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  مقدمه
صاحبنظران آن را . بدل شده مدیریت دانش است 21یکی از رویکردهاي نوین مدیریت که به راز موفقیت سازمانها در قرن 

دو اصل، اقتصاد . PKM(2(و مدیریت دانش شخصی  1)OKM(مدیریت دانش سازمانی : به دو بخش تقسیم می کنند 
مبتنی بر دانش امروزي و ضرورت صالحیت هاي شخصی دانشکار براي موفقیت، از جمله ضرورت هاي استفاده از مدیریت 

  )86زوارقی، (. دانش شخصی در جهان امروز است
ند تا به هر یک از ما کمک نماید به مدیریت دانش فردي مجموعه اي از فرآیندهایی است که بطور شخصی ایجاد شده ا

  .جهان پیرامونمان معنا دهیم و بسیار اثربخش تر کار کنیم
 ".ما مهارت کافی در شناسایی و استفاده از دانش خود نداریم: دیو اسنودن به عنوان متخصص مدیریت دانش می گوید 

  .ی توانیم بنویسیم، می گوییمه مهمیشه بیشتر از آنچه می توانیم بگوییم، می دانیم و بیشتر از آنچ
  

  دانش 
هنگامیکه از دانش خود براي تشریح برخی دانسته هایمان همچون چیزي که از یک تجربه به یاد می آوریم و یا برداشتی 

این دانش را بوسیله ایجاد اطالعات نقل می کنیم، اگرچه مکتوب کردن آن را  ،که از یک کتاب داشته ایم، استفاده می کنیم
هاي انباشته  گذاري قسمتچرا که به اشتراك  ،معنا نیست که ما نباید سعی خودمان را بکنیم این بدین. انجام ندهیم کامل

ادراك فردي ما  .کند بهتر و افزایش درکمان از دیگران کمک می برقراري تعامالت به ما در ،اطالعات و آثار تصنعی دانش
یند خطی نیست بلکه بدین ترتیب این یک فرآ. دانش سازمانی بهتري پدیدار گردد و از آن می تواند به اشتراك گذارده شده

  .ه این دانش در طول زمان به خرد می انجامدبدست می آوریم کدانش ، توسط اطالعات
  .تواند از به اشتراك گذاردن دانسته هاي کوچک و تجارب متعدد در طول زمان بدست آید آگاهی می

ولی با پیشرفت نویسندگی و پس از نگارش  باشند، ط می توانند تعداد محدودي کارآموز داشتهاساتید در طول سالیان فق
اگرچه . بشر به فناوري جدیدي مجهز شد که می توانست اطالعات بوجود آمده را هر چه بیشتر تعمیم و توزیع نمایدکتاب، 

، ولی مشاهدات و نمی شود واقعی منتقلدانش به طور با شاگردي کردن در کنار یک استاد و یا خواندن یک کتاب، 
  . اطالعات مشترك می تواند براي افرادي که تمایل به یادگیري دارند موثر باشد

  .   "براي آگاهی پیدا کردن کافی نیست ،صرفاً خوب خواندن": براي اولین بار توسط سقراط اشاره شد که 

                                                             
1. Organizational Knowledge Management 
2.Personal Knowledge Management 
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ما نمی توانیم با داشتن دانش و صرفاً ذخیره  .کتاب پی برد ی همچونسقراط به هسته اصلی حقیقت در یادگیري از مصنوعات
آزمون و  ،چرا که آن دانش باید در طول عمر مفید ما مورد استفاده شه اي از خود راضی و خشنود گردیم،کردن آن در گو

 در این راستا. تجربه قرار گیرد و بین افرادي که درك می کنند این قسمتی از دانش دیگران است به اشتراك گذارده شود
دانش به اشتراك گذاشته شده در طول زمان می تواند . باید هر گونه تالشی براي به اشتراك گذاري مستمر آن انجام دهیم

  .در خلق تصاویر ذهنی بهتر نسبت به یک دانش جزئی مانند یک کتاب کمک بیشتري نماید
 

  مدیریت دانش
. ا عمل تولید، کسب، تسخیر، ترویج، جامعه پذیري و کاربرد دانش می داندمدیریت دانش را هرگونه فرآیند ی)1994(نوناکا 

) 2010(گافور و کلوته . وي معتقد است در هر جایی که دانش استقرار یابد ، یادگیري و عملکرد سازمان افزایش می یابد
دانش و تخصص هاست مدیریت دانش، رسمی سازي و پذیرش تجارب، ": مدیریت دانش را اینگونه تعریف می کنند 

