
 

 

 

 

   

 تویوتامدیریت دانش در شرکت 

 تهیه شده در واحد توسعه مدیریت                                                     آقای مهندس غالمرضایی )کارشناس توسعه مدیریت(

 

 روساز است. نام تویوتادشود چیزی بیشتر از یک غول خوشنیدن نام تویوتا با ذهن متبادر میآنچه با 

برداری نوین و قدرتمند، فرهنگ سازمانی توسعه یافته و نوآوری های تولید و بهرهبه واسطه روش

 .همیشگی، تبدیل به یک نماد موفقیت سازمانی شده است

 بزرگترین شرکت ژاپن؛ 

  تولید اتومبیل در جهان؛دومین شرکت 

 3  مرتبه برنده جایزه جهانیMAKE؛ 

 5  مرتبه برنده جایزهMAKE ژاپن؛ 

 338835  4102کارمند تا سال. 
 

بهبود  وتایمن اعتقاد دارم که تو"( می گوید: Teleos)مدیرعامل موسسه Rory Chase آقای همچنین 

 هاونهنمترین ناب از  یکی وداده است  شیسطح منحصر بفرد افزا کیمستمر و مشارکت کارکنان را به 

 "بشر است خیدر تار یواقع یریادگیشرکت  کیاز 

که  آل برای تولید وقتی است،هاست! شرایط ایدهبنیان سیستم تولید تویوتا، فلسفه حذف کامل اتالف

 .گونه اتالفی ارزش افزوده ایجاد شودماشین آالت و افراد با هم کار کنند، تا بدون هیچ
 

 اصول راهنما در شرکت تویوتا:

 ؛کسب و کار باز و عادالنه یهاتیاحترام به زبان و قانون هر ملت و انجام فعال 

 قیاز طر یو اجتماع یاحترام به فرهنگ و آداب و رسوم هر ملت و کمک به توسعه اقتصاد 

 ؛شرکت یهاتیفعال

 ی؛زندگ تیفیباال بردن ک بمنظورو امن  زیاختصاص کسب و کار به ارائه محصوالت تم 

 بمنظور برآورده  و ارائه محصوالت و خدمات برجسته شرفتهیپ یهایآورو توسعه فن جادیا

 ؛اسر جهانتدر سر انیمشتر یازهاین کردن

 که به اعتماد و  یدر حال ،ی و گروهیفرد تیخالق شیافزا در راستای یفرهنگ سازمان جیترو

 گذارد؛احترام می تیریو مد کنانکار نیاحترام متقابل ب

 ورانه؛آتحقق رشد از طریق تطبیق با جوامع جهانی و مدیریت نو 

  ت و بلندمد دار،یبه رشد پا یابیدست یبرا دیو تول قیتحق نهیدر زم یتجار یبا شرکاهمکاری

 .میکنیآماده م دیجد یمشارکت ها یکه خود را برا یمنافع متقابل، در حال
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 در نظر گرفته شده جهت پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت تویوتا:راهبردهای 

 پرسش و ارزیابی؛ 

 ارتباطات موثر؛ 

 حمایت مدیریت ارشد؛ 

 فرهنگ سازمان و کارکنان؛ 

 ؛در نظر گرفتن خالقیت 

 های یادگیری؛ایجاد شبکه 

 اهمیت تسهیم دانش؛ 

 ؛مناسب برای کارکنان هایایجاد انگیزه 

 .سیستم ارزیابی موثر 
 

 رویکرد دانش ضمنی 

  ،یک تا دو ساعت از وقت خود را  بصورت گروهی کارکنان خط تولیددر پایان هر هفته کاری

 پردازند.وری میبه تجزیه و تحلیل عملکرد و مسائل کیفی و بهره

  متقابلی را برای مسائل شناسایی شده پیشنهاد کرده و نتایج را مورد بحث هر گروه اقدامات

 دهند.قرار می

 به اشتراک  جهت بهبود راخود  هایایده افرادهایی، از طریق تعامالت فردی در چنین حلقه

 کنند.ها را ارزیابی میو نتایج تست میترس دیجد یهادهیتست ا یمراحل را براگذارند، می
 

 رویکرد دانش آشکار

 ؛انجام دهد شود در خطوط مونتاژ خودیخواسته مفرد و  میهر ت از که هافعالیت یمستندساز 

 فردهایی که هر توالی گام و کارزمان انجام  از نحوه انجام کار، مدت تفصیلیشرح  اسناد نیا 

 دهد.جهت بررسی کار خودش باید انجام دهد را ارایه می
 

 به اشتراک گذاری و انتقال دانش

 تبادل نظر به تسهیم اطالعات و   محیط فیزیکی: فضاهای کاری باز و بزرگ که در آن کارکنان

 پردازند؛می

 ن به آهای داده: در آن کارکنان، تجارب، بهترین عملکردها و مسائل را ثبت کرده و از پایگاه

 شود.عنوان یک کتابخانه توسط کارکنان استفاده می

 آموزش کارکنان و فروشندگان؛ :ایجاد دانشگاه تویوتا 

  دیده و کارکنان باتجربه.آموزش کارکنان جدید از طریق کار کردن با مدیران آموزش 
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