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سرمقاله
یکی از چالشهای سازمانها در چند ماه اخیر شیوع و پاندمی ویروس کرونا و تاثیراتی است
...
که بر ابعاد مختلف کسب و کارها گذاشته است .در روزهای نخست همهگیر شددن کروندا در
جهان ،اندیشمندان حوزههدای مختلدف سدازمانی سدناریوها و راهکارهدای مختل دی را بدرای
مدیریت شریط بحرانی بهوجود آمده ارائه کردند .اما پس از گذشت بیش از  9مداه ،کماکدان
روند مبتالیان به این ویروس در بسیاری از نقاط دنیا در حدا ازدیایش اسدت و متخصصدان
جامعه پیشکی نیی زمان مشخصی را برای درمان آن متصور نیست.
در حا حاضر انجام بسیاری از زرایندهای کاری با شیوههای قبلی کارامد نیست و در صورتیکه
این ناکارامدی در مدت زمان کوتاهی اصالح نشود ،خسارات جبران ناپذیری را برای کسدب و
کارها به همراه خواهد داشت .برخی از سازمانها در چندماه اخیر مجبور شدند در مقطعی به
دورکاری روی بیاورند .این رویکرد در بسیاری از سازمانهایی که آمادگی الزم برای این تغییدر
ناگهانی را نداشتند خود موجب بروز مشکالت متعدد شده است .این بدین معندی اسدت کده
باید با این شرایط خود را سازگار کنیم و اجرای راهکارهای کوتاه مدت کمد

چنددانی بده مدا

نخواهد کرد؛ اما با چه روشی این کار امکانپذیر است؟
یکی از رویکردهای بسیار مهمی که در این شرایط میتواند به کم

سازمانها بیایدد توسدعه

بسترها و زرایندهای “مدیریت دانش و نوآوری” است .مدیریت دانش تکنی
متعددی دارد ،اما در شرایط زعلی باید بر تکنی

ها و ابیارهدای

هایی متمرکی شد که بیشدترین اثربخشدی را

برای سازمان به همراه داشته باشند .تشخیص اینکه چه تکنی

و یا ابیاری در شرایط پاندمی

کرونا برای چه بخشی از سازمان مثمرثمر خواهد بود نیدی بدر دهدده «تدیم مددیریت داندش»
سازمان است؛ اما بدون تردید بکارگیری مدیریت دانش و ایجاد سازوکارهایی برای ازدیایش
تعامل کارکنان در چنین شرایطی تاثیر بسیایی بر اجرای بهینه زرایندها و زعالیتهای تعریدف
شده برای کارکنان خواهد داشت.
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ساسان رستمنژاد
مدیریت دانش
مدرس مدیریت
مشاور و مدرس
مشاور
دانش

تجربه سقوط پرواز  801شرکت هواپیمایی کره

گویش در پوشش؛ منشأ خطاهای سازمان
زمانی که از مدیریت دانش سخن میگوییم موضدو کداهش خطاهدای تکدراری در سدازمان
بهدنوان یکی از مهمترین میایای آن مطرح میشود .مدیریت دانش باید با ایجاد ی
منسجم و بهکارگیری ابیارها و تکنی

زرآیندد

های کاربردی ،مانع از بروز خطا و یا تکرار آن در سازمان

شود.
در این مطلب قصد دارم تا م هوم “گویش در پوشش” را بهدنوان منشأ خطاهای جبرانناپذیر
در سازمان که دامل اصلی سدقوط پدرواز  ۸۰۱شدرکت هواپیمدایی کدره و یکدی از معلو هدای
خطاهای سازمانی است ،مطرح کنم .معلولی که اگدر مددیران و کارشناسدان سدازمانها آن را
بشناسند و درک کنند بسیاری از خطاهای سازمان به حداقل میرسد.
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پرواز ناتمام شماره  ۸۰۱شرکت هواپیمایی کره
در صبح  ۵اوت سا  ۱99۷پرواز شماره  ۸۰۱شرکت هواپیمایی کره که از سئو دازم گوام بود ،با
 ۲۵۴سرنشین سقوط کرد .خلبان این پرواز سابقه بیش از  ۸9۰۰سادت پرواز و هواپیما هم ی
لبخندد

بوئینگ  ۷۴۷بود .در نیدیکیهای مقصد مهندس پرواز پرسید اون گوامه؟ بعد با ید
گ ت آره گوامه! کاپیتان خندهای کرد و گ ت خوبه!
کم

خلبان به کنتر

ترازی

پرواز گدیار

داد کده هواپیمدا از ابرهدای بدارانزا خار شدده و

درخواست بردار رادار برای زرود روی باند شش چپ را کرد .هواپیما شرو به کم کردن ارت ا
بهسوی زرودگاه گوام نمود .کاپیتان گ ت که آنها بهمنظور نیدی

شدن برای زرود بهصدورت
ماه قبل

قبال  ۸مرتبه این مسیر را پرواز کرده بود که آخرینش ی
چشمی دمل خواهند کرد؛ او
ً
بود.
در سادت ی

و چهلوی

دقیقه صبح ،کاپیتان گ ت برفپاککن را روشدن کنیدد و مهنددس

پرواز آن را روشن کرد .باران میبارید ،کم

خلبان گ ت دیده نمیشه ،به دنبا باندد زرودگداه

میگشت که نمیتوانست آن را ببیند .ی

ثانیه بعد سیستم هشددار مجداورت بدا زمدین بدا

صدددای الکترونیکددی ادددالم کددرد  ۵۰۰پددا .هواپیمددا زقددط  ۵۰۰پددا از زمددین زاصددله داشددت!
اما چطور امکان داشت که آنها نتوانند باند زرود را ببینند؟!
 ۲ثانیه گذشت کم
کم
ی

خلبدان گ دت هدا! ؟ درحالیکده حیدرت در لحدن صددایش آشدکار بدود.

خلبان گ ت بیاید مانور زرود ناموزق انجام بدیم به این معنی کده بیاییدد او
دایره بیرگ بینیم و دوباره سعی کنیم زرود بیاییم .ی

نمیشه ،کم

بگیدریم و

ثانیه بعد مهندس پرواز گ ت دیده

خلبان اضازه کرد دیده نمیشه« :مانورهای زرود ناموزق».

مهندس پرواز دوباره گ ت دور بینیم ،کاپیتان تکرار کرد دور میزنیم ،اما برای اینکه هواپیما را
از حالت زرود بیرون بکشد خیلی کند دمل کرد .هواپیما با کناره ی

تپه برخورد کرد و  ۲۲۸ن ر

از  ۲۵۴سرنشین این پرواز جان باختند.

گویش در پوشش؛ قاتل پنهان پروازها!
داستان باال ،داستانی واقعی بود که برای پرواز  ۸۰۱شرکت هواپیمایی کره جنوبی ات اق ازتداد.
زمانی که بررسیها در این مورد انجام شد ،متوجه شدند که شرکت هواپیمایی کره جنوبی طی
چند سا  ،دارای سقوطهای بسیار زیادی بیشتر از میانگین سایر هواپیماییها داشت.
دو زبانشناس به نامهای زیشر و اوراسانو تحقیقداتی را دراینبداره انجدام دادندد .موضدودی
موردبحث این دو زبانشناس بود مبحثی بود با دنوان «گویش در پوشش».
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این نحوه گ تار ،سعی در کماهمیت جلوه دادن و دلپذیر کردن معنای آنچه بیدان میشدود را
دارد .ما هنگامیکه میخواهیم باادب باشیم یا هنگامیکه شرمندهایم یا خجالت میکشیم یدا
آنکه میخواهیم با زرد صاحبمقامی محترمانه سخن بگوییم در "پوشش" صحبت میکنیم.
اگر شما از رئیستان میخواهید که لط ی در حق شما بکند شما نمیگویید «من اینرو روز شنبه
می خوام!» شما در پوشش صحبت میکنید ،شما میگویید «اگر خیلی زحمت داره خودتون رو
اذیت نکنید ولی اگر براتون موقعیتی پیش آمد که در تعطیالت آخدر ه تده بده ایدن نگداهی
کامال مناسب است ولدی
بندازین خیلی دالی میشه» .در موقعیتی مانند آن گویش در پوشش
ً
در مواقع دیگر مانند کابین خلبان در ی
این دو زبانشناسی ی

شب طوزانی مسئلهساز خواهد بود.

سناریوی زرضی را به گروه از کاپیتانهدا و کم

خلبانهدا دادندد و از

آنها پرسیدند که آنها چگونه پاسخ خواهند داد.

«شددما روی رادار هواشناسددی یدد

ناحیدده ،بارندددگی شدددید را در ۴۰

کیلومتری پیش رو متوجه میشوید .خلبان مسیر زعلدی را بدا سدردت
 ۷۳/۰صوت ح ظ میکند .اگرچه طوزانهای مسبب رددوبرق در داخل
آن منطقه گیار

شدده و بدا تالطدم متوسدط مواجده میشدوید ،شدما

میخواهید اطمینان حاصل کنید که هواپیما به داخل ایدن ناحیده وارد
نمیشود .حا سؤا این است که شما به خلبان چه میگویید؟

 ۶راه برای قانع کردن خلبان در شرایط بحرانی
در ازکار زیشر و اوراسانو دستکم  ۶راه برای قانع کردن خلبان برای تغییر مسیر و پرهیی کردن
از هوای بد وجود دارد که هرکدام سطح مت اوتی از گویش در پوشش را به کار میبرند.
 .۱دستور ۳۰ « :درجه به راست بپیچ»؛ این مستقیمترین و سریعترین راه قابلتصور برای بیان
منظور است .مییان در پوشش بودنش هم ص ر است.
 .۲بیان التزام کادر پرواز « :زکر میکنم ما نیاز داریم مسیرمون را همین حداال تغییدر بددهیم»؛
توجه کنید که از «ما» است ادهشده و حاال درخواست خیلی کمتر مشخص است .ایدن گدویش
قدری مالیمتر است.
 .۳پیشنهاد کادر پرواز « :بیا این هوای بد رو دور بینیم»؛ چییی که در آن بیان بدهطور ضدمنی
آمده این است که ما همه در این امر باهم هستیم.
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 .۴پرسش « :شما به کدام جهت میخواهی تغییر مسیر بدهی»؛ این حتدی از پیشدنهاد کدادر
پرواز هم مالیمتر است؛ چونکه گوینده اذدان دارد که مسئولیت با او نیست.
 .۵رجحان « :زکر میکنم داقالنه باشد که به چپ یا راست بپیچیم»
 .۶اشاره « :دور زدن در  ۴۰کیلومتری خیلی ناخوشاینده»؛ این در پوششترین نو

گدویش در

میان تمام اینهاست.
زیشر و اوراسانو زهمیدند که اکثریت قریب بهات اق کاپیتانها گ ته بودند که در آن موقعیدت
دستور میدهند  ۳۰درجه به راست بپیچ ،چون آنها داشتند با زیردستشان صحبت میکردند
و هیچ ترسی از رک بودن نداشتند .کم

خلبانها از طرف دیگر داشتند با رئیسشان صدحبت

میکردند و بنابراین اکثریت قریب بهات اق آنها در پوششترین گیینه را برگییده بودند؛ آنها
«اشاره» کردند.