  " .بطوریکه منجر به خلق توانایی هاي جدید، بهبود عملکرد، تشویق نوآوري و افزایش ارزش مشترك می شود
مدیریت دانش در سازمانها، فعالیتی است که توسط سازمان ها به منظور شناسایی، ایجاد، ارائه و توزیع دانش جهت استفاده 

گلیک، . (بمنظور عملکرد بهتر می گردد نهایت منجر به یادگیري مستمر ده و درمجدد، کسب آگاهی و یادگیري انجام ش
2007(  

  

  چیست؟ مدیریت دانش شخصی
مدیریت دانش شخصی را چارچوبی مفهومی براي سازماندهی و یکپارچه سازي اطالعاتی که ما ) 1999(فراند و هیکسون 

توصیف  -عات بخشی از پایگاه دانش شخصی ما می شوندچنانکه آن اطال -به عنوان افراد احساس می کنیم مهم هستند
آنها مدیریت دانش شخصی را سیستمی تعریف می کنند که براي استفاده شخصی افراد و توسط خود آنها طراحی . می کنند

ر به زعم آنها مدیریت دانش شخصی باید بخشی از رویکرد روزانه و مداوم ما به هنگام کار با اطالعات و دانش د. شود
فرآیندهاي ایجاد، فراهم آوري، ارزیابی، تشخیص، سازماندهی و ذخیره، فهرست نویسی و نمایه سازي و بازیابی از حافظه 

ه بتوان آن را به صورت نظام مند به چیزي ک استقطعات تصادفی اطالعات براي تبدیل آنچه  باشد و راهبرديشخصی 
  )Frand & Hixon,1999.دهدسترش و دانش شخصی ما را گارائه داده بکار برد 
مدیریت دانش شخصی را مجموعه اي از فرآیندها تعریف می کند که یک فرد براي جمع آوري، رده بندي، ) 2002(تسوئی 

به زعم وي ، این فعالیت ها محدود به . ذخیره سازي، جستجو و بازیابی دانش در فعالیت هاي روزانه به آنها نیازمند است
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خانوادگی و سرگرمی را نیز ط با کار نیستند بلکه عالئق شخصی، کارهاي ذوقی، فعالیت هاي تجارت یا وظایف مرتب
  )Tsui, 2002(.گیرند دربرمی

در واقع مدیریت دانش شخصی مجموعه اي از فرآیندهایی است که یک فرد براي جمع آوري، طبقه بندي، ذخیره، جستجو، 
  .تفاده می کندبازیابی و اشتراك دانش در فعالیت هاي روزانه اس

  .داستان ها و خاطره هاي متفاوتی داریم ،هریک از ما در طول زندگی خود تجارب ، تحصیالت ، روایت ها
به  "کم"البته . داریم "بر آنچه می دانیم"ظاهراً ما کنترل کمی  .ما بسیار بیشتر از آنچه به یاد می آوریم ، می دانیم

خود در کنترل آنچه می دانند را باال ببرند و می توانند آنچه می دانند را مدیریت  افراد می توانند قابلیت. نیست "هیچ"معنی
  .کنند

، ناسایی نماییم؟ مدیریت دانش فرديچگونه می توانیم از این منابع استفاده نماییم؟ یا حتی چگونه می توانیم منابع خود را ش
ه از آن در راستاي دستیابی به اهداف و همچنین چگونگی شناسایی دانسته هاي ما و چگونگی سازماندهی ، تجهیز و استفاد

  . استمرار ایجاد دانش میباشد
  سسات بحث می کنند، ارتباط با دانش در سازمان ها و مؤبیشتر مقاله هایی که در رابطه با مدیریت دانش نگاشته شده اند در 

بنابراین دانش هرروز در حال انتقال است و اگر . درحالیکه بیشتر دانش در ذهن افراد جاي دارد نه در اسناد سازمانها
در نهایت باید پذیرفت تا زمانی که دو  .شتیبانی نکنند ، این دانش از دست خواهد رفتشناسایی و از آن پکارمندان آن را 

همچنین باید . ان یکدیگر نباشند پیوند میان کیفیت و دانش میسر نخواهد شدپشتیب) شخصی و سازمانی(وجه مدیریت دانش
این واقعیت را قبول نمود که وجه غالب مدیریت دانش نوع سازمانی آن می باشد به نحوي که غفلت از وجه شخصی آن 

   .اغلب باعث شده است که هزینه هاي صورت گرفته در زمینه مدیریت دانش تشریفاتی محسوب شود
، مهارت هاي حل )PIM(مدیریت اطالعات شخصی : حداقل چهار چشم انداز براي مدیریت دانش شخصی وجود دارد 

