۲0۱۸) 3عنوان نمونه چرگوی، زیدت و مریرسازد. بهتر میدانش پیچیدۀ ضمنی را جهت اکتساب آن آسان

ها، ابزارها، وقایع، ها، چگونگی، با تقسیم دانش ضمنی به دانش چرایی۴با رویکردی هستی شناسانهمطالعۀ خود 

 کنند.وظایف، اهداف و ایفاکنندۀ نقش، رویکردی متناسب را جهت اکتساب هرکدام از انواع پیشنهاد می

 شدۀ فازیاثر مثبت شناخته 0.6۱شناسایی دانش موردنیاز با میزان  (۴

 پذیرد. اگرچه دانش ضمنی افراد بسیار وسیع و گسترده منظور رفع نیازهای دانشی سازمان انجام میهاکتساب دانش ب

داند بشناسد و داند و نمیآفرین نیست. سازمان باید آنچه را که میاست، امّا هر دانشی برای سازمان ارزش

کاف دانشی و شناسایی جریان دانشی حدودوثغور دانشی را که در ذهن و همراه خبرگان است، بازشناسد. تحلیل ش

 شده است.( معرفی و تحلیل۲0۱۴) 5کالم( و دکاشو و مک۲0۱3در منابع متعدّدی ازجمله در پژوهش گینز )

 شدۀ فازیاثر مثبت شناخته 0.۴۹عوامل اثرگذار سازمانی با  (5

 های تخصّصی ها و فعالیتهدر مطالعات مدیریت مقصود از دانش خبرگان، دانش سازمانی خبرگان با توجّه به حوز

 6مطالعه است. براتیانواست؛ بنابراین اثر عوامل سازمانی بر فرآیند کسب و مدیریت دانش، اثری برجسته و قابل

_______________________________________________________________ 
1  Gaines 

2  Hua 

3  Chergui, Zidat & Marir 

4  Ontological 

5  Dzekashu & McCollum 

6  Bratianu 
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انداز، ای عوامل سازمانی و ساختاری را همانند چشمتفصیل اثر زمینه( در پژوهش خود با همین عنوان، به۲0۱5)

 نماید.ن، اعتماد، ساختارهای غیررسمی  و... تشریح میبیانیه مأموریت، اهداف سازما

 شدۀ فازیاثر مثبت شناخته 0.۴۸مشخصات خبره با  (6

 سازی آنان از اهمیتی برخوردار بوده که  اخوان و دهقانی ها و کسب شناخت از خبرگان موضوع، و آمادهویژگی

اند. پرداخته ند اکتساب دانش از ایشان( در یک پژوهش مستقل به مطالعۀ تأثیر شخصیت خبرگان بر فرای۱3۹6)

زجمله ااین محققان، کارایی و اثربخشی جلسات اکتساب دانش را منوط به شناخت ابعاد شخصیتی خبرگان 

هایی دانند و استفاده از تکنیککری بودن و... میف -حساسیاشمّی بودن،  -گرایی، حسیدرون -گراییبرون

 نمایند.یخصوص را برای هر تیپ پیشنهاد مبه

 شدۀ فازیاثر مثبت شناخته 0.۴۴فرایند مدیریت دانش در سازمان با میزان  (7

 های مدیریت دانش، اکتساب دانش بخشی از فرآیند کالن مدیریت دانش است که ورودی ها و چرخهدر تمام مدل

، تبدیل SECI -کند. در مشهورترین چرخۀ مدیریت دانشهای مدیریت دانش را فراهم میو خروجی سایر فعالیت

داده و در پی رخ« اجتماعی سازی»از آن  شود که پیششناخته می« بیرونی سازی»عنوان دانش ضمنی به صریح به

(؛ بنابراین مطالعۀ اثر متقابل اکتساب دانش و مدیریت ۱۹۹6، ۱دهد )نوناکا و تاکوچیدانش رخ می« ترکیب»آن 

 دانش در سازمان حائز اهمیت است.

