
 בארגון  אחידה שפה
 

 חשיבה מעצבת השפה יחסים. מערכות ולכונן מידע להעביר לקודד, מאפשרת "שפה"
 שונות בחברות האדם בני של תרבותם את משקפת היא רעיונות. ליצור ומאפשרת

  זהותם. את ומעצבת
 לארגון, שייכות תחושת ביצירת גדולה חשיבות יש אחידה ארגונית שפה ליצירת
 סטנדרטיים ביצירת החוצה. ומהארגון הארגון בתוך הידע את ולהעביר לארגן ביכולת

 של המומחיות מידת את המשקפים מקצועיים במונחים נכון בשימוש ומחייבים, זהים
 עצמו. הארגון ושל העובדים

  
מבלי  ם.ביניה מידע ולהעביר לתקשר אנשים של היכולת על מושתת הידע ניהול

והבנה הדדית של אוצר המילים המקצועי לא נוכל לקיים שתהיה שפה משותפת 

תהליכי ניהול הידע. הדבר משליך על יכולת השיח הבסיסית ביותר בתוך ומחוץ 

 . לארגון, דרך האופן בו מקוטלג המידע בארגון ועד לפיתוח ידע חדש

 נתון. רגע בכל כמעט ארגון בכל המתקיים תהליך הוא חדש ידע יצירת של תהליך
 הוא בארגון ידע יצירת של בתהליכים העוסקים ביותר הפופולאריים ודליםהמ אחד

 .Nonaka&Takeuchi של המודל
 

 The SECI knowledge  spiral model (Nonaka and Takeuchi) 
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 המנחות:  עבור   פירוט
 

 הידע:  יצירת  בתהליך  שלבים   ארבעה  מתאר המודל 
 

 (  tacit to tacit ) חיברות  Socialization -  א'  שלב
  בין  המתקיימים פורמאליים  לא  במפגשים מדובר  סמוי. לידע סמוי ידע של  מעבר

 מובנית.  שאינה  בצורה ידע ביניהם  עובר ובמהלכם   העובדים
  בו אנשים  בין  מובנה לא  מפגש  כל  או  במייל  התכתבות  מסדרון, שיחות לדוגמא:

 ידע.  מוחלף
  
 

 ( explicit to tacit)  החצנה  Externalization -  ב'  שלב
  של  בראשם הקיים ידע של  החצנה  מפורש. גלוי לידע סמוי ידע של  מעבר
 אחרים.  אנשים  ידי על  הבנה ובר מובנה פורמט  לכדי  אנשים

  אירוע ניתוח כתיבת  בתחומו,  המומחה עובד  ע"י   שיעור מערך  כתיבת לדוגמא:
 וכד'.  ושיטתי מכוון  באופן ידע  מועבר בה חניכה/הדרכה  ומסקנות,  תובנות הכולל

  
 ( explicit to explicit)   חדש ידע  של   יצירה  Combination  - ג'  שלב

  זה בשלב  אחר.  אדם  של מפורש   ידע  עם  אחד   אדם של  מפורש  ידע  של שילוב
 עימו.  הביא  מהאנשים אחד  שכל הידע של תולדה שהוא חדש  ידע  נוצר

  משותף, ניתוח של תוצאה  שהם לקחים מופקים בו אירוע  תחקיר  לדוגמא:
 וכד'.   הדרכה ספרות , wiki  ארגונית,  תורה של משותפת  כתיבה

  
  

 ( tacit to explicit) הפנמה  Internalization -  ד'  שלב
  אנו  זה  בשלב לאדם. פנימי  סמוי  לידע  לאדם החיצוני מפורש מידע  מעבר

  העברת ותהליכי בארגון הקיים מהידע  כתוצאה שרכשנו חדש ידע  מפנימים
 אישי.  לידע אותו והופכים  הידע,
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