همچنین کاهش اثرات منفی سرریز اطالعاتی، تسهیل تصمیم گیري، حل . مسئله، مرتب سازي ایده ها، و فرآیند اجتماعی
  )86وارقی، ز( .مسئله و فراهم آوري دانش نیز از جمله مزایاي آن می باشد

  

  مدیریت دانش و مدیریت دانش شخصی
درحالیکه مدیریت دانش به طور کلی بر فرآیند اداره دانش سازمانی تمرکز می کند، مدیریت دانش شخصی بر تالش 

جنبه مهم مدیریت دانش شخصی این . شخصی براي یادگیري، انجام کار بصورت کارآتر یا اجتماعی کردن تأکید می نماید
اشخاص اجازه می دهد تا فرآیندهاي دانشی، تعامالت، همکاري ها و مبادالت دانشی خود با دیگران را بهتر  است که به
  .اداره نمایند
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PKM این . مقدمتاً بعنوان چارچوبی براي ساماندهی دانش اشخاص که براي آنها داراي اهمیت است، تنظیم شده است
اندهی اطالعات فردي، معنابخشی به اطالعات، مذاکره بر سر معانی، خلق مفهوم در طول زمان تکامل یافته و اکنون بر سام

  )Razmerita et al, 2009.(ایده هاي جدید، توسعه شبکه ها، تشریک مساعی، تسهیم و تبادل داللت می کند
بین انجام گرفت ، رابطه  "نقش ها و ارزشهاي مدیریت دانش شخصی"در پژوهشی که توسط تسوئی و چانگ با عنوان 

  .مهارت هاي مدیریت دانش شخصی با مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفت
بعنوان یک فرآیند ساختار یافته کلی ) 2001(ري و دیگران وِدر این پژوهش ، مدیریت دانش شخصی براساس یافته هاي اَ

ت در چارچوب مدیریت دانش مهار 7. تعریف گردید که اطالعات را اداره کرده و آنها را به دانش مفید تبدیل می نماید
  :شخصی پیشنهادي آنها وجود دارد 

  کسب اطالعات. 1
  ارزیابی اطالعات. 2
  سازماندهی اطالعات.3
  تسهیم اطالعات. 4
  تحلیل اطالعات. 5
  ارائه اطالعات. 6
  حفظ اطالعات. 7

خصی نقش مهمی را در ن پژوهش نشان داد که مهارت هاي برشمرده شده باال براي مدیریت دانش شنتایج حاصل از ای
  .ایفا می نمایند) شامل شناسایی،ایجاد، تسهیم و کاربرد(چرخه مدیریت دانش 

  

  هدف مدیریت دانش شخصی چیست ؟
ارائه مهارت هاي الزم براي اقتباس، انتقال، اشتراك و استفاده از دانش به دانشکار و در  مدیریت دانش شخصیهدف اصلی 

جفرسون هدف از مدیریت . شی شخص در بستر اجتماع و رابطه سازي مشاغل می باشدنتیجه به حداکثر رسانیدن اثربخ
دانش شخصی را کمک به افراد در غلبه به مشکالت ناشی از سرریز اطالعاتی و فراهم آوردن شرایط بهبود اثربخشی آنها 

  )Jefferson, 2006.(عنوان می کند
تسوئی معتقد است که استفاده از آن در طوالنی مدت منجر به . دارداستفاده از مدیریت دانش شخصی مزایایی را نیز در بر

همچنین جفرسون اشاره می کند که مزایاي مترتب با ). Tsui, 2002(افزایش تدریجی سرمایه معنوي شخصی می شود 
او معتقد است مدیریت دانش . مدیریت دانش شخصی تنها در سطح فردي نیست بلکه بر سطح سازمانی نیز تأثیر دارد
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. ربخشی سازمانی را بهبود می بخشدشخصی در ارتباط با اثربخشی فردي است که آن نیز به نوبه خود، اث
)Jefferson,2006(  

  

  ضرورت مدیریت دانش شخصی
دیوید استمپز معتقد است که بهترین چیز، داشتن دانش در موضوعی خاص نیست بلکه دانستن مکان و طرز دسترسی به 

به زعم دراکر نیز مدیران موفق در عصر اطالعات و دانش تنها به دنبال دسترسی به اطالعات نیستند زیرا  .دانش است
مدیران بیشتر . ز طریق شبکه ها و پایگاههاي اطالعاتی و محمل هاي گوناگون در دسترس استاطالعات به اندازه کافی ا

نیازمند دسترسی به اطالعات مرتبط و مناسب هستند که پردازش، سازماندهی و شکل گرفته بوده و با توجه به بسترهاي 
ل به عمل را داشته و به عبارت دیگر فکري و شغلی آنها تلخیص و آماده سازي شده باشد، اطالعاتی که قابلیت تبدی