شاخص فاصله قدرت؛ ترموستات «گویش در پوشش»!
این موضو

را میتوان با م هدومی بده ندام شداخص زاصدله قددرت کده هازسدتد در کتداب

کالسیکش به نام "دواقب زرهنگ" به آن پرداخته است نیی بررسی کرد.
چییی که هازستد میگوید این است که در کشورهایی بازاصله قدرت کم ،قدرت چییی است
که صاحبان آن در مورد

شرمندهاند و سعی در کم نمایش دادن آن دارند .در این کتاب آمده

است که یکی از مقامات دانشگاه سوئیس (کشوری بازاصله قدرت کم) دنوان میکرد که برای
اینکه ادما قدرت کند سعی میکند که قدرتمند به نظر نیاید.
همچنین در کشور اتریش (کشوری بازاصله قدرت کم) مشهور است که نخستوزیر آن گداهی
اوقات از ترامواهای شهری برای رزتن به سرکار است اده میکند.
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حا میتوان اثر اکتشازات هازستد را بر روی کارکنان صنعت هوانوردی و بهطور خاص سقوط
پرواز  ۸۰۱و دهها سقوط مشابه درک کرد .بدان معنا که در کشورهایی کده زاصدله قددرت کدم
است ،خلبان و کم

خلبان بهراحتی و بدون ترس باهم صحبت و همچنین دملکرد هم را نقد

میکنند ،چییی که در کشورهای بازاصله قدرت زیاد ،مشاهده نمیشود.
در پرواز  ۸۰۱کم

خلبان میگوید بیاین مانور زرود ناموزق انجام بدیم .او میخواهد که زرود را

کامل نکند .بعدها در بررسی دلل سقوط معلوم شد که اگر او در آن زمان کنتر هواپیما را بده
دست میگرزت ،بهاندازه کازی زمان داشت تا دماغه هواپیما را باال کشدیده و از روی تپده رد
خلبانها ادتقاد پیدا کنند که ی

کاپیتان بهطور واضح در اشتباه است،

شوند .هنگامیکه کم

کار درست را انجام میدهند ،اما یادگرزتن در کالس ی

چیی است و این کار را بهصورت واقعی

کامال مت اوت!
در آسمان انجام دادن چییی
ً

خطاهای سازمانی و معضل گویش در پوشش
طی سا هایی که بهدنوان مشاور مدیریت دانش با سازمانهای مختل ی کار کردهام ،گاهی با
برخی از کارشناسان همکالم میشدم که یکی از دغدغههای آنان این موضدو بدود کده زدالن
خطاها و مشکلی که سازمان در حا حاضر با آن دستبهگریبان است و یدا درگذشدته بدا آن
مواجه بود را بارها به مدیران اخطار داده بودند ولی مدیران به آن توجه نمیکردند!
موضو گویش در پوشش بین کارکنان ی

کامال
سازمان در مواجهه آنان با مدیران باالدستی
ً

مشهود است.
چند سا پیش یکی از مدیران دولتی میگ ت که مدیران اگر ۳۰درصد نسبت به ی
آگاهی داشته باشند میتوانند در ی

موضو

جایگاه مدیریتی قدرار بگیرندد و لیومدی نددارد کده بده

۱۰۰درصد جیئیات آن به حوزه کاری مسلط باشد ،چراکه اکثر کارهای اجرایی را باید کارشناسان
انجام دهند و مدیر باید مهارتهای رهبری و مدیریتی قویتری نسبت به کارشناسان آن واحد
داشته باشد.
این گ ته تا حد زیادی صحیح است ولی آیا از زاویه دیگری نیی به این موضو نگاه میشود؟
اگر آن مدیر در حا انجام ی

اقدام اشتباهی است ،کارشناسان آن واحدد میتوانندد بددون

ترس و بهصورت راحت ،ش اف و صریح این اشتباه را به وی گوشید کنند؟ این موضو

همان

مسئلهای است که در پرواز  ۸۰۱ات اق ازتداد و در بسدیاری از سدازمانها ات داق میازتدد و در
صورتیکه خطای گویش در پوشش تصحیح نشود ،این معضالت حاال حاالها رخ خواهد داد!

6

مجله مدیریت دانش و نوآوری | سال  | 1399شماره 4

شفافیت در گویش؛ تسهیلگر مدیریت دانش بهرهور
در بسیاری از کارگاههای آموزشی که برای کارکنان سازمانها برگیار میکنیم ،خواسدتهای کده از
آنان داریم این است که از خطاهای گذشتگان درس بگیرند و آن را تکرار نکنند ولی آیا به این
موضو هم زکر میکنیم که زمانی که یکی از کارشناسان متوجه اشدتباه و خطدای ید
میشود ،چگونه باید با آن برخورد بکند؟ ی

مددیر

مدیر چگونه باید پذیرای این گوشید باشد؟

مهمترین چییی که به ذهن میرسد این است که همه ما باید نحوه گویش در پوشش و زمان
است اده از آن را بیاموزیم؛ بدان معنا که تشخیص دهیم که چه زمانی باید از تکنی

پوشش است اده کنیم .اگدر ایدن موضدو

و ایدن مهدارت را بیداموزیم بسدیاری از خطاهدا در

سازمانها رخ نمیدهد و یا به حداقل میرسد.

منبع

کتاب «استثناییها؛ داستان موزقیت» کتابی نوشته مالکوم گلدو
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گویش در

اردالن لک
مشاور سیستمهای مدیریتی

مدیریت دانش و تعالی سازمانی

مدیریت دانش در مدلEFQM2020
بازنگریهای صورت گرزته در مد تعدالی سدازمانی در سدا های  ۲۰۱۰ ،۲۰۰۳و  ۲۰۱۳موجدب
تغییراتی در تعاریف م اهیم اساسی ،نکات راهنمای جی معیارها و شرایط امتیازدهی شده بود؛
اما در آخرین بازنگری مد که چند ماه پیش و در سا  ۲۰۲۰انجام شد ،تغییرات بنیادینی در

این مد ایجادشده است .هرچند این نوشتار قصد تبیین تغییرات در مد  ۲۰۲۰را ندارد امدا
ضروری است قبل از بررسی جایگاه مدیریت دانش در این ورژن ،تغییرات کلدی دندوان شدود.
همانطور که در مقاالت شمارههای پیشین بیان شد ،این مد بر  ۸م هوم بنیادین استوار بود
که این م اهیم ،به  ۱۷هدف توسعه پایدار سازمان ملل در سند  ۲۰۳۰تغییر پیداکرده است.

8
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این اهداف دباتند از :بدون زقر ،بدون گرسنگی ،سدالمتی و رزداه ،آمدوز

باکی یدت ،برابدری

جنسیتی ،آب سالم و بهداشت ،انرژی اقتصادی پاک ،مشاغل شایسته و رشد اقتصادی ،اقدام
برای اقلیم ،کاهش نابرابری ،شهرها و جوامع پایدار ،مصرف مسئوالنه ،صدنعت ،زیرسداخت و
نوآوری ،حیات در زیرآب ،حیات روی زمین ،صلح  ،ددالت و نهادهای قدرتمند و مشارکت برای
اجرای اهداف.
در منابع مختل ی خبری دنوانشده تاکنون  ۱9۳کشور در خصوص این اهداف توازق نمودهاند.
اولین ضرورت در جهت تحقق این اهداف ،درک این موضو است که همگی در تدال

بدرای

ساخت جهانی بهتر باشیم و برای تحقق این جامعیت ،بایدد "بددانی " و دانسدتههایمان را در
برای تحقق اهداف توسعه پایدار به کار بگیریم.
دالوه بر این موارد ،تغییراتی اساسدی در معیارهدای مدد تعدالی نیدی ایجادشدده اسدت .در
نسخههای قبلی  9معیار مد به دو دسته "توانمند ساز" و"نتایج" تقسیم میشدند که زیر معیار
۴ه بهصورت مستقیم و چند زیر معیار دیگر بهصورت غیرمستقیم مربوط به مدیریت دانش در
سازمان میشد.

در نسخههای پیشین مد تعالی سازمانی ،رویکردها ،ابیارها و تکنی

های مدیریت دانش در

معیارها و زیرمعیارهای زیر مورد ارزیابی قرار میگرزت:
 oمعیار رهبری :زیر معیار  ۱د ،تقویت زرهنگ تعالی توسط رهبران؛ نکته راهنمای ۵
 oمعیار کارکنان :زیرمعیار  ۳د ،کانا های ارتباطی؛ نکته راهنمای ۳
 oمعیار شراکتها و منابع :زیرمعیار  ۴الف ،مدیریت شرکا و تأمینکنندگان؛ نکته راهنمای ۵
 oمعیار شراکتها و منابع :زیرمعیار  ۴ه ،مدیریت داده ،اطالدات و دانش
 oمعیار زرایندها ،محصوالت و خدمات :زیرمعیار  ۵ب ،خلق ارز

بهینه برای مشتریان

 oمعیار نتایج کلیدی :زیر معیار 9ب ،شاخصهای دملکردی کسبوکار
9

مجله مدیریت دانش و نوآوری | سال  | 1399شماره 4

اما در ویرایش زعلی معیارهای مد تعالی دچار تغییرات اساسی شده است و  9معیدار مدد
قبل به  ۷معیار در سده دسدتهی "جهدتگیری"" ،اجدرا" و "نتدای " تقسیمشدده اسدت .دسدته
جهتگیری شامل  ۲معیار مقصود ،چشمانداز و استراتژی ،زرهنگسازمانی و رهبری ،دسته اجرا
شامل  ۳معیار مشارکت ذین عان ،خلق ارز

پایدار و محرک دملکرد و تحو و دسته نتدایج

شامل  ۲زیرمعیار برداشتهای ذین عان و نتایج استراتژی

و دملکرد دملیاتی میشود.