 شدۀ فازیاثر مثبت شناخته 0.۴ار محیطی با میزان عوامل اثرگذ (۸

 ها اثرگذار ها و سازمانمحیط درونی، محیط بیرونی نزدیک و محیط بیرونی دور، همواره بر عملکرد افراد، گروه

کند که یک بنگاه همواره محیط کوچک و محیط کالن خود را به همراه تقاضای ( اشاره می۲0۱5اند. براتیانو )بوده

 کند تا بتواند دانش کلیدی موردنیاز خود را شناسایی و کسب نماید.وتحلیل میو راهبردهای آینده تجزیه بازار

اند و معنای دیگری ندارند. ارتباط علی برخی شدهجهت وضوح بیشتر نقشه تفکیک ها صرفاًدر این مدل، رنگ

شده ، تمامی روابط مثبت شناساییطور که مشخص استشده است و همانمفاهیم با یکدیگر دوسویه شناسایی

ها با شدّت شده است. ضخامت پیکاندار نمایش دادههای جهت[ کنار پیکان-۱ , ۱است. مقادر فازی در بازۀ ]

افزار برخط، میزان روابط علی را در یک ماتریس کلّی و رابطۀ علی نسبت مستقیم دارد. ماتریس تحلیل نرم

بوده  37تا  ۱فردی از دهد. هریک از مفاهیم دارای کُد منحصربهر نشان میبرای تمام مفاهیم نسبت به یکدیگ

افزار ها بر اساس تحلیل مقادیر فازی در نرمچنین میزان مرکزیت، درجۀ اثرگذاری و اثرپذیری مؤلفهاست. هم

 ین سه شاخص عبارت است از:مالحظه است. تعریف اقابل 3برخط در جدول 

 دهندۀ بزرگی تأثیر زان مقادیر فازی خروجی )علی( یک عامل که نشاندرجۀ اثرگذاری: مجموع می

 آن بر عوامل پیرامونی است.

_______________________________________________________________ 
1  Nonaka & Takeuchi 
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 دهندۀ بزرگی درجۀ اثرپذیری: مجموع میزان مقادیر فازی ورودی )معلولی( یک عامل که نشان

 تأثیرپذیری آن از سایر عوامل است.

  خروجی )علی( یک عامل که حدّ در مرکز مرکزیت: مجموع میزان مقادیر فازی ورودی )معلولی( و