  :دانشکار فردي عمالً از نظر اطالعاتی و فن آوري همه روزه با چالش هاي ذیل روبروست . عملیاتی  کاربردي باشد
داده ها، اطالعات و دانش ممکن است به شکل ساختاریافته، نیمه ساختاریافته یا غیرساختاریافته و در چندین قالب وجود . 1

  .اشدداشته ب
از آنجا که دانشکاران اغلب از چندین وسیله الکترونیکی براي ارتباطات ، برنامه ریزي و ضبط استفاده می کنند اطالعات . 2

دیده منجر به بدیهی است که این پ. اره کاري شوداقتباسی ممکن است در چندین محل و وسیله ذخیره و یا حتی دوب
  .اطالعات اولیه می شود "تدوین مجدد"مشکالت مضاعفی در پیگیري مسیر نسخه اصلی و 

  .پیش بینی ورود قطعه اي از اطالعات اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. 3
  .حجم انبوه اطالعاتی که دانشکار فردي همه روزه دریافت می کند.4
  .ذخیره آن که در یک یا چند وسیله الکترونیکی ذخیره می شود، اغلی دشوار استدریافت اطالعات برخالف . 5

  :تسوئی دو عامل تشدید کننده نیاز به دانشکاران براي تحقق مدیریت دانش شخصی را این چنین برمی شمرد
آنها اغلب مبتنی بر  اقتصاد مبتنی بر دانش نیازمند نوع جدیدي از کارکنان می باشد که خودکارفرما هستند و تصمیمات. 1

  .دانش بوده و وظایف آنها کمتر ساختاریافته است و نسبت به کارفرمایانشان وفادار هستند
  ضرورت صالحیت هاي مدیریت دانش شخصی دانشکاران براي موفقیت ابتکارات مدیریت دانش کسب و کار. 2

، برقراري ارتباط میان اجزاء مرتبط اطالعات، معانی بعالوه بسیاري از فرآیندهاي معمول در کار دانشی مانند یافتن، تفسیر
قابل مذاکره، استخراج دانش از طریق مذاکره با دیگران، ایجاد ایده هاي جدید و استفاده از آنها در خلق محصول نهایی، یا 

ش خطور در ذهن خود دانشکار پرورده ي شود یا به عنوان محصول برقراري ارتباطی خاص یا انجام عملی خاص به ذهن
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می کند که این فرآیندها که از ارتباطات شخصی نشأت می گیرند با وجود مدیریت دانش شخصی ارتقاء خواهند یافت و در 
  )86زوارقی ،. (نتیجه موجب بهبود عملکرد فردي و گروهی کارکنان می شود

  

  و مهارت هاي مدیریت دانش شخصی ابزارها
شخصی براي مدیریت اطالعاتشان باشند تا با استفاده از آن قادر به فیلتر کردن، افراد باید داراي مهارت هاي مدیریت دانش 

مدیریت دانش شخصی تنها در صورتی به طور موثر مورد بهره . ذخیره سازي، ساختاربندي و به اشتراك گذاري آنها شوند
به عبارت دیگر باید بین مهارت ها و  .برداري قرا می گیرد که کاربر نهایی از ابزارها و مهارت هاي مناسب برخوردار باشد

می توان هفت ) 2004(و بارت ) 2000(با توجه به یافته هاي درسی . ابزارهاي مدیریت دانش شخصی تناسب برقرار باشد
  :مهارت مدیریت دانش شخصی را به شرح زیر برشمرد 

  .جلوگیري از سرریز اطالعات متمرکز می باشدگرفتن ایده ها و اطالعات، که بیشتر بر بازیابی و فیلتر کردن اطالعات و . 1
ارزیابی ایده ها و اطالعات، که همان یافتن اطالعات با ارزش و مرتبط با موضوع مورد بررسی از میان حجم انبوه . 2

  .اطالعات فیلتر نشده است
ختلف مثل مرتب سازي سازماندهی ایده ها و اطالعات در پوشه ها براي ساختاردهی به اطالعات در دسترس به طرق م. 3

  به ترتیب زمان دسترسی به اطالعات و غیره
  .سازماندهی اطالعات یک فرآیند کامالً منحصر به فرد بوده و نحوه سازماندهی هر فرد با دیگري متفاوت است:  نکته

براي فرآیند تبدیل تحلیل ایده ها و اطالعات، که بر سازماندهی اطالعات و تکنیک هاي تجزیه وتحلیل استوار بوده و . 4
  .ثر و حیاتی استاطالعات به دانش بسیار مو