در نسخه  ۲۰۲۰مد تعالی سدازمانی ،رویکردهدا ،ابیارهدا و تکنی

هدای مددیریت داندش در

معیارها و زیرمعیارهای زیر لحاظ شده است:

 oمعیار زرهنگسازمانی و رهبری :زیرمعیار  ، ۲-۳توانمند کردن خالقیت و نوآوری؛
 oمعیار مشارکت ذین عان :زیرمعیار  ،۳-۱ایجاد روابط با مشتریان؛
 oمعیار مشارکت ذین عان :زیرمعیار  ،۳-۲ایجاد روابط با کارکنان؛
 oمعیار مشارکت ذین عان :زیرمعیار  ، ۳-۵ایجاد روابط با تأمینکنندگان و شرکا؛
 oمعیار پیشبرد دملکرد و تحو  :زیرمعیار  ، ۵-۴است اده از داده ،اطالدات و دانش
 oمعیار پیشبرد دملکرد و تحو  :زیر معیار  :۵-۵مدیریت داراییها و منابع؛
 oمعیار دملکرد استراتژی

10
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برای درک بهتر جایگاه مدیریت دانش در مد تعالی  ،۲۰۲۰چهار نکته راهنما که برای زیر معیار
استفاده از داده ،اطالعات و دانش بیان شده است را در ادامه مرور می کنیم:
 oتبدیل داده به اطالدات و دانش در جهت شناسایی زرصتهای بالقوه بدرای خلدق ارز
پایدار
 oاست اده از دانش ذین عان کلیدی در جهت ایجاد نوآوری بدرای توسدعه محصدوالتی کده
منجر به ایجاد ارز

پایدار میشود

 oاست اده اخالقی از دانش و احترام به حقوق صاحبان دانش
 oمحازظت و تثبیت مالکیت معنوی دانشهای سازمانی

مد تعالی سازمانی  ۲۰۲۰به نسبت ویرایشهای پیشین تغییدرات بسدیاری داشدته اسدت.
همانطور که در این مطلب با هم مرور کردیم ،مدیریت دانش در این نسدخه بیشتدر مدورد
توجه قرار گرزته و دالوه بر تبدیل داده به اطالدات و دانش ،توجه به دانشکاران سدازمان و
حق مالکیت زکری ومعنوی آنها نیی به دنوان یکی از ابعاد مهم مدیریت دانش مطرح شده
است.
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خزائنی
گرشاسب
ذاکری دانا
مهسا
مشاور مدیریت پروژه
دانشگاه و
علمی
هیات
دانش
مدیریت
کارشناس

یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایان است

چگونه دانش کلیدی سازمان را شناسایی کنیم؟
یکی از سؤاالتی که انتظار میرود ذهن متولیان مددیریت داندش در سدازمانها را بده خدود
مشغو کند ،این است که "دانش کلیدی" سازمان چیست و در کجا قرار دارد؟
پیش از پاسخ به این سؤا ابتدا باید رویکرد خود را در ارتباط با استقرار سیستمهای مدیریتی
کامال ش اف و بدون پردهپوشی مشخص کنیم.
بهبودی
ً
آیا صرزاً به دنبا حضور در جوایی گوناگون و یا اخذ ی

اییوی جدید و نصب تدابلوی آن بدر

دیوار راهروها و برخی اتاقهای سازمان هسدتیم و یدا معتقدد و مدؤمن بده اسدت اده از ایدن
سیستمها در راستای خلق ارز

12
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در صورت پاسخ مثبت به رویکرد نخست ،میتوانیم زدار

از اندیشدیدن بده م هدوم "داندش

کلیدی" به کلیه واحدهای سازمانی مراجعه کرده و همه کارکنان را بدون در نظر گرزتن نو کار،
مییان اهمیت و ارتباط زرآیندهای کاری آنها با کسبوکار و استراتژیهای کدالن سدازمان ،از
طریق دستورالعملها و ابالغیههای تصویبشده وادار به ثبت درس آموخته نمداییم .در ایدن
صورت پس از حضور ارزیابان و ممییان در سازمان قدادر خدواهیم بدود باازتخدار تعدداد درس
آموختههای ثبتشده را نمایش دهیم و ددا کنیم ناآگاهی و سطحینگری آنها سبب شود تا
از ورطه حساس کنونی نیی جان سالم به در برده و نشان ازتخارآمیی دیگدری بدرای دیوارهدای
سازمان کسب کنیم.

اما متأس انه همیشه درب به روی ی

پاشنه نمیچرخد و ممکدن اسدت ممیدی بهمثابده ید

ٌم تش زیرک و دانا و به حکم وظی ه اقدام به ت کی

و تمیدی سدره از ناسدره نمایدد .در ایدن

احتماال با این درخواست مواجه خواهیم شد:
صورت
ً
«لط اً دانشهای ثبتشده مرتبط با زرآیندهای اصلی سدازمان را نمدایش دهیدد نده داندش
چگونگی تبدیل  Pdfبه !»Word
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به این چالش از زاویه دیگری هم میتوان نگاه کرد .برخی از مشاوران سیستمهای مددیریتی
بنا بر مصالح و بعضاً زشار ایجادشده از سوی سازمان ،در ابتدای اجرای پروژه توجده بده ایدن
کرده و در اغلب مواقع اقدام به انتخاب پایلوتهای نامناسب بدرای

م هوم کلیدی را زرامو

آغاز کار مینمایند و پس از گذشت چند ماه و صرف هیینه و زمان ،متولیان اسدتقرار سیسدتم
مدیریت دانش در ی

موقعیت دشوار قرار میگیرند:

 oتعداد زیادی درس آموخته زاقد کی یت و ارز

که در صورت داشتن ی

نگاه منصد انه

نمیتوان نام دانش را بر آنها گذاشت!
 oبیانگییگی کاربران پس از مراجعه به نرمازیار و مطالعه اطالدات گنگ و نامأنوس که تصور
میکردند قرار است پاسخگوی سؤاالتشان باشد و باری از روی دوششان بردارد.
 oتال

برای ایجاد انگییه در ازرادی که درس آموخته آنها بدهطور حقیقدی ارزشدی بدرای

سازمان ایجاد نخواهد کرد؛ بهمنظور جلوگیری از زیر سؤا رزتن تال

هدای چندماهده و

بازگشتن از مسیر اشتباه که اغلب چندان بدون هیینه نخواهد بود!

پس از گذشت نهایتاً ی

سا از زمان ترسیم ی

مدینه زاضله توسدط مشداور و تأ کیدد بدر

میایای استقرار سیستم مدیریت دانش ،یادآوری این نکته که مدیران ارشد تمایل به محاسبه
"نرخ بازگشت سرمایه" از ی

چرخه معیوب دارند نیی قطعاً کام متولی و مجری را تلخ کرده و

آنها را دچار اضطراب و تشویش خواهد کرد و در صورت وجود وجددان آگداه ،دائمداً ایدن
جمله را با خود تکرار میکنند "یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایانه!"

14
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خوشبختانه  APQCبهتازگی اقدام به انتشار مقالهای نموده است که در آن تال

دارد م هدوم

دانش کلیدی را برای مخاطبین ش اف سازد .هرچند که شناسدایی و کسدب داندش در ابعداد
احتماال چندان ساده نخواهد بود و نیازمندد اسدت اده از تجدارب مشداورین
گسترده سازمانی
ً
مسلط بر این حوزه است اما قطعاً آشنایی با این م هوم و سایر م اهیم اساسی پیش از آغداز
پروژههای استقرار نظام مدیریت دانش ،از طی مسیر اشتباه ،صرف هییندههای گدیاف و تلدخ
شدن کام متولیان ،مسئوالن و مدیران ارشد جلوگیری خواهد کرد!

چه دانشی برای سازمان کلیدی محسوب میشود؟
دانش کلیدی ،دانشی است که بهاندازه کازی ارزشمند و بادوام بدوده و بدا ارائده ید

مییدت

رقابتی پایدار ،هیینه ح ظ و انتقا آن را میان کارکندان توجیهپدذیر میکندد .طبیعتدا داندش
کلیدی برای هر سازمانی مت اوت است و در واقع همدین موضدو دلیدل اهمیدت آن اسدت.
جایگیینی آن از طریق استخدام ازراد دشوار یا غیرممکن است؛ چراکده ایدن داندش از طریدق
تجربه واقعی در درون سازمان به دست میآید.
دانش سازمانی بهمثابه روغنموتور کسبوکار دمل میکند .مدیران اجرایی بهدنوان راننددگان
کسبوکار بهصورت معمو و روزمره به نحوه دملکرد روغنموتور خودروی خود نمیاندیشدند.
بیرونی پرزرقوبرق آن توجه دارند .درحالیکده ایدن
از سوی دیگر مشتریان نیی بیشتر به نمای
ِ
روغن همان چییی است که اطمینان حاصل میکند همهچیی روان و مطمئن کار میکند.

در صورت دملکرد نامناسب روغنموتور (و یا بهدبارتدیگر دانش کلیدی) حتی برای ی

لحظه،

موتور کسبوکار آسیبدیده ،از کنتر خار شده و درنهایت متوقف میشود .درنتیجه صاحبان
آن دچار ی

تعمیر پرهیینه و وقتگیر خواهند شد و این در صورتی است کده خو

شدانس

باشند و پیش از اینکه این مشکل ،صدمه جبرانناپذیری به کسبوکار آنها وارد آورد ،از دهده

رزع آن برآیند.
15
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برای ش ازیت بیشتر م هوم ،دانش کلیدی سازمان را با ی
ی

شرکت هواپیمایی برای کاهش هیینهها ،برخی از مکانی

مثا تشریح میکنم.
های باتجربه خود را اخرا

کرد.

ازراد باقیمانده برای تشخیص دیوب و تعمیر هواپیما به زمان بسیار بیشتری نیاز داشتند .این
امر منجر به تأخیر و لغو پروازها و درنتیجه نارضایتی مشتریان شده ،ازیایش هیینههای ایدن
شرکت هواپیمایی را به همراه داشت .خوشبختانه این شدرکت از ایدن تجربده درس گرزتده و
شناسایی دانش کلیدی را پیش از دور بعدی تعدیل کارکنان ،آغاز کرد.
ذکر این نکته ضروری است که شناسایی دانش کلیدی تنها سبب پیشدگیری از زیدان نیسدت،
بلکه وقتی میدانید دانش حیاتی سازمان شما چیست و در کجا نه ته است ،میتوانید از آن
بهره برده و مسبب خلق ارز

و ازیایش سودآوری برای سدازمان شدوید .شدما میتوانیدد بدا

بکارگیری این دانش سریعتر حرکت کنید و از طریق ایجاد ارتباط میان شناسدایی و بکدارگیری
دانش ،ی

تجربه یکپارچه برای مشتریان خلق نمایید.

شما میتوانید با تمرکی بر دانش کلیدی سازمان ،کارکنان را امروز آمدوز
آنها را بهبود بخشید و دالوه بر آن ی

داده و قابلیتهدای

نیمکت (تیم) قدرتمند برای زردا بسازید! حتی ممکن

است بتوانید دانش سازمانی را به دارایی قابلزرو

تبدیل کنیدد کده شدرکت شدما را از رقبدا

متمایی نماید .اما چگونه؟
اولین قدم در شناسایی دانش کلیدی سدازمان ،گ تگدو بدا رهبدران کسدبوکار اسدت .چراکده
شناسایی آن از دور دشوار است بهخصوص اگر ازدرادی کده بده دنبدا کشدف آن هسدتند ،از

تخصص الزم برخوردار نباشند.
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درنتیجه پیشنهاد میشود برای به دست آوردن تصویری واقعی از دانش کلیدی سدازمان ،بده
ادماق کسبوکار خود شیرجه بینید .درواقع جایی که ممکن است دانش ارزشمند سدازمان در
احتماال دشدوارتر خواهدد
آن نه ته باشد اما پس از طی مرحله شناسایی دانش ،کسب دانش
ً
بود .برای این کار باید به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
 oاگر ازراد درباره آنچه در سازمان حیاتی است اختالفنظر داشته باشند ،چه خواهید کرد؟
 oچگونه میخواهید دانش و اطالدات را برای کسب و انتقا  ،اولویتبندی کنید؟
 oاگر کارکنان در خصوص چگونگی توضیح و یا مستندسازی دانش خود مطمدئن نباشدند،
چهکاری انجام خواهید داد؟
 oچگونه میتوانید دانش کلیدی را در قالب مناسب و در زمان مناسب بده ازدراد مناسدب
برسانید؟
پرداختن به این سؤاالت چندان آسان نیست و بهدبارتدیگر هر بار کده سدازمانی شدرو

بده

بررسی و شناسایی دانش حیاتی خود میکند ،این سدؤاالت بیشازپدیش جوانده زده و رشدد
میکنند .در راستای پاسخ به این سؤاالت و جهتگیری مناسب در شناسایی و کسب داندش،
 APQCطراحی "نقشه دانش سازمانی" را توصیه میکند.