 دهد.را نشان می قرار گرفتن آن عامل )تبادل با سایر عوامل(

 ها در نگاشت شناختی فازیدرجۀ اثرگذاری و اثرپذیری مؤلفه . 3جدول 

نوع 

 مؤلّفه

 مؤلّفه مرکزیت درجه اثرگذاری درجه اثرپذیری

موردنیازشناسایی دقیق دانش  ۸.۱0 3.03 5.07 معمولی  

 موفقیت اکتساب دانش خبرگان 7.۲۸ ۲.35 ۴.۹3 معمولی

 تیم مهندسی دانش 5.۲ ۱.۹۸ 3.۲۲ معمولی

 توجه عوامل اثرگذار سازمانی 3.5 0.۴۹ 3.0۱ معمولی

کالن –عوامل اثرگذاری محیطی  ۲.۴۴ 0.۴ ۲.0۴ معمولی  

 پیوند با فرایند مدیریت دانش ۲.3 0.۴۴ ۱.۸5 معمولی

 مشخصات خبره 3.۲۹ ۱.73 ۱.56 معمولی

 انتخاب تکنیک و ابزار ۲.۴ 0.۹ ۱.5 معمولی

 تعیین نوع دانش ۱.7۹ 0.67 ۱.۱۲ معمولی

 شناسایی شکاف دانش ۱.۹۴ 0.۹7 0.۹7 معمولی

 تهیّۀ نظام مسائل و موضوعات ۱.۸6 0.۹3 0.۹3 معمولی

 شناسایی و انتخاب خبره ۱.۴۲ 0.7۲ 0.7 معمولی

 هماهنگی و برگزاری جلسات تیم ۱.۲ 0.6۲ 0.5۸ معمولی

ها با نظر خبرهاکتساب سرخط 0.75 0.۲ 0.55 معمولی  

 شناسایی منابع دانشی ۱.۲5 0.73 0.5۲ معمولی

 انتخاب مناسب اعضا و تشکیل تیم ۱.3 0.۸5 0.۴5 معمولی

بندی نوع دانش خروجیدسته 0.35 0.35 0 پیشران  

نوع دانش مورد اکتساببندی دسته 0.77 0.77 0 پیشران  

بندی تکنیکها و ابزارهادسته 0.۹5 0.۹5 0 پیشران  

کارگیری دانشبه 0.۲5 0.۲5 0 پیشران  

 توزیع)تسهیم( دانش 0.۲5 0.۲5 0 پیشران

سازی دانشغنی 0.۲5 0.۲5 0 پیشران  

 ثبت دانش 0.۲5 0.۲5 0 پیشران

سازمانیفرهنگ 0.۸۱ 0.۸۱ 0 پیشران  

 ساختار و مقررات 0.6۲ 0.6۲ 0 پیشران
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 فنّاوری اطالعات و ارتباطات 0.۸3 0.۸3 0 پیشران

 راهبردهای سازمانی 0.75 0.75 0 پیشران

 شرایط اقتصادی 0.۴3 0.۴3 0 پیشران

 شرایط سیاسی 0.33 0.33 0 پیشران

 اسناد باالدستی و حاکمیتی 0.5۸ 0.5۸ 0 پیشران

نفعان گوناگونذی 0.7 0.7 0 پیشران  

 تهیّۀ مقدمات و الزامات جلسات 0.55 0.55 0 پیشران

 آموزش تکنیکهای اکتساب دانش 0.6 0.6 0 پیشران

سازی اوّلیه خبرهآماده 0.6۴ 0.6۴ 0 پیشران  

 تهیّۀ نقشۀ دانش سازمان 0.۹۱ 0.۹۱ 0 پیشران

 شناسایی جریان دانش 0.5۴ 0.5۴ 0 پیشران

سازمانتهیه درخت دانشی  0.65 0.65 0 پیشران  

 دهد:چنین نتایج نشان میهم

 «ها( در ارتبط با مفاهیم پیرامونی خود و از میان تمامی مفاهیم )مؤلفه« شناسایی دقیق دانش موردنیاز

 نسبت به سایر مفاهیم، دارای بیشترین درجۀ اثرگذاری و اثرپذیری است.

  که طوریحائز اهمیت است به با مفاهیم پیرامونی خود« اکتساب دانش خبرگان»روابط علی دوجانبۀ

که بر ، این مفهوم، بیشترین میزان اثرگذاری را دارد. چنان«شناسایی دقیق دانش موردنیاز»پس از 

انتخاب تکنیک »، «شناسایی دانش موردنیاز»ها، اکتساب دانش خبرگان و موفقیت آن، بر اساس یافته

 نیز تأثیر متقابل دارد. «تیم مهندسی دانش»و « فرایند مدیریت دانش»، «و ابزار

 تری در موفقیت شده در مدل، نقش علی کمعوامل سازمانی و محیطی، نسبت به سایر مفاهیم مطرح

 کنند.اکتساب دانش خبرگان ایفا می

  دهد که جایگاه این عوامل، به لحاظ نشان می« تکنیک و ابزار»میزان مرکزیّت مفاهیم مربوط به

 شده در مدل است.نسبی، جایگاهی میانه در بین مفاهیم مطرحمقادیر اثرپذیری و اثرگذاری 

 

 گیری و پیشنهادهابحث، نتیجه

های ها و منابع پژوهشی زیادی در کتابخانهنامهها، مشخصات فنی، آیینهمواره کتب، مستندات، دستورالعمل