  یرامون ایده ها و اطالعاتتشریک مساعی پ. 5
  .انتقال ایده ها و اطالعات که مربوط به ارائه اطالعات به دیگران با یک طراحی مناسب و قابل انتقال به غیر می باشد. 6
  .العات با حفظ امنیت آنها متمرکز می باشدحفاظت از ایده ها و اطالعات که بر مبادله اط. 7

  .در جدول زیر ابزارهاي مورد استفاده در مدیریت دانش شخصی ارائه شده اند
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  مهارت ها  ابزارها  مهارت هاي مدیریت دانش شخصی

  سؤاالتصورت بندي   گرفتن ایده ها و اطالعات
  تکنیک هاي جستجو

  استراتژي هاي پژوهشی

  جستجوهاي روزمره
  دفتر تلفن

  ایمیل ، تلفن و وب
  فیلتر کردن و دور ریختن منابع نامعتبر  اعتبارسنجی و طبقه بندي منابع  ارزیابی ایده ها و اطالعات

  فیلتر کردن ایمیل ها  سازماندهی ایده ها و اطالعات
  دور انداختن ایمیل ها

  خالصه کردن ایمیل ها

  صداها
  ...مجالت، دفترچه یادداشت و 

  شخصیپورتال هاي 
  پایگاه داده

تشریک مساعی پیرامون ایده ها و 
  اطالعات

  هوش احساسی
  مدیریت ارتباطات

  رهبري

  استفاده از پیغام
  ارتباطات سیار

  استفاده از تخته سفید
  استفاده از ماژیک هاي هایالیت

  تکنیک هاي تحلیل  تحلیل ایده ها و اطالعات
  تست فرضیات

  خالصه نویسی
  صفحه گسترده

  نرم افزار آفیس  کلمات گفتاري و نوشتاري  ایده ها و اطالعاتانتقال 
  انضباط شخصی  حفاظت از ایده ها و اطالعات

  آگاهی در مورد تهدیدها
  کنترل دسترسی

  رمز عبور
  فیلتر کردن ویروسها

  

  دانش شخصی چیست ؟
  "چیزي بیش از حقایق"

 "؟سازمانها چگونه دانسته هایشان را مدیریت می کنند : دانش کاري"داونپورت و پروساك در کتاب خود تحت عنوان 
اطالعات مرکب و خاص که شامل چارچوب یافته ، ارزشها ، مجموعه سیالی از تجارب ": دانش را اینگونه تعریف می کنند 

  ".یک قالب کاري براي ارزیابی و آمیختن تجارب و اطالعات جدید
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مطالب و  ، همچنین خاطرات ،ل هاي رسمی و غیر رسمی می باشددانش فردي شامل دانش بدست آمده از دستور العم
و  بینش ها ،یمانا، اسناد و عکسهایادداشته ،کتابهایی که خوانده و نوشته ایم ،روابط شخصی گفته،داستانهاي گفته و نا

  .اي می دانیم و هر آنچه درباره هر چیزي در دنیا از باغبانی تا فیزیک هسته جیزهایی که از همکارانمان می آموزیم
  است؟ کدام نوع از دانش از همه مهمتر است؟ ضمنی چه اندازه از دانشمان آشکار و صریح و چه اندازه

 آکادمیک هستند و مقصود این است که هر دوي آنها براي حرفه و زندگی حرفه اي و شخصی ما الزم و سؤاالتاینها 
آوردن اطالعات و نگه داري آن به اسم دانش و انتظار براي بدست  ،مدیریت دانش براي برخی افراد. می باشندضروري 

از افراد با نظرات کارشناسانه تهیه نموده  دیگر از متخصصان دانش فردي لیستی برخی. اینکه کسی از آن استفاده کند است
  .و از این بانک اطالعاتی براي دستیابی به افراد مناسب براي مشاغل خاص بهره می برند

  

  دانیم؟       میچیزهایی چه 
درباره تجاربی که داشته اید . اما به طور مرتب از آن استفاده نمی کنیم .هر یک از ما زمینه یک دانش باور نکردنی را داریم

  .اید و تمامی کتابها و مطالبی که در دفتر کار خود دارید گذراندهکالسهاي آموزشی که  ،گزارشاتی که نوشته اید .فکر کنید
استفاده کنیم؟ دانش ما به مکانی که در آن بزرگ  ،کجاست، توانیم از دانشی که نمی دانیم داریم و یا اگر داریمچگونه می 

  .شده و جایی که زندگی می کنیم بستگی دارد
  

  مدیریت دانش شخصی اصول
  )ريبه اشتراك گذا معنا بخشی ، ،جستجو (

شخصی که هارولد جارچه در طول هشت سال گذشته توسعه ارچوب مدیریت دانش چ .جمع آوري دانش است ،اولین قدم
  .معنابخشی و به اشتراك گذاري: داده است دو مرحله بیشتر را پیشنهاد می نماید 