پس از  ۲۵سا تجربه در مدیریت دانش APQC ،با اطمینان "تدوین نقشه" را بهترین راهکار
برای جمعآوری نظاممند اطالدات و ایجاد اجما در مورد دانش کلیدی میداند .برای آشنایی
بیشتر با نقشه دانش و م اهیم مرتبط با آن مقاالت همکارانم در گروه مشاوره مدیریت دانش
دانا را دنبا کنید.
منبع
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خانیخزائنی
گرشاسب
رضا
سازمانی پروژه
تحول مدیریت
تغییروومشاور
دانشگاه
مشاورعلمی
هیات
مدیریت

دیدگاههای مرجع در مدیریت دانش

 5مکتب فکری مهم در مدیریت دانش
مدیریت دانش ،اصل جدیدی است که در سا های اخیر ،ازراد زیادی با دیدگاههای برآمده از
مکاتب زکری مختلدف در مدورد آن اظهدارنظر کردهاندد« .پیتدر دراکدر» یکدی از برجسدتهترین
نظریهپردازان مدیریت در جهان ،راز موزقیت سازمانها در قرن  ۲۱را «مدیریت دانش» دانست
همچنین پژوهشگر دیگری سازمانهای دانش آزرین را «سازمانهای یادگیرنده» نامید .به هر
روی در قرن حاضر ،این اصل مانند درخت رشد کرده و چندین شاخه برآورده که در ادامه این
مقاله به «پنج» دیدگاه از این مکاتب زکری را باهم مرور میکنیم.
 .۱پروفسور «کارل اریک» _ استاد مدرسه کسبوکار هلسینکی
«کار اری

اسویبی» حسابدار سوئدی در دهه  ۱99۰میالدی زمانی که مشغو ارزیابی ترازنامه

مالی چند شرکت بیرگ سوئدی بود ،متوجه نکته جالبی شد .سهام بسیاری از ایدن شدرکتها
پس از انجام دملیات طوالنی حسابداری ،ارزشی در حدود چند کرون سوئد و حتی ی
نشان میدادند .درحالیکه قیمت واقعی این شرکتها که سدهامداران حاضدر بده زدرو

کرون
آن

بودند ،بسیار بیشتر از قیمتهایی بود که محاسبات حسابداری نشان میداد .اسویبی پس از
بررسیهای مختلف متوجه شد که بخش ادظم از این اختالف (اختالف بین ارز

شرکتها در

بازار سهام و قیمت داراییهای مشدهود آنهدا) بده «سدرمایههای دانشدی» درون سدازمانها
برمیگردد و برخاسته از توان دانشی این سازمان در حل مسائل تخصصیشان است؛ اما نکته
جالب وارد نشدن این داراییها در ترازنامههای حسابداری بود ،چراکه اساسداً چیدیی تحدت
دنوان م هوم «سرمایههای ناملموس» وجود نداشت.
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 .۲دکتر «توماس استورات» _ ویراستار مجله فورچون
«توماس استورات» مدیریت و سردبیری نشریههای متعدد ازجمله نشریه کسبوکار هاروارد و
زورچون را در کارنامه خود دارد و جالب اینجاست که در تمام این سا ها ،به م هوم نقش زکر
و دانش در کسبوکارهای جدید میاندیشیده است.
نمونه مقالههای بسیاری از او در نشریات مختلف ازجمله  Fortuneوجود دارد که دغدغدهی او
را در این زمینه نشان میدهد .ازجملدهی ایدن مقداالت میتدوان بده مقالده او تحدت دندوان

 Brainpowerیا قدرت مغی اشاره کدرد کده در سدا  ۱99۱منتشدر شدد .نهایتداً پدس از انتشدار
سلسلهای از مقالههای مختلف در مدورد قددرت زکدر و داندش و همچندین نقدش داندش در
کسبوکار و اقتصاد جدید ،توماس استوارت در سا  ۱99۷کتاب خود تحت دندوان «سدرمایه
زکری» را منتشر کرد .صاحبنظران این کتاب را یکی از آثار پیشتاز در تبیین ،توسعه و ترویج
«مدیریت دانش» میدانند.

پروفسور کارل اریک

دکتر توماس استورات

پروفسور پیتر سنگه

 .3پروفسور «پیتر سنگه» _ استاد دانشگاه استنفورد ایاالتمتحده
«پیتر ِسنگه» به همراه «دی گیوس» از دانشگاه سلطنتی ِشل هلند و کریس آرگریس از دانشگاه
هاروارد در خصوص م هوم یادگیری سازمانی گرد هم آمدند و در سا « ۱99۵انجمن یادگیری
سازمانی» را پایهرییی کردندد .آرگدریس معروزیدت خدود را مددیون زعالیتهدایش در زمینده
مقاومتهای سازمانی که مانع یادگیری میشوند و نحوه حل این مشکالت از طریق زرضدیات
و مد های زکری است .پیتر ِسنگه نیی با کتاب «پنجمدین زرمدان» نشدان داد کده سدازمانها
همانطوری رزتار میکنند که ازراد زکر میکنند و با هم در ارتباطاند .به نقل از پروزسور مهدی
الوانی « :سازمان یادگیرنده را باید سازمانی بدانیم که در ایجاد ،کسب و انتقا دانش مهدارت

دارد و در تغییر و اصالح رزتارهایش به کم
19
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آگاهیهای جدید کسبشده ،دمل میکند».

 .4دکتر «استنفورد پال رومر» _ استاد دانشگاه شیکاگو ایاالتمتحده
«پا رومر» معتقد است که دانش برخالف دیگر منابع ،نامتناهی است و بدا اسدت اده بیشدتر،

حجم آن ازیایش مییابد و در ذهن ازراد جای دارد.
مدیریت دانش بر روی ازراد تمرکی داشته و به نقش آنها بهدنوان منابع داندش تأکیدد دارد.
مدیریت دانش در آشکدددار کردن سرمایههای ضمنی و ناملموس و به کداربردن آنهدا

تال

برای بقای سازمان و مییتی در درصه رقابت سدازمانی اسدت .بدهطورکلی ،میتدوان مددیریت
دانش را شامل زرآیند مدیریت دانش ،زناوری ،استراتژی و رزتار سازمانی دانست.
مدیریت در سازمان باید دارای چارچوبی باشد که این چارچوب بایدد دارای خصوصدیات زیدر
باشد:
 oتوانایی ارزیابی تصمیمات گرزتهشده بر روی منابع ضمنی و م هومی سازمان؛
 oهدایت دید ما بهسوی مشکالت موجود و کم

به زهم دقیق از واقعیتها؛

 oزراهم ساختن شرایط و لوازم تجییهوتحلیل موقعیت؛
 oتوسعه دادن معیارهایی برای اندازهگیری

 .5نوناکا و تاکوچی _ پژوهشگران مدیریت ژاپنی
دو محقق مدیریت ژاپنی ،نوناکا و تاکوچی در سا  ۱99۵تأثیرات زیادی بر مباحدث مددیریت
دانش داشتهاند .م هوم دانش آشکار و دانش پنهان توسدط نوناکدا بدرای طرحریدیی نظریده
یادگیری سازمانی طبقهبندیشده است .در ایدن تقسدیمبندی ،بدا توجده بده همگرایدی بدین
شکلهای دانش آشکار و دانش پنهان ،مدلی با نام خود این محققان پایهگذاری شد.
این مد برخالف بسیاری از مد ها ،تمرکی خود را بر دو نو

داندش آشدکار و داندش پنهدان

مبذو داشته و به نحوه تبدیل آنها به یکدیگر و نیدی چگدونگی ایجداد آن در کلیده سدطوح
سازمانی (زردی ،گروهی و سازمانی) توجه دارد.
در این مد پویا ،نحوه است اده و تبددیل ایدن دو ندو

از داندش و چگدونگی مددیریت آن،

بهصورت حرکت مارپیچی (حلیونی) و زرآیندی مستمر در نظر گرزته شده و زرض بر آن است

که زقط ازراد هستند که دانش را ایجاد مینمایند؛ بندابراین ،زرآیندد تولیدد داندش سدازمانی
میبایست بهدنوان ی

زرآیند مستمر وجود داشته باشد که در آن بهطور سازماندهی شدهای

دانش ایجادشده توسط ازراد تقویت و هدایت گردد.
این دو پژوهشگر در سا مذکور کتابی به نام «شرکت دانش آزرین» منتشر کردند که بهصورت
نقطه دط ی در مطالعات گستر
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ایکوجیرو نوناکا و هیروتاکا تاکوچی

دکتر استنفورد پال رومر

بر اساس دیدگاه نظریهپردازان که در این مقاله تحت قالب «مکاتب زکری» ارائه شدد ،آنچده
مسلم است بهزودی و در آینده نهچندان دور ،هدیچ سدازمانی را نخدواهیم یازدت کده بددون
مدیریت دانش بتواند لحظهای دوام داشته باشد .آینده متعلق به سازمانهایی خواهد بود که

بتوانند در شناسایی دانش ،خلق دانش ،ذخیرهسازی دانش و درنهایدت تسدهیم و بدهکارگیری
دانش به بهترین وجه دمل کنند؛ زیرا دنیا در حا تغییر و دگرگدونی پرشدتابی اسدت و هدیچ
نیرویی قادر نیست مانع این تغییر و تحو شود.
مطالعه مکاتب مدیریت دانش همراه با تسدلط بدر اجدرای راهکارهدا ،تکنی

هدا و ابیارهدای

تخصصی مدیریت دانش ،متولیان اجرای این م هوم مدیریتی در سازمانها را از ابعاد مختلف
توانمند میکند تا برای خلق ارز
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کنند.

مهتا هادیزاده
کارشناس مدیریت دانش

مدیریت دانش در ادغام و تملیک

چرا فرایند ادغام و تملیک به مدیریت دانش نیاز دارد؟

ادغام و تملی
از طریق انوا

( (M&Aاصطالحی دمومی است که برای ادغام شرکتها یا داراییهای آنها،
معامالت مالی ازجمله ادغام ،تملید

 ،تل یدق ،پیشدنهادهای مناقصده ،تملید

دارایی و ادغام مدیریتی به کار میرود.
 oادغام ( :(Mergerبه ادغام دو شرکت با یکدیگر پس از توازق هیئتمدیره و سهامداران هر
ی

از آنها گ ته میشود .شرکتی که قرار است ادغام شود ،نام و هویت خدود را بدهدنوان

ی

شرکت مستقل از دست میدهد و بهدنوان بخشی از شرکتی که ادغام را پذیرزته است،

به زعالیت خود ادامه میدهد.
 oتملیک ( :(Acquisitionتملی

زمانی ات اق میازتد که شرکتی بیشدترین سدهم از شدرکتی

دیگر را خریداری میکند اما این زرآیند منجر بهدوض شدن نام و هویت شرکت و سداختار
قانونی آن ،برخالف نو قبل نخواهد شد.
معامله ادغام و تملی

تأثیر بگذارند کده دبارتاندد از:

دوامل زیادی میتوانند بر موزقیت ی

بیثباتی اقتصادی ،شناسایی هدف مناسب ،ارزیابی دقیق ی

محیط باثبات

برای نظارت و قانونگذاری و ی

زرایند ارزیابی بیدیب و نقص.