ها های تخصّصی در دسترس افراد هستند؛ اما دانش واقعی موردنیاز در سازمانفیزیکی و الکترونیک و در حوزه

 (. ۱3۹7ه است )توالیی و همکاران، در ذهن کارکنان سازمان یا به عبارت بهتر در ذهن خبرگان آن حیط

پردازد )مهندسان دانش(، فرایند کسب دانش هم از سوی خبرگان و هم از سوی فردی که به اکتساب دانش می

های فراوانی است. زمان خبره عموماً محدود است، تمایل خبرگان به مباحثۀ حضوری محل توجّه دارای چالش
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(. شخصیت خبره ۱3۹۲بر است )نظافتی و همکاران، کتساب دانش زمانهای اکارگیری بیشتر تکنیکاست و به

تواند خروجی فرایند یکی دیگر از مسائلی است که اگر در تضاد جدی باشخصیت مهندس دانش باشد، می

های ها و اکتساب مطلوب دانش فرد خبره، تکنیکمنظور غلبه بر این چالشبه اکتساب دانش را متأثّر سازد.

اند که دارای نقاط قوّت و ضعف و مزایا و ایراداتی هستند. بنابراین جهت موفقیت فرایند یافتهز توسعهمتنوّعی نی

 اکتساب دانش، در نظر گرفتن عوامل اثرگذار گوناگون ضروری است.

 طور کلّی مدیریت دانش، ذاتاً فرایندی انسانی است که در دو سوی آن انسان قرارازآنجاکه اکتساب دانش و به

(، نگرش به ارد )از سویی دانش تخصّصی در ذهن خبره و از سوی دیگر مهندس دانش یا فرد نیازمند دانشد

ین راستا، از اآن از دیدگاه نرم و مطالعۀ آن با روشی تفسیری هدف محققین در پژوهش حاضر بوده است. در 

شده گرفته نی خبرگان بهرهنگاشت شناختی فازی جهت مطالعۀ عوامل موثّر بر موفقیت اکتساب دانش سازما

اربردی به است. متناظر با اثرگذارترین عوامل موثّر بر موفقیت اکتساب دانش پیشنهادانی پژوهشی و ک

 شده است:متخصّصان حوزۀ مدیریت دانش و مدیران سازمانی ارائه

ترین عامل در راستای موفقیت اکتساب دانش تیم مهندسی دانش: ازآنجاکه تیم مهندسی دانش، مهم (۱

اند، گردد عوامل مرتبط با تیم را که در این مدل ذکرشدهشده است، به مهندسین دانش پیشنهاد میشناخته

لسات و... را حتماً های اکتساب دانش، تهیّۀ مقدمات جمانند تشکیل تیم و انتخاب اعضا، آموزش تکنیک

های مرکّب از اعضای مدنظر قرار داشته باشند و جهت تقویت هریک از این عوامل بکوشند. تشکیل تیم

های گوناگون مدیریت دانش، مدیریت منابع سازمانی، فنّاوری درونی و بیرون سازمان، با تخصّص

ای رشتههای پیچیده و میانبه جنبهاطالعات و علوم کامپیوتر و داده، یک راهبرد پیشنهادی جهت توجّه 

گردد که به ابعاد انسانی، تعاملی و ارتباطی چنین به مدیران سازمانی نیز پیشنهاد میاکتساب دانش است. هم

های های بیشتر، ویژگیتوانند با انجام پژوهشاکتساب دانش توجّه ویژه داشته باشند. سایر محققین می

 ه لحاظ فردی و گروهی موردمطالعه قرار دهند. گوناگون تیم مهندسی دانش را ب

انتخاب تکنیک و ابزار کسب دانش: دانش ضمنی متخصّصان، انواع گوناگون دارد؛ درنتیجه جهت کسب  (۲