در واقع جستجو، . و به اشتراك گذاري می باشد معنابخشی اساس جستجو کردن،یندي پیوسته برفرآ شخصی،مدیریت دانش 
  .     می باشند شخصیل مدیریت دانش اصو و به اشتراك گذاري،معنابخشی 

مکاران در این مورد مفید ایجاد شبکه اي از ه. جستجو عبارت است از یافتن چیزها و به روز نگه داشتن آنها است -
  .باشد می
بخشی بر چگونگی شخصی سازي اطالعات و استفاده از آن داللت می نماید و شامل تأمل و کاربردي کردن آن معنا -

 .که فراگرفته ایمچیزي است 
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 .می باشد ایده ها و تجارب با شبکه هاي موجود همانند مشارکت با همکاران ،به اشتراك گذاري شامل مبادله منابع -

  

 PKMنوآوري ، ارمغان 
مشاهده ، : ه شده توسط نوآوران را معرفی می نماید، چهار مهارت ارائ"کتاب سیاه کوچک نوآوري"نویسنده  اسکات آنتونی

معنابخشی و به ، که شامل جستجو شخصیاینها مستقیماً با چهارچوب مدیریت دانش . پرسش ، آزمایش و شبکه بندي
ش با پرداختن به مدیریت دان آوري در سازمانهامی توان گفت که احتماالً نو در واقع .، تطابق دارنداشتراك گذاري می باشد

  .یابد می بهبود شخصی
معنابخشی از . جستجو کردن شامل مشاهده و بررسی از طریق فیلترهاي اثر بخش و منابع مختلف اطالعات می باشد

به اشتراك گذاري از طریق شبکه ها به توسعه  .پرسش درباره مشاهداتمان آغاز می شود و شامل آزمایش و یا بررسی است
احتمال ، که همه افراد بر مدیریت دانش فردي ممارست می کنند در سازمانی .مک می کندهر چه بهتر حلقه هاي بازخورد ک
  .ارتباطات بیشتر افزایش می یابد

مدیریت دانش فردي می تواند یک فعالیت شخصی و همینطور اجتماعی باشد و فرآیندي است که در آن می توانیم به آنچه 
  .ید در داخل انجام دهیم ارتباط برقرار کنیمخارج از سازمان یاد گرفته ایم با آنچه که با

تحقیقات نشان می دهند کارهاي گروهی که نیاز به اشتراك گذاري دانشی پیچیده دارند می بایست پیوندهاي اجتماعی 
هرچند . کارهاي تیمی اغلب یک زبان منحصر بفرد یا واژگان خاصی را به اشتراك می گذارند. مستحکم تري داشته باشند

  .نند بهم وابسته شده وانواع گوناگونی از نظرات را به همراه داشته باشندمی توا
. مدیریت دانش فردي در دو مرحله شخصی و سازمانی سودمند است ولی ارزش اصلی آن در افزایش سطح نوآوري می باشد

  .سازمانها نمی توانند رشد و نمو داشته باشند ،بدون نوآوري
  

  دانش شخصیایجاد یک استراتژي مدیریت 
اگر . فعالیت هایی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت می توانند هم به صورت فردي و هم در گروههاي کوچک انجام شوند

سعی کنید . بتوانید چند نفر از دوستانتان را به این کار جذب کنید نتایج از طریق حمایت هاي دوجانبه افزایش خواهد یافت
این کار را در قالب تیم با حمایت و . می خواهند چنین کار مشابهی را براي خود انجام دهند بیابید یک یا دو نفر از افرادي که

  .مشوق هاي الزم جهت انجام سهم خود اجرا کنید
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  کشف نقاط قوت خود: مرحله اول 
تصمیم گرفتید تا با وقتی که . در طول این مرحله ، شما بینش هایی از دوستان، همکاران، مدیر و خودتان کسب خواهید کرد

اول، چه کسی شما و کارتان را می شناسد زیرا آنها بطور : نکته را مدنظر داشته باشید 2افراد مورد نظرتان مصاحبه کنید، 
. دوم، از آنها بپرسید که چه کسی تمایل دارد با بازترین حالت ممکن به شما پاسخ دهد. مرتب با شما در حال تعامل هستند

قرار نیست میزان رفاقت شما را بسنجند بلکه سوالت به منظور کشف ممکن ها، عملی ترین  سؤاالتید که شما خواهید فهم
در خالل این  .پاسخ کامل بدهند سؤاالتافراد باید در کمال صداقت و درستی به . ها و ارزشمندترین ها طراحی شده اند
  :مرحله فعالیت هاي زیر را انجام دهید 