با توجه به همهگیری کووید ، ۱9-ی
معاملهی ادغام و تملی

هدف ،وجود ی

دامل دیگر نیدی وجدود دارد؛ تدأخیر در زمانبنددی انجدام

که انتظار میرود در طو سدا  ، ۲۰۲۰جدداو زمدانی معاملده بدرای

مذاکرات بهطور قابلتوجهی تمدید شوند.
اگر میخواهید در ی

معامله ادغام و تملی

موزق باشید ،توسعه ید

اسدتراتژی مددیریت

دانش برای هدایت این زرآیند را مدنظر قرار دهید.
یکی از مهمترین دوامل برای دستیابی به ی

معامله ادغام و تملید

مؤثر" است؛ اما یکپارچهسازی مؤثر چه معنایی دارد؟
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موزدق" ،یکپارچهسدازی

ما سازمانها را به تجییهوتحلیل یکپارچهسازی از پنج منظر مدیریت دانش تشویق مدیکنیم.
این پنج منظر دبارتاند از :کارکنان ،فرآیند ،محتوا ،فرهنگ و فناوری.
این تجییهوتحلیل ،تعریف وضعیت زعلی و وضعیت هددف بدرای هدر پدنج حدوزه را شدامل
میشود .بیایید به بررسی این مسئله بپردازیم که چگونه بهترین شدیوههای مددیریت داندش
برای هر ی

از این پنج حوزه ،میتواند به شما در دستیابی به یکپارچگی مؤثر در طو معامله

ادغام و تملی

کم

کند.

 .۱کارکنان
این جنبه از مدیریت دانش به این موضو اشاره دارد کده چگونده سداختار زراگیدر رهبدری و
کارکنان از جریان دانش در سراسر سازمان پشتیبانی میکند .همچنین به نحوهی ارتباط ازراد با
یکدیگر برای ایجاد و اشتراک مؤثر دانش اشاره دارد .درگذشته ،بخدش دمددهای از معدامالت
 M&Aبر بینشها ،رو

ها ،کارکنان و روابط متمرکی بوده اسدت .وقتیکده دو سدازمان مجدیا،

نیروها را باهم ترکیب میکنند تا ی

سازمان جدید ایجاد کنند و یا زمانی کده ید

سدازمان،

اداره شرکت دیگری را در دست میگیرد ،بهطور حتم کارکنان سازمان و روابط آنها تحت تأثیر
قرار میگیرند.
با توجه به همهگیری بیماری کووید ۱9-تعیین اینکه آیا هر دو نهاد کارکنان و منابع کازی برای
ادامه موزقیتآمیی دملیات تجاری داشته باشند ،اهمیت زیادی دارد.
ی

استراتژی مدیریت دانش میتواندد بده شناسدایی و اولویتبنددی مجمودده مهارتهدای

موردنیاز در تمام سطوح سازمان برای رشد تجارت جدید و مشترک کم

23
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کند.

از همه مهمتر تجییهوتحلیل جنبه نرم و انسدانی کارمنددان در حدین معاملده ضدروری اسدت.
کارمندان این دو نهاد ممکن است سطوح مختل ی از نگرانی را تجربه کنند که ناشدی از دددم
اطمینان در مورد امنیت شغلی و مسئولیتهای آینده است .پرداختن به نگرانیهای آنهدا و
در نظر گرزتن نحوه است اده از مهارتهای آنها در ساختار جدید ندهتنها بده ایجداد تیمهدای
دارای دملکرد باال کم

میکند؛ بلکه به تقویت روحیه تیمی کارکنان کم

خواهد کرد و آنها

را راضی نگه میدارد.

ازیایش رضایت کارکنان بهنوبه خود منجر به ماندگاری آنها در سدازمان شدده و هییندههای
مالی را کاهش میدهد؛ از طرزی کارکنان اطمینان حاصل میکنند که سازمان به ازرادی انگییه
میدهد که مایل به ایجاد و اشتراک محتوای نوآورانه هستند که در صورت ترک آنها از دست
خواهد رزت .دالوه بر این تقویت رهبری و نیروی کار پیرامدون شدیوههای مددیریت داندش،
مانند ایجاد انگیی

و مکانییم شناسدایی بدرای بده اشدتراکگذاری داندش و تعبیده وظدایف

مدیریت دانش در زرآیندهای کاری روزانه ،میتواند به خلدق ارز
توسط هر دو سازمان کم

از داندش نگهدداری شدده

کند.

ایجاد انجمنهای خبرگی و سایر مکانیسمهای مشابه اشتراک دانش میتواندد بدا کمد

بده

ازرادی که اهداف و شیوههای کاری مشترک دارند به بهبود دملکدرد ادضدای هدر دو سدازمان

کم
24
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بهدالوه  ،مکانییم اشتراکگذاری دانش میتواند به تشویق نوآوری در سازمان جدید ادغامشده
کم

کند و کارکنان را قادر سازد تا از ازرادی که ممکن است روزانه بدا آنهدا تعامدل نداشدته

باشند یاد بگیرند.
 .۲فرآیند
قبل از تصمیمگیری برای پیشبرد ی

معامله ادغام و تملی

 ،باید دملکردهای تجاری هر ید

از طرزین همراه با زرآیندهای کسبوکار مربوطه ،بازیکنان اصدلی و سدایر نقداط کلیددی درک
شود .بهطورمعمو  ،مدیران میانی از حوزههای تجاری مختلف وظی هدارند تا دملیات خدود را
با زعالیتهای شرکت دیگر ادغام کنند .یک استراتژی مدیریت دانش میتواند بهطور حت بده
تالش برای شناسایی و بهبود فرآیندهای اصلی کسبوکار برای سازمان ادغامشده کمک کند.
از دیدگاه مدیریت دانش ،هدف اصلی بهینهسازی زرآیندهای کسبوکار باید ثبت ،مدیریت و
ازیایش اطالدات و دانش بهصورت سیستماتی

باشد .بهینهسازی زرآیند باید تصمیمی باشد

که در آن زرآیندهای تجاری بهطور خودکار انجام شوند.
اتوماسیونسازی زرآیند کسبوکار شامل تعیین این موضو است که کدام مراحل خداص یدا
وظایف تکرارشونده را میتوان با ی

تکنولوژی اجرا کرد و سپس ابیار مناسب را برای رسیدن

به آن انتخاب کرد .بهینهسازی زرآیندهای کسدبوکار و خودکدار کدردن آنهدا در هرکجدا کده
امکانپذیر باشد ،به سازمانها این امکان را میدهد که جریان بهتر اطالدات ،ازیایش کارایی،
انجام وظایف سادهتر و است اده بهینه از منابع را تجربه کنند.
از دیدگاه مدیریت دانش ،درک اینکه چگونه محتوای سازمانی کلیدی ایجاد ،برچسبگذاری و
تسهیم میشود نیی حیاتی است .بهدنوان بخشی از ی
حاکمیت و طبقهبندی قوی به شما کم

استراتژی مدیریت دانش ،ی

خواهد کرد تا نقشها ،مسدئولیتها ،سیاسدتها و

زرآیندهای الزم برای حمایت از جریان دانش در سازمان جدید را تعریف کنید.
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برنامه

 .۳محتوا
تعیین اطالدات و نیازهای مدیریت داده در ی

معامله  M&Aبرای سازمان ادغامشده ضروری

است .تهیه زهرست موجودی محتوا و تدوین استراتژی پاکسازی محتوا برای هر دو واحدد در
اولین گامها توصیه میشود .موجودی محتوا اجازه میدهد سازمان ادغامشده وضعیت آن را
از منابع مختلف ( سیستمهای مدیریت اسناد ،سیستمهای مدیریت محتوا ،درایوهای مشترک
درک کامل از محتوای هدر سیسدتم (اندوا  ،حجدم ،وضدعیت و

و غیره) ارزیابی کند تا به ی
موقعیت مکانی) و تعریف ی

استراتژی محتوا دست یابد.

استراتژی محتوا باید به بهینهسدازی اندوا محتدوا و همچندین تعریدف طبقهبنددی مشداغل
کاربرمحور که به دستیابی حالت ایدهآ برای ایجاد ،مدیریت و جستجو محتوا کم

میکندد

بپردازد .باوجود اطالدات بسیار زیادی که از هر دو سازمان در دسترس است ،تعیین اینکه چه
محتوایی جریان دارد یا چه موضودی مرتبط است دشوار خواهد بود؛ مگر اینکه تدال
پاکسازی محتوا تکمیل شود .بهدبارتدیگر میتدوان گ دت ید
همچنین تال

بدرای

لیسدت کداملی از محتدوا و

برای پاکسازی بخشی از زعالیتهای اساسی موردنیاز برای دستیابی به ید

تجربه جستجوی سازمانی حائی اهمیت است؛ بهویژه پس از معامله که در آن محتوای منسوخ
یا نادرست میتواند ریس

هایی برای دملکرد سازمان ادغامشده به همراه داشته باشد.

پس از تکمیل زهرست محتوا ،هر دو سازمان باید کی یت محتوای خود (برای ح ظ ،حذف یا
آرشیو کردن محتوای خاص) را ارزیابی و ی

برنامه حاکمیتی بهمنظور اطمینان از اثربخشی و

پایداری هرگونه زعالیت مدیریت محتوای جدید تعیین کنند .در گام بعدی ،تعیین اینکده آیدا
زناوریهای موجود با دانش ،اطالدات و نیازهای مدیریت داده کسبوکار مطابقت دارد یا خیر
و یا اینکه پس از اتمام زرآیند  M&Aبه زناوریهای جدیدی نیاز است ،اهمیت پیددا میکندد.
هدف از تدوین زهرست موجودی محتوا و توسعه استراتژی پاکسازی آن تضمین این اسدت

که ازراد به مرتبطترین و بهروزترین مطالب و محتوا دسترسی داشته باشند.
26
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 .۴فرهنگ
از دیدگاه مدیریت دانش ،زرهنگ به تمایل کارکنان برای مشدارکت ،همکداری و پشدتیبانی از
یکدیگر و اینکه آیا نوآوری و تغییر در سراسر سازمان تشویق و ارز

گدذاری میشدود ،اشداره

دارد.
در طو زرآیند ادغام و تملی

دارایی ،محصوالت و خدمات ادغدام میگدردد .از همده مهمتدر

اینکه شما در حا ادغام کارکنان ،شخصیتها و زرهنگهای سازمانی نیدی هسدتید .اگدر ید
ادغام در سطح جهانی را در نظر بگیرید با زرهنگها و زبانهای کشورهای دیگر سروکار دارید
که پیچیدگی بیشتری ایجاد میکند.
زرهنگسازمانی میتواند بر بسیاری از جنبههای ی

شرکت شدامل زدرو

 ،سدود ،مشدارکت

کارکنان ،همکاری و حتی زعالیتهای کارمندیابی (استخدام) تدأثیر مثبدت یدا من دی بگدذارد.
زرهنگسازمانی منحصربهزرد را میتوان از مهمترین داراییهای سازمانها دانست؛ بااینحا ،
ی

ادغام و تملی

اگرچه زرهنگ ی

میتواند زرهنگسازمانی را ی

شبه تغییر دهد!