، ۱یافته، نیمه ساختاریافته و باز )دال کرهای ساختآن به ابزارهای متفاوتی نیاز است. انواع مصاحبه

، ۲ها )هوآرواسازی روابط و وقایع، انوع پرسشنامهعنایی، مدالهای م(، نگاشت مفاهیم، شبکه۲005

(، تحلیل پروتکل )سیلبیا و ۲007، 3(، مطالعۀ موردی در قالب سناریوسازی و حادثۀ بحرانی )میلتون۲0۱۴

(، شبکۀ نردبانی و تحلیل ۲0۱0، 5سازی، انواع مشاهده )محمد و السعید(، ایفای نقش، شبیه۲0۱5، ۴وات

_______________________________________________________________ 
1  Dalkir 

2  Hoarau 

3  Milton 

4  Silbya & Watts 

5  Mohammad & Al-Saiyd 



 
 خبرگان یاکتساب دانش سازمان تیعوامل موثّر بر موفق یفاز ینگاشت شناخت

 .................................................................................................................................................................................... 

 

  

  

۱27 

های متنوّع اکتساب دانش هستند. انتخاب تکنیک مناسب، هایی از تکنیک( نمونه۲0۱0یلتون، مستندات )م

های از دیرباز مورد توجّه متخصّصان مدیریت دانش بوده است؛ در این راستا و با تأکیدی بر یافته

ب دانش های کسگردد همواره طیف متنوّعی از تکنیکهای پیشین، به مهندسان دانش پیشنهاد میپژوهش

برای هر خبرۀ خاص مورد توجّه قرار کارگیری تکنیک مناسب را ابزار خود داشته باشند و بهرا در جعبه

گردد که زمینه و بستر را جهت اجرای چند تکنیک و ابزار کسب دهند. به مدیران سازمانی نیز پیشنهاد می

گیری از های اضافه ندانند. بهرهینهدانش در سازمان خود فراهم آورند و این تنوع را دلیلی بر صرف هز

 3و مطالعات شناختی ۲کاوی، عقیده۱کاویمهندسی اکتساب دانش ازجمله داده -های فنیتکنیک

سازی و ایفای نقش ها و ابزارهای نرم مانند مصاحبه، سناریوسازی، شبیهتواند مکمّل استفاده از تکنیکمی

گردد را افزایش خواهد داد. به سایر محققان پیشنهاد می های کسب دانشباشد که احتمال موفقیت پروژه

بندی پیشنهادی خود را از ابزارهای کسب دانش با توجّه به اقتضائات گوناگون دانشی، خبرگی، اولویت

 سازمانی و محیطی ارائه دهند. 

ه نوع دانش گردد پیش از آغاز اقدامات خود، بتعیین نوع دانش: به متخصّصان اکتساب دانش پیشنهاد می (3

هم از بابت دانش مورد اکتساب و هم از بابت دانش قابل تسهیم توجّه ویژه داشته باشند های آنو ویژگی

وص مشخص چراکه این امربر موفقیت این فرایند اثرگذار خواهند بود. پیشنهاد عملیاتی در این خص

ای بودن، ویّهدن، اِخباری یا رکردن نوع دانش پیش از آغاز فرآیند اکتساب به لحاظ ضمنی یا صریح بو

های مذکور، بر بندیعمومی یا تخصّصی بودن و فردی یا گروهی بودن آن است که هر یک از خوشه

ها از دانش سازمانی در پیشینۀ موضوع و بندیسایر ابعاد اکتساب دانش اثر خواهد گذاشت. انواع دسته

 به توسعۀ آن بپردازند.  توانندن میهای مرتبط وجود دارد که پژوهشگراپژوهش

گردد می شناسایی دانش موردنیاز: به مهندسین دانش و سایر متخصّصان حوزۀ مدیریت دانش پیشنهاد (۴

ناخت، شپیش از اقدام به اکتساب دانش سازمانی، دانش موردنیاز خود را بشناسند. جهت کسب این 