  .ن یا همکاران خارج از محل کارتان مصاحبه کنیدبا سه نفر از دوستا -
  .با سه نفر از همکارانتان در محل کار مصاحبه کنید -
  .با مدیر خود مصاحبه کنید -
  )این محدوده باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا تمام رویاها و اهداف شما را در برگیرد. (محدوده هاي اولیه را ایجاد نمایید -
شامل کتابهایی که می خوانید، برنامه هاي تلویزیونی مورد عالقه تان، گروههایی که در آنها (بسازید  یک فهرست کوچک -

  ...)عضویت دارید، افرادي که بیشتر به آنها مراجعه می کنید و 
  .مواردي را که طی این مرحله یاد گرفته اید بطور خالصه بیان کنید -
  

  .گیرید و از دانش خود استفاده می نماییدکشف اینکه چگونه یاد می : مرحله دوم 
  .این مرحله را می توانید به تنهایی انجام دهید

  درخصوص یادگیري دانش جدید -
به این . س از مصاحبه با دیگران انجامدهید÷اگرچه انجام این کار به هر ترتیبی ممکن است، لیکن بهتر است این مرحله را 

  .موارد فکر کنید و به آنها پاسخ دهید
 چه چیز . به زمانی که قدر هستید چیز جدیدي یادبگیرید و زمانی که یادگیري شما سریع تر و بهتر است فکر کنید

خاصی در مورد آن زمان وجود دارد؟ چه فرد دیگري در آن مداخله دارد؟ موقعیتی که یادگیري را تسهیل می کند 
ا که به تازگی فراگرفته اید، به خاطر آورید و چیست؟ چرا شما در چنین یادگیري شرکت کردید؟ کلیه چیزهایی ر

 .بعدي پاسخ دهید سؤاالتپس از آن به . یادداشت نمایید

 تمامی روش هایی را که در انجام آنها موفق بوده اید را . به زمانهایی که اطالعات جدیدي می یابید فکر کنید
 .ستفاده کردید، یادداشت کنیددر مقابل هر روش، موقعیتی را که در آن از این روش ا. فهرست کنید

 چه چیزي به نظر شما عامل انگیزاننده اي براي آنچه یاد می گیرید، می باشد؟ 
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  درخصوص ایجاد دانش جدید -
بنابراین، در این بخش، تنها می توانید . مدیریت دانش در مورد ایجاد دانش و نیز تسهیم آنچه که می دانیم، می باشد

این مرحله شمار ا وادار می سازد تا به . دید، دانش و عقاید جدید ایجاد کرده اید، کشف کنیدزمانهایی را که بینش هاي ج
  .ی مطرح می کنیمسؤاالتدر اینجا . فرآیند تفکر خود و به زمانهایی که از انتظارات خود فراتر می روید فکر کنید

 چه اتفاقی می افتد؟ چه . ارائه می دهد به زمانی فکر کنید که شما یا فرد دیگري یک راه حل عالی براي مسئله اي
 کسی در آنجا حضور دارد؟چه چیز غیرمتعارفی در مورد آن موقعیت وجود دارد که به وقوع آن کمک می نماید؟

  در مورد  تصادفاً راه حلی یافته اید؟ چه چیز خاصی می نگرید،آیا شما درحالیکه به یک مسئله از یک دیدگاه جدید
 کرد تا دیدگاه جدید را ببینید، وجود دارد؟ زمانی که به شما کمک

 ؟ چه تفاوتی میان مواجهه او چگونه با آن مواجه می شود. به کودکی که با چیز جدیدي مواجه می شود، دقت کنید
 با مورد جدید و رفتار ما وجود دارد؟ چه چیزي می توانید از این تجربه بیاموزید؟

  را بر اطالعاتی که به سمت شما می آیند، دارید؟ چه چیز خاصی در چه زمانی احساس می کنید که حداقل کنترل
 مورد این موقعیت هایی که شما را پریشان می کنند وجود دارد؟

  مطلبی در ارتباط با زمانی که بیشترین خالقیت را دارید بنویسیدسؤاالتپس از پاسخگویی به این ،.  
 .کنیدمواردي را که در این مرحله فراگرفته اید، خالصه  -

  

  .تصمیم بگیرید که چه کاري انجام دهید: مرحله سوم
شما تا اینجا بینش هاي خوبی در ارتباط با اینکه به چه چیزي مشهور و معروف شده اید، نقاط قوت خود، روشی که با 