شرکت بهطور خاص توسط بنیانگذاران و مدیران آن شکل میگیرد ،اما تا

حد زیادی تحت تأثیر تجربیات کارمندان و زعالیتهای روزمره قرار دارد .از دیددگاه مددیریت
دانش ،قبل از پیشروی به سمت ادغام باید شیوههای مدیریت کارکنان از هر دو سازمان برای
تعیین سازگاری ،تحلیل و ادتبارسنجی شود .ددم سازگاری در زرهنگهای سازمانی و شیوههای
مدیریت کارکنان ،احتما انجام ی
ریس

معامله ادغام و تملی

ناموزق را ازیایش میدهد و ید

جدی میان کارمندان دو سازمان ایجاد میکند همچنین تغییدرات ایجادشدده توسدط

بیماری همهگیر کووید ۱9-سؤاالت جدیدی را برای سازمانها ایجاد کرده است؛ زیرا رهبدران در
مورد چگونگی ح ظ زرهنگ و مدیریت بهتر کارکنان خود در حین زمان دورکاری تأمل میکنند.
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ی

استراتژی مدیریت دانش میتواند به غلبه بر بسیاری از این چالشها کم

اینکه آیا معیارهای موزقیت قابلاندازهگیری برای نشان دادن ارز

کند؛ ازجملده

ابتکارات مدیریت داندش

وجود دارد یا خیر؟!
انجام ارزیابی زرهنگی هر دو سازمان پیش از اقدام به ادغام و تملی

از مؤل دههای اصدلی و

کلیدی استراتژی مدیریت دانش است که بدرای تعدیین اینکده ادغدام ازدراد ،شخصدیتها و
زرهنگهای سازمانی تا چه حد میتواند مؤثر واقع شود مورداست اده قرار میگیرد.
 .۵فناوری
یکی از بیرگترین چالشها در طو ادغام و تملی

برخورد با سیستمها و زنآوریهای مختلف

از هر دو سازمان و نداشتن طرح مشخص برای است اده یا چگونگی ادغام آنها است .معمو ًال،
پسازاین اقدام ،سازمان ادغامشده با بسدیاری از زناوریهدای مختلدف روبدهرو میشدود کده
دملیات را برای کارمندان بهویژه واحد زناوری اطالدات دشوار میسازد .پس از اتمدام معاملده
ادغام و تملی

 ،ظهور ناگهانی برنامههای جداگانه یا زنآوریهای تکراری ،مدیریت محتدوای

اثربخش را با چالش مواجه میکند.
ایجاد ی

زهرست از زنآوریها ،سیستمها و برنامههای کاربردی مورداست اده توسط این دو

شرکت بهدنوان بخشی از ی

استراتژی مدیریت دانش ،شما را در مسیر درست قرار میدهد.

قبل از تصمیمگیری درباره اینکه کدام سیستمها را باید ح ظ و کدام ی

را تقویت کرد ،بایدد

بدانید چه چییی در سازمان دارید.
مراحل بعدی شامل تعیین نیازهای زنآوری بدرای سدازمان ادغامشدده و انجدام ارزیابیهدای
زنآوری است .این ارزیابیها به شما کم

خواهند کرد تا در موردنیاز به سیستمهای بهرهوری

اداری ،سیستمهای مدیریت اسناد ،سیستمهای مدیریت محتوا ،برنامههای اتوماسیون زرآیند،
ابیارهددای همکدداری ،ابیارهددای طبقهبندددی ،موتورهددای جسددتجو و هددو
تصمیمگیری کنید .درنهایت ،آموز

کاربران نهایی و تعیین سطح پشدتیبانی بخدش زنداوری

سازمان شما میتواند به دستیابی به سطح مطلوب سیستمها کم
اطالدات
ِ
ما بر این باوریم که حتی اگر انتخاب زناوری مناسب ی
معامله ادغام و تملی

مصددنودی (،)AI
کند.

دنصر مهم مدیریت داندش در ید

باشد ،چهاردنصر دیگر (کارکنان ،زرآیند ،محتوا و زرهنگ) باید نیروهای

زناوری پشتیبانی از
محرکه در معامله باشند .اگر این چهاردنصر بهدرستی همسوشوند ،انتخاب
ِ
آنها باید آخرین مرحله برای بهینهسازی دملیات و نحوه همکاری کارکنان باشد.
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نتیجهگیری
دلیرغم تالشی که سازمانها برای دستیابی به هدف خود در حدوزه بهبدود دملکدرد از طریدق
استراتژی ادغام و تملی

انجام میدهند ،نتایج اغلب ناامید کننده است و با نتایج پیشبینی

اولیه مت اوت خواهد بود.
دانستن این نکته که یکی از بیرگترین چالشهایی کده شدرکتها در حدین معاملده ادغدام و
تملی

با آن روبرو میشدوند دددم برنامدهرییی پیرامدون یکپارچهسدازی در سدطوح مختلدف

سازمانی است ،اهمیت بسیایی دارد که میتدوان گ دت مددیریت داندش در ابتددای زرآیندد
بهدنوان راهحلی هوشمندانه برای دستیابی به ی

معامله خوب تلقی میشود.

منبع
5 Reasons Why Mergers and Acquisitions Need KM, Tatiana Baquero Cakici,
enterprise-knowledge.com, August 4, 2020
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محمدحسن عزیزیپور
مدیریت دانش
کارشناس مدیریت
کارشناس
دانش

استراتژی مدیریت دانش

 10گونه اصلی استراتژی مدیریت دانش
استراتژی مدیریت دانش ،ی

نقشه دقیق است که اقددامات الزم بدرای رسدیدن بده اهدداف

مدیریت دانش را بهصورت کامل و جامع ترسیم مینماید .تدوین استراتژی مدیریت داندش،
پایههای اصلی و بنیان مدیریت دانش را تقویت و موجب استحکام دملیات اجرایی مدیریت

دانش در بازههای زمانی برنامهریییشده میشود.
در ی

دستهبندی جدید که توسط استن گارزیلد در سا  ۲۰۲۰منتشرشده استراتژی مدیریت

دانش ده دسدته اصدلی دارد .ایدن مدوارد دبارتاندد از :ایجداد انگیدیه ،شبکهسدازی ،تدأمین،
تجییهوتحلیل ،کدگذاری ،انتشار ،مطالبه دانش ،اقدام ،اخترا و تقویت.
در ادامه جیئیات مرتبط با هرکدام از استراتژیهای را با هم مرور میکنیم.
 .۱ایجاد انگیزه
برای زعا کردن اقدامات مرتبط با مدیریت دانش و تشدویق رزتارهدای مطلدوب الزم اسدت
رویکردهای انگییشی را در سازمان جاری کنید .ایجاد انگییه اولین قدم ید
تغییر برای همسویی زرهنگ و ارز

برنامده مددیریت

های سازمان با مدیریت دانش خواهد بود.

تعیین اهداف و معیارهای اندازهگیری برای رسیدن به اهدازی که کارکنان و مدیران بایدد بده

دست آورند ،نیی اهمیت دارد .ایجاد مشوقها و پادا

های رسدمی ،تقویدت ایدن اهدداف را

درپی خواهد داشت.
ابیارهای ایجاد انگییه در کارکنان شامل برقراری ارتباط با آنهدا ،مد سدازی رزتارهدای مدورد
انتظار ،تعیین اهداف استاندارد برای گنجاندن در برنامههای دملکرد ،نظارت و گیار

پیشرزت

منطبق بر اهداف سازمانی ،شناخت کارکنانی که رزتارهای مطلدوب را نشدان میدهندد ،ارائده
مشوقهایی برای رسیدن به اهداف و پادا
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برجسته کارایی میشود.

 .2شبکهسازی
ی

راه اصلی برای اشتراک دانش ،تماس مستقیم با کارکنان است .آنها از طریق ارتبداط بدا

سایر همکاران میتوانند دانش را به اشتراک گذاشته و یدا از اشدتراک آن بهرهمندد شدوند .در
حقیقت این روشی قدرتمند برای است اده از دانش هر زرد است.
برقراری ارتباط از طریق ساختارهای سازمانی بادث میشود تا ایدههای خوبی بین گروههایی
مبادله شود که در غیر این صورت ممکن است از یکددیگر بدیاطال باشدند .ارتبداط بدا سدایر
قسمتهای سازمانی به کارکنان این امکان میدهد تا در کنار سایر همکاران یاد بگیرند این امر
توسط انجمنهای خبرگی ،بحثهای موضودی و زضاهای کار تیمی امکانپذیر است.

شبکههای اجتمادی پیوندهای ارزشمندی را بین کارکنان و گروههای مختلف

ایجاد و گستر

ایجاد میکند .شبکههای اجتمادی از طریق اضازه کردن دوستان ،شناسایی دالیدق مشدترک و
برچسب (تگ) گذاری منابع از این شبکهها پشتیبانی میکند .گ تگوهای بین کارکنان موجدب
ادتمادسازی ،کسب بینش ،جرقه زدن ایدههای جدید ،القای ارز

ها و تقویت همکاری بدین

کارکنان میشود.
 .3تأمین
دانش آشدکار شدامل
برای است اده مجدد از دانش باید منبع آن وجود داشته باشد .مدیریت
ِ
جمعآوری اسناد و پروندهها ،دریازت اطالدات زرآینددهای کداری و ذخیدره آنهدا در مخدازن
دانشی است .دانش پنهان را میتوان با ضبط مکالمات و سخنرانیها ،داستانسرایی و یا سایر

ابیارها و تکنی
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محتوای ذخیرهشده در مخازن دانشی قابل تجییهوتحلیل ،کدگذاری ،انتشار ،جستجو ،بازیابی
و است اده مجدد هستند .باید توجه داشت اگر هر سند و دانش ضبط و ذخیدره شدود ،هدیچ
سودی حاصل نمیشود مگر اینکه است اده مجدد قابلتوجهی از آن مطالب صورت گیرد.
 .4تجزیهوتحلیل
هنگامیکه دانش در مخازن دانشی وجود داشته باشد؛ میتوان آن را تجییدهوتحلیل کدرد تدا
ً
مجددا از آن است اده کرد .قبل از نتیجهگیری در مورد دانشها باید ادتبار آنهدا تأییدد
بتوان
شود .ممکن است الزم باشد برای دانشهای محرمانه امنیت بیشتری در نظر گرزت.
مرور دانش جمعآوری شده احتماال الگوها ،روندها یا تمایالتی را نشان دهد که میتوانند مورد
بهرهبرداری ،توسعه و یا اصالح قرار گیرند .دانش را میتوان در قالب درسهای آموختهشدده،
رو

های اثباتشده و قوانین کلی جمعآوری کرد.