ی منابع و جریان دانشی سازمان، تهیّۀ دانشی سازمان، شناسای شده، تهیۀ درخت و نقشۀمطابق مدل ارائه

تبع، شناسایی شکاف دانش اقدامات پیشنهادی در عرصۀ عمل است. انجام نظام مسائل و موضوعات و به

چنین مرور ها و تهدیدها( در سطح راهبردی و هم)نقاط قوّت و ضعف، فرصت SWOTوتحلیل تجزیه

های دانشی تی، راهبردی جهت شناخت حوزهو عملیا ها و معضالت سازمانی در سطوح میانیشکست

گردد که سایر عواملی که ممکن موردنیاز است. به لحاظ پژوهشی نیز به سایر پژوهشگران پیشنهاد می

 است بر شناسایی دانش موردنیاز اثرگذار باشند، شناسایی نمایند.

_______________________________________________________________ 
1  Data Mining 

2  Sentiment Analysis 

3  Cognitive Studies 
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اکتساب دانش  عوامل اثرگذار سازمانی: ازآنجاکه موضوع موردبحث از دیدگاه خبرگان پژوهش، (5

سازمانی است، و اکتساب دانش در بستر سازمان موردمطالعه و پژوهش قرارگرفته است، حتماً در نظر 

سازمانی، ها، فرهنگداشتن عوامل سازمانی باید مورد توجّه فعّاالن این حوزه قرار گیرد. مطابق یافته

قابل  طات، عواملی هستند که نقشساختار و مقررات، راهبردهای سازمان و فنّاوری اطالعات و ارتبا

های عمدۀ سازمانی را طوری مدیریت کنند. مدیران سازمانی این ویژگیتوجهّی در این خصوص ایفا می

نمایند که از فرایندهای مدیریت دانش ازجمله اکتساب آن پشتیبانی نمایند. ایجاد ساختار مستقل برای 

های مدیریت منابع انسانی، مدیریت فنّاوری اطالعات، اکتساب دانش در سیستم سازمان )ذیل دپارتمان

تحقیق و توسعه یا در سایر ساختارها( و تخصیص منابع و بودجۀ کافی به این بخش، راهکاری عملیاتی 

های متوسّط و بزرگ است. به سایر ویژۀ در سازمانجهت تسهیل و تسریع تبدیل دانش ضمنی به صریح به

های پیمایشی  میزان تأثیر عوامل خرد و کالن سازمانی را بر قالب پژوهشگردد در محققان پیشنهاد می

 اکتساب دانش بیازمایند.

 
 منابع

ریزی در مرکز سازی بودجهسازی نرم: مدل(. نگاشت شناختی فازی رویکردی نوین در مدل۱3۹۱آذر، عادل و مصطفایی، خدیجه )

 .۱03 -۸3(: 3)۱6. های مدیریت در ایرانپژوهشآمار ایران. 

 سازمانی)مطالعه دانش اکتساب مستندسازی و (. تحلیل۱3۹۲بافقی، بهروز ) یاوری.، امیرحسین بافقی، ابطحی، سیدحسین.، یاوری

 .7۹ -6۱(: ۱)5. اجتماعی انتظام هایپژوهشمخدر(.  مواد با مبارزه ستاد: موردی

ی افراد بر فرایند اکتساب دانش خبرگان )مطالعه(. بررسی تأثیر ویژگی شخصیت ۱3۹6اخوان، پیمان و دهقانی، مریم )

 .5۲ -۴3(: ۲.۱) 33.۱ی صنعت برق(. شریف )مهندسی صنایع و مدیریت(. موردی:خبرگان حوزه

منظور آموزش و (. توسعه فرایند اکتساب و انتشار دانش ضمنی و مستندسازی تجارب به۱3۹۴پور، علی )اخوان، پیمان و شهابی

 .5۸-۴5(: ۴5)۱۲. رشد فنّاوریی. توانمندسازی سازمان

شناسی مستندسازی تجربیات سیاستی)دانش ضمنی(؛ تلفیقی از مدل کشف، تنقیح و تجرید با مدل (. روش۱3۸۸اشتریان، کیومرث )

 .۹۸ -75(: 60)۱5. شناسی علوم انسانیروشگذاری عمومی. ای سیاستمرحله

سازی مدیریت دانش از دیدگاه (. سنجش میزان عوامل تأثیر موثّر بر پیاده۱3۹0تابنده، سمانه.، ابزری، مهدی.، و صالحی زاده، سعید )

 .۱06۲ -۱05۱(. ۸)۸. مدیریت اطالعات سالمتهای منتخب خصوصی شهر اصفهان. مدیران و سرپرستان بیمارستان

(. طراحی مدل فرایندی بومی اکتساب دانش سازمانی خبرگان ۱3۹7و احمدی، محمد میالد )بروجنی، پیام اهلل.، حقیقیتوالیی، روح

 .۸۸ –63(: 36) ۹. انداز مدیریت دولتیچشمبا استفاده از نگاشت شناختی معنایی. 

ت در کیفی-زمان-(. طراحی مدل نقشه شناختی فازی عوامل تأثیرگذار بر هزینه۱3۹۴جعفری اسکندری، میثم و فرهنگ، محمد )

 30: ۱۲5. اکتشاف و تولید نفت و گازشرکت مجتمع گاز پارس جنوبی.  ۱5های نفت و گاز مطالعه موردی: پاالیشگاه پروژه

– 37. 

سازی مدیریت دانش (. شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده۱3۹۴زاده، حمید )زاده، غالمرضا.، و عرفانیان خانحسنی سعادت، حجت.، ملک

 .35 -۲6(: 5۴)۱۲. رشد فناوریوکار. سبمبتنی بر راهبردهای ک
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(. ارائه الگوی بومی مستندسازی تجارب در نیروی ۱3۹3خدامرادی، سعید.، سعادتمند، محمد.، موسوی، سید احمد.، و ابویی، منیره )

 .۱05 -۸۹: ۱6انتظامی. دانش انتظامی بوشهر. 

های مدیریت دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان. فصلنامه پژوهش (. نقش انتقال۱3۸۸نیا، شیرین )اله.، و خالقیزاده، وجهقربانی

 .۱05 -۸5(: ۲) ۱منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین)ع(. 

مقاالت  -(. چارچوبی برای اکتساب دانش ضمنی از مستندات علمی۱3۹3کرانی، سمیرا.، سپهری، محمدمهدی و خطیبی، توکتم )

 .۱06 -7۹(: ۱)۲. عه فناوریمدیریت توسگشایی عروق کرونری. رگ

(. تعیین ۱3۹3فر، کامیار.، رئوفی، زینب.، اکبری، وجیهه )مهرگان، محمّدرضا.، حسین زاده، مهناز.، اخوان انوری، محّمدرضا.، رئیسی

های مدیریت، ریاضی و صنایع ( در دانشکدهORهای نیاز به بهبود در محتوای آموزشی دروس تحقیق در عملیات)حوزه

 اسالمی ایران. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور. جمهوری

(. ارائه الگویی برای مستند سازی تجربیات سازمانی مدیران با رویکرد مدیریت دانش. اولین کنفرانس ملی ۱3۹5نامداریان، لیال )

 . تهران. دانشگاه علم و فرهنگ.۱3۹5بهمن  ۲۹مدیریت و اقتصاد جهانی. 

 متدولوژی ساخت یک ارائه و استخراج دانش هایتکنیک (. مقایسه۱3۹۲فرد، محمدتقی )ی، مهسا و تقوینظافتی، نوید، رشید

 .۸6-63: ۱۴. دولتی مدیریت اندازچشمدانش.  مستندسازی منظوربه یافته
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