هم . یدآن بهتر یادمی گیرید و اینکه چه چیزي شما را در استفاده از آنچه که می دانید خالق می سازد، بدست آورد
در کجا می توانید نقاط قوت . اکنون زمان آن است که به آرزوهاي خود در مورد شغل، کار و زندگیتان توجه کنید

دانشی خود را بسازید، در کجا احتمال پیشرفت دارید، چگونه می توانید در جمع آوري اطالعات عادي خود کارآتر باشد 
ی مطرح می کنیم که آنچه شما سؤاالتچه که می دانید، ببرید؟ در اینجا و چگونه می توانید بیشترین استفاده را از آن

  .فراگرفته اید، پاسخ دهید 2و  1زیر با توجه به آنچه که در مرحله  سؤاالتبه . یادگرفته اید را منعکس خواهند کرد
 ددر هریک از مراحل فوق چه چیزي یادگرفته اید؟ آنچه که براي شما تعجب آور بود را بیان کنی. 

 از تمامی آنچه که یادگرفته اید، سودمندترین براي شما کدام است؟ چرا؟ 

  بیشترین سودمندي را براي شما داشتند و چرا؟ سؤاالتدر هر یک از مراحل فوق کدام 

  ی را شما اضافه کردید؟سؤاالتدر هریک از مراحل فوق چه 
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 یادگیري آن را دارد، نیازمند است؟ آیا  هر شخص به چه اطالعاتی براي تنظیم اولویت ها براي آنچه که قصد
 )اگر خیر، با صرف اندکی زمان، آن را بدست آورید(شما آن اطالعات را در اختیار دارید؟

  چه بینش هایی از طریق تمرین بر روي یادگیري بدست آوردید؟ چگونه آنها می توانند به استراتژي مدیریت
 دانش شخصی شما کمک نمایند؟

  بودید، چگونه از این اطالعات براي خودتان استفاده می کردید؟ اگر شما در حال کمک به اگر شما یک مدیر
 توسعه کارمندان خود هستید، چگونه این دانش به شما کمک خواهد کرد؟

 

  بینش کردن دقیق: مرحله چهارم
بینشی ا نیازمند ایجاد هم اکنون شم. شما بینش هاي خود را بدست آوردید و طرح خود را دارید. این آخرین مرحله است

یکی از بهترین راهها براي انجام این کار، نوشتن درخصوص زمانی است . دستاوردهاي طرح خود به طور واضح هستید براي
یک گزارشگر باشید، به اطراف نظر بیافکنید، در مورد آنچه . که در حال تنظیم طرح خود بودید یا آن را به اتمام رساندید

  )Blair,2006(.هر آنچه زمان و فضا می خواهید، در اختیار خود بگذارید .بینید بنویسید می
  

  شخصیدرخصوص مدیریت دانش  تذکرات سودمندي
  .یادداشت کنید را و شبکه اي شخصیاطالعات روزانه خود درخصوص روابط . 1
  .خود را سازماندهی کنید شخصیدانش . 2
ي مهم نسخه پشتیبان داده هاها و نامه  ،گزارشات از از انبارهاي الکترونیکی که آسانتر و مناسب ترند استفاده نمایید و . 3

  .تهیه نمایید
  .با افراد خالق وقت بگذرانید. 4

شنهادشان را پی و نوآور و مبتکر وقت بگذرانید ،با افراد خالق. اطالعات و دانش از شبکه هاي ما می آیند ،ایده هاي جدید
  .شویدجویا 

                                                                                                                    .به کنفرانس هاي جذاب بروید. 5
  .ه مکانهاي جدید آگاهی پیدا کنیددربار. 6
  .هر آنچه را که جدید و قدیمی است مطالعه کنید. 7

  .  تخیلی را مطالعه کنیدحتی غیر واقعی و  ،واقعی مطالب. ن را فقط به خواندن مطالب در حیطه کاري محدود نکنیدخودتا
  .از تکنو لوژي جدید بهره ببرید. 8
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   .خصوصی براي خود ایجاد نمایید شخصیدانش  یک سایت الکترونیکی. 9
  .     بهره ببریدتان در یک محدوده ویژه  دانش انتقالشما می توانید از این صفحات براي ایجاد یادداشتها و 

  .خود را بازگو نمایید تجربیات. 10
باید به اشتراك  ،سازماندهی و ذخیره دانش است اما اگر می خواهید مورد استفاده قرار گیرد ،ایجاد: مدیریت دانش شامل

  .گذاشته شود
  ..و اما در آخر

. شما منحصر به فرد است و هیچکس چنین ترکیبی از اطالعات و تجارب را ندارد شخصیبه یاد داشته باشید دانش 
   .پس آن را درك کرده و مورد استفاده قرار دهید
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