 .5تدوین
پس از تجییهوتحلیل دانش جمعآوری شده ،میتوان برای تولید رو

های استاندارد ،مدوارد

قابلاست اده مجدد و زرآیندهای قابل تکرار ،اقدام کرد .دادههدا را میتدوان تل یدق ،محتدوا را
جمعبندی و زرآیندها را یکپارچه کرد تا نتایج کسبوکار بهبود یابد.
تدوین دانش شامل تعیین ارز

مالکیت معنوی دانشی است که در مخازن ذخیره میشوند

تا بتوان آنها را بهراحتی یازت و محتوا را برچسدب(تدگ) گدذاری کدرد تدا کداربران بتوانندد
دیدگاهها ،ارتباطات و مجمودههای م ید را بازیابی کنند.
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 .6انتشار
حتی اگر دانش بهدستآمده تجییهوتحلیل و کدگذاری شود تا زمانی که کداربران بدالقوه از در
دسترسبودن آن آگاه نباشند ،از اهمیت مطلوبی برخوردار نخواهد بود؛ بنابراین ،دانش بایدد
هم بهطور گسترده برای اطال رسانی بده تمدام کداربران بدالقوه و هدم بدرای اطدال دقیدق از
مصرفکنندگان هدف منتشر شود.
برای اشتراک دانش باید از انوا

وسایل ارتباطی است اده شود .برای گستر

آگاهی میتوان

از شبکههای اجتمادی ،وب سایتها و پیامهای ایمیل اسدت اده کدرد .از وبالگهدا ،ویکیهدا،
پادکستها و زیلمها نیی میتوان است اده نمود.
نمونههایی از استراتژیهای انتشار دانش شامل خبرنامههای ه تگی ،پادکسدتهای ماهانده
شامل مصاحبه با رهبران و مکالمات درباره درسهای آموختهشده است.
 .7مطالبه دانش (تقاضا)
این مورد شامل جستجوی ازراد و محتوا ،بازیابی اطالدات ،پرسیدن و ارسا درخواست است.
ابیارها و تکنی

های خاصی که تقاضای دانش را امکانپذیر میکنند ،متشکل از سیسدتمهای

یادگیری الکترونیکی ،بحثهای موضودی و تحقیق است .با تمرکی بیشتر بر مدیریت بدهموقع
زمان مورد نیاز از طریق شبکههایی مانند انجمنهای خبرگی تهیه
دانش ،میتوان محتوا را در
ِ
نمود .با تامین اطالدات در مورد دانشهای ضروری موردنیاز ،میتوان از مستندسازی داندش
غیرضروری جلوگیری و از زمان و منابع بهطور مؤثرتری است اده کرد.
 .8اقدام
تمامی مراحل قبلی شامل بازدهی ایجاد انگییه ،شبکه ،تأمین ،تجییهوتحلیل ،کدگذاری ،انتشار
و مطالبه دانش از طریق اقدام و دمل منجر به نتایج ملموس میشود .ادمدا تغییدرات بدرای
تکرار بهرو

ها و بهبود زرآیندها بر اساس تجربه قبلی بدا تجییدهوتحلیل امکانپدذیر اسدت.

گنجاندن دانش در گرد

کار معمدو و اسدت اده از زرآینددها و رویدهها میتواندد درنتیجده
ِ

کدگذاری انجام شود .انتشار آموختههای پیشین بادث میشود تا در موقعیتهای جدید نیدی
این تجربیات به کار گرزته شود.
 .9اختراع
نو خاصی از اقدام ،اخترا است .ایجاد محصوالت و خدمات جدید ،ارائه ایدههای تازه برای
آزمایش و توسعه رو
یا ی

ها و زرآیندهای نوآورانه میتواند منجر به تحو ی

کشور شود .تولید منابع جدید تقاضای مشتری ،ترغیب رشد زردی و سازمانی و بازنگری

در قوانین موجود میتواند به توسعه ،پیشرزت و پایداری سازمان کم
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کند.

ددم انجام این کار ممکن است به رکود یا ازو سازمان منجر شود .مدیریت دانش میتواند با
زراهم آوردن منبع ایدهها و تجارب مداوم و پربار ،بادث تحری

نوآوری در ازراد شود .کارکنان

از طریق تعامالت خود بهدنوان بخشی از شبکهها به استخرا

میکنند.

ایدهها کم

 .10افزودن
محاسبات شناختی میتواند زرایندهای زکری انسان را شبیهسدازی کدرده و بدا پدرداختن بده
شرایط پیچیدهای که با ابهام و ددم اطمینان همدراه هسدتند ،تقلیدد کندد .هدو

مصدنودی

میتواند دملیاتی مشابه یادگیری و تصمیمگیری در انسان انجام دهد .دسدتیارهای شخصدی
هوشمند میتوانند دستورات و پرسشهای صوتی را تشخیص دهند و پاسخ متناسب را ارائه
دهند یا اقدامات موردنظر را سریع ،کارآمد و مؤثر انجام دهند.
است اده از این رویکردها میتواند با تقویت قددرت مشداهده ،تجییدهوتحلیل ،تصدمیمگیری،
پرداز

و پاسخگویی به ازراد دیگر و موقعیتهدای معمدو یدا چدالشبرانگیی ،تواناییهدای

انسان را ازیایش دهد .از ابیارهای هو

مصنودی مانندد سیسدتمهای خبدره و دسدتیارهای

شخصی هوشمند مانند آمازون ،اپل ،گوگل و مایکروسازت میتدوان بدرای گسدتر

تواندایی

درک ،تصمیمگیری ،اقدام ،یادگیری انسان است اده و از مشکالت جلوگیری کنید.
منبع
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گرشاسب
لیال
مشاور مدیریت پروژه
دانشگاه
مشاورعلمی
هیات
منابعوانسانی
مدیریت

مدیریت دانش در دولت

پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی
امروزه با توجه به رشد روزازیون تکنولوژی و تولید دلم در سطح جهان ،مدیریت دانش در کلیه
کشورها موردتوجه قرارگرزته است و بهدنوان ضدرورتی بدرای سدازمانها محسدوب میشدود.
سازمانهای دولتی به دنبا استقرار سیستم مدیریت دانش هستند تا هرچه بیشتر از داندش
موجود در سیاستگذاری سود ببرند و به ایجاد و ح دظ مییدت رقدابتی در محدیط داخلدی و
بینالمللی نائل شوند؛ بنابراین ،مدیریت دانش نقش مهمی در سازمان ای ا میکند؛ بدهطوری
که هدف اصلی آن کم

به کارکنان سازمان برای خلدق سدازمان یادگیرندده اسدت .بدا توجده

بهضرورت مدیریت دانش برای سازمانها در این مقالده جایگداه مددیریت داندش در بخدش
دولتی را مورد واکاوی قرار میدهیم.
پیچیدگی و سردت به همراه ارتباطات جهانی که مرز کشورها را در مینوردد ،خطمشیگذاران
را با مسئولیتی خطیر روبرو ساخته است .آنان برای تصمیمگیری در چنین زضایی باید مجهدی
به ابیارها و شیوههای جدید باشدند و بدرای تحقدق ایدن هددف بایدد داندش جدیددی را در
خطمشیها بنیان گذارند .شرکتهای خصوصدی بده تولیدد کداال و خددماتی میپردازندد کده
مستقیماً در رقابت با کاال و خدمات بخش دولتی است .آموز

 ،دانش ،امنیت و دلم ازجمله

زمینههای رقابت بین این دو بخش است.
بازنشسته شدن کارمندان دولت و همچنین انتقا آنها میدان بخشهدای مختلدف ،چدالش
جدیدی را برای بقای دانش در سازمان و متعاقب آن آموز

کارکنان جدیدد ایجداد میکندد.

بهمرور زمان  ،کارمندان زعلی دولت ،بازنشسته خواهند شد .این مسئله بهدنوان ید

مشدکل

اصلی پیش روی بسیاری از دولتهاست .سازمانهای دولتی نیازمند آن هستند که با ابتکدار
دمل ،دانش کارکنان ارشد خود را ح ظ کنند ،زیرا در غیر این صدورت در ارائده خددمات دچدار
مشکل خواهند شد .ازیایش روزازیون شهروندان دانشمدار ،دولدت را مجبدور میکندد تدا در
معرض دانشهای ایجادشده و روزآمد قرار گیرد.
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اصو

مدیریت دانش بیان میکند که یکی از مهمترین مندابع ارزشدمند هدر سدازمان ،داندش

کارکنان آن است .این تأکید و تمرکی با توجه بهشتاب روزازیون تغییرات در سدازمان و در کدل
جامعه انجام میگیرد .مدیریت دانش ،دارای برخی قابلیتها برای تقویت کارآمدی دولدت و
رقابتپذیری آن در محیط متغیر است .بخش دولتی و سازمانهای غیردولتدی بایدد بدا ایدن
چالشها روبرو شوند و از زرصدتهای بهدسدتآمده از جهانیشددن ،اقتصداد دانشمحدور و
گستر

زناوری اطالدات و ارتباطات به بهترين شكل است اده کنند ،در غیر این صورت این به

معنای از دست دادن زرصتهای ارائه شده از سوی مدیریت دانش خواهد بود.

اهمیت و مزایای مدیریت دانش در سازمانهای دولتی
سردت باالی توسعه تکنولوژیهای جدید و ارتباطدات دیجیتدا منجدر بده ازدیایش اهمیدت
مدیریت دانش بهدنوان ی

منبع حیاتی برای کسب مییت رقابتی شده اسدت .نبدود زضدای

رقابتی در بین سازمانهای دولتی دلیلی برای ددم توجه به مقولده مددیریت داندش نیسدت.
سازمانهای دولتی باید با مقایسه بین وضعیت کنونی و گذشته خدود سدعی در بهبدود ارائده
خدمات به اربابرجو بوده و تال

کنند تا زرآیندهای درونی خود را به نحو اثربخشی انجام

دهند.
مدیریت دانش با تسهیم دانش در سازمان و ذخیره دانش ازراد در حازظه سازمانی میتواند
کارکنانی دانشی بار آورد که پاسخگوی نیاز مراجعین خود باشد .مراجعینی که روزبهروز آگداهتر
میشوند و توقعات باالتری را از سازمانها دارند .در چنین زضایی خلق و اشتراک دانش ید
زاکتور اساسی در سازمانهای دولتی برای ارائه خددمات بهتدر و تصدمیمگیریهای منطقیتدر
میباشد.
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بر اساس ی

مطالعه جامع ۴ ،نقش زیر برای مدیریت دانش در سازمانهای دولتی برشمرده

شده است:

 .۱ارتقای تصمی گیری در مورد خدمات عمومی
 .۲کمک به عموم برای شرکت کردن در فرآیند تصمی گیری
 .۳ایجاد قابلیت رقابت سرمایههای فکری
 .۴توسعه نیروی کاردانشی

پژوهشی دیگر بهبود کی یت و کارایی سدازمانی و نیدی کداهش هییندهها را از جملده میایدای
مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ذکر کردهاسدت .بازنشسدته شددن رارمنددان دولدت و
همچنين انتقا آنها بين بخشهای مختلف ،چالش جديددی بدرای ابقدای داندش و ح دظ
حازظه سازمانی و متعاقب آن آموز

راررنان جديد ايجاد میکند .بهمرورزمان رارمندان زعلی

دولت تا چند سا آينده بازنشسته خواهند شد .اين بهدنوان ي

مشدكل اصدلی پديش روی

بسياری از دولتهاست .سازمانهای دولتی نيازمند اين هستند رده بدا ابتكدار دمدل ،داندش
راررنان ارشد را ح ظ رنند زيرا در غیر این صورت ارائه خدمات به بخش دمومی دچار مشكل
خواهد شد .بنابراين ،رسب دانش از راررنان ارشد و سدپس انتقدا آن بده سداير راررندان و
همچنين روزآمد رردن آموختهها طی زمان امدری بسديار حيداتی اسدت .ازدیايش روزازدیون
شهروندان دانشمدار ،دولت را مجبور میکند تا در رأس دانشهای ایجادشدده و بدهروز قدرار
گيرد.
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مديريت دانش بيان میکند ره مهمترین منابع ارزشمند هر سازمان ،دانش راررنان آن اسدت.
اين تأکید و تمرری با توجه بهشتاب روزازدیون تغییدرات در سدازمان و در ردل جامعده انجدام

میگیرد.به بیان دیگر دانش به يك دامل حياتی تعیینکنندده بدرای رقابتپدذیری در بخدش
دولتی تبدیلشده است .خدماترسانی و سیاستگذاری دو زعاليت اصلی دولتها هستند .در
ي

اقتصاد دانشمحور ،دولتها بهشدت در هر دو زمينه با رقابت بینالمللدی و حتدی ملدی

مواجدده شدددهاند .بددرای مثددا در سددطح بینالمللددی ،سددازمانهای غيردولتددی و دولتهددا بددا
سازمانهای خارجی ره خدمات مشابه ارائده میدهندد در حدا رقابدت هسدتند .مؤسسدات
تحقيقاتی برای جذب بهترين محققان و سرمایهگذاران در حا رقابت با يكديگرند درحالیکده
دانشگاهها نيی به دنبا به دسدت آوردن بهتدرين سدرمایهگذاریها ،دانشدجويان و اسدتادان
هستند .در سطح ملی نيی رقابت ازیایشیازته اسدت .در بخدش دولتدی راالهدا و سدرمایهها
آنقدر ره در بخش خصوصی دارای اهميت هستند ،مهم شمرده نمیشوند ،بلكه ايدن داندش
است ره بهدنوان مهمترین زارتور رقابتی شناخته میشود.

رارررد اثربخش دولت در گرو انتشار دقيق و مؤثر دانش است .شرکتهای خصوصی به توليد
راال و خدماتی میپردازند ره مستقيماً در رقابت با راال و خدمات بخش دولتی است .آموز

،

دانش ،امنيت و دلم از جمله زمینههای رقابت بين اين دو بخش است .برای مثا آموز

از

راه دور و بهویژه آموز

از طريق اينترنت توسط شرکتهای خصوصی ،ارائه خدمات آموزشی

توسط دولت را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است .وقتی مشتريان بتوانند نيازهدای خدود را
رامال دلخواه و س ارشی توسط بخدش خصوصدی برطدرف رنندد .ناخودآگداه چندين
بهصورت
ً
انتظاری را از بخش دولتی نيی خواهند داشت.
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نياز به چارچوب مديريت دانش در بخش دولتی
بسياری از محققان ،مد ها و چارچوبهای مختل ی برای درک م هوم و همچنين پیادهسدازی

مديريت دانش ارائه کردهاند .اگرچه چارچوبهای زيادی برای پیادهسازی مديريت داندش در
بخش خصوصی ارائهشده است .تعداد بسيار رمی ره بهصورت مجیا برای دولت طراحیشده
باشند وجود دارد .بخش دمومی مت اوت بودن خود را با بخش خصوصی پذيرزتده و از ايدن
جهت برخی مشخصههای ويژه را نيی داراست.
چارچوب مديريت دانش برای بخش دولتی دو ت اوت دمده با چارچوبهای ارائهشدده بدرای
اوال بخش دولتی به ذين عان تعلدق دارد درحالیکده بخدش خصوصدی
بخش خصوصی داردً .
متعلق و وابسته به شررا و سهامداران است.
رويكرد ذين عان در بخش دولتی مستلیم وجود بخشهای گوناگون و متعدد در زرآيند است و
از اینرو ،رار در مورد آن با مشكالت بيشتری مواجددده است .در بخش دولتی ايدن ذين عدان
میتوانند شهروندان ،حکومتهای محلی و ايالتی ،شرکتهای خصوصی ،راربران و غیره باشند
و زمانی ره دولت اقدام به سیاستگذاری و تصمیمگیری و برنامهرییی و ارائه خدمات میکند،

مجبور به در نظر گرزتن منازع و نظرات و داليق تمامی ذين عان است .در بخدش خصوصدی،
شرکتها در برابر سهامداران خود پاسخگو هستند ،اما تنها چيیی ره در اين بخدش اهميدت
دارد اين است ره سرمایهگذاری انجامگرزته پربازده باشد.
دومددين وجدده تمددايی چارچوبهددای مددديريت دانددش در بخشهددای خصوصددی و دولتددی در
اصدوال رقابتپدذیر اسدت.
رقابتپذیری آنهاست .بخش خصوصی بر پايه رقابت بنا شدده و
ً
درحالیکه بخش دولتی مبتنی بر زارتورهايی مانند ارائه خدمات ،تهيده اطالددات ،شناسدايی
دانش ،تسهيم و است اده از آن است.
با توجه به همين زارتور حياتی يعندی رقابتپدذیری ،اسداس ردار شدرکتهای خصوصدی بدر
هوشياری جهت رسب میيت رقابتی در محيط متغير اسدت و در ايدن راه سدعی میکنندد تدا
همواره خود را با ابیارهای مديريتی نوين ،تکنی

ها و زلس ههای نوين منطبق سازند؛ امدا در

مقابل چنين روندی در بخش دولتی وجود ندارد و انگيیه چندانی برای ايجاد تغییدر در نحدوه

ارائه خدمات وجود نددارد .هرچندد انحصدار موجدود در بخدش دولتدی تدا حددی در مقابدل
جهانیشدن اطالدات و ازیايش تعداد راربران و سرمایه با چالش مواجه شده است.
با توجه به چنين امری بخش دولتی بايد توجه بيشتری به شناسايی ،تسهيم و بهرهبدرداری از
دانش داشته باشد .اين دو دليل دمده بهشدت بر روی استراتژی پیادهسازی مديريت داندش
تأثیر میگذارند .لذا بر اين نكته تأکید میشود ره نياز به توسعه ي
بخش دولتی به رم
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مديريت دانش بهدنوان ی

رشته دلمی هنوز دوران ط وليت خود را سپری میکند (بهویژه در

بخش دولتی) ازاینرو هنوز مسدائل ناشدناخته بسدياری در ايدن زمينده وجدود دارد .هرچندد

دولتها به تدریج به اهميت مديريت دانش در بخش دولتی پی بردهاند اما هنوز راه زيدادی
براي دملياتی رردن آن وجود دارد.

بخش دولتی خود بايد بهصورت آگاهانه وارد اين مقوله شده و بهصورت پيشگيرانه دمل رند
تا از اين موقعيت و زرصت حدارثر است اده را ببرد.
مسلماً تا چند سا آينده مقوله دانش بهدنوان جیء الين

تمامی مجمودههای سدازمانی در

بخش دولتی شناخته خواهدد شدد و سدازمانهایی در ايدن زمينده موزدق خواهندد بدود رده
زیرساختهای الزم برای پیادهسازی آن را زراهم ررده و چارچوب مناسب آن را طراحی نمایند.
سازمانهای دولتی باید بر این باور باشند که با قدرت دانش میتوانند برتریهدای بلندمددت
خود را در درصههای رقابتی ح ظ کنند و با استقرار مددیریت داندش ،کدارایی خدود را بهبدود
بخشند .اگر کشورهای درحا توسعه بهاندازه کشورهای توسعهیازته به داندش توجده نکنندد،
زاصله دلمی -اقتصادی و غیره بین کشورهای ثروتمند و زقیر ازیایش مییابد .در ايدن زمينده
میتوان از تجارب رشورهای پيشرو نيی الگو گرزت.

40

مجله مدیریت دانش و نوآوری | سال  | 1399شماره 4

زهرا اسکندری
مدیریت دانش
کارشناس مدیریت
کارشناس
دانش

راهکارهای انتقال دانش سازمانی

جلب مشارکت خبرگان برای انتقال دانش

مهم نیست کده در چده شدغلی زعالیدت میکنیدد چدون بدهاحتما زیاد خبرگدان مختل دی در
سازمانتان حضور دارند که در زمینه کاری خودشان از سایر همکاران تخصص بیشدتری دارندد.
سازمان برای هدایت ،نوآوری و حل مسائل دشوار به ازرادی با دانش زنی دمیدق و گسدترده
نیاز دارد .خبرگان نمیتوانند مانند ی

جییره در سازمان دمل کنند؛ چراکه سازمان به آنها نیاز

دارد تا دانش خود را با انتقا دادن به دیگران تکرار کرده و گستر
ایجاد و ساخت ی

دهند.

برنامه انتقا دانش مؤثر بدون مشدارکت و درگیدر شددن متخصصدان و

خبرگان غیرممکن است .هر چه باشدد ایدن ازدراد بیشتدرین داندش را بدرای انتقدا دارندد،
بهخصوص هنگامیکه صحبت از درک دمیدق از محصدوالت و زرآینددهای سدازمان میشدود.
بهطورکلی متخصصان میتوانند نقشهای مت اوتی در انتقا دانش داشته باشند.
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 APQCاین گروهها را به چهار دسته گسترده تقسیم میکند:
 oاستخراج ساختاری :خبرگان در مصاحبههای دقیق ،تدوین نقشده داندش و زعالیتهدای
مشابه که برای استخرا

دانش پنهان خود ،مستندسازی آن و یا انتقا مسدتقیم آن بده

متخصصان آینده طراحیشده است ،شرکت میکنند.
 oانتقال دانش مبتنی بر همکاران :خبرگان از طریق شرکت در انجمنهای خبرگی ،شبکههای
اجتمادی سازمانی ،انجمنهای گ تگو و مشاوره ،به نشر دانش کم

میکنند.

 oجلسات آموزشی و رویددادها :خبرگدان بدهدنوان مربدی ،مجریدان ،تسدهیلکنندگان و یدا
توسعهدهندگان برنامههای آموزشی برای دورهها ،وبینارها ،کارگاهها یا سایر زعالیتهای
آموزشی دمل میکنند.
 oمستندسازی :خبرگان محتوای دانش مربوط به حوزه خود را ایجداد ،بررسدی و یدا تأییدد
میکنند.
باوجود اهمیت مستندسازی تجربیات و ضرورت ارائه آن به نسل بعدی سازمانی ،بسیاری از
خبرگان در دمل این کار را دشوار میبینند ،زیرا بیشتر آنها بیشازحد درگیر کارهای اجرایدی
مهم و مأموریتهای کلیدی سازمان هستند و ممکن است به انجام وظایف "اضازی" تمایدل
نداشته باشند .به همین دلیل ،مددیران داندش بایدد در مدورد نحدوه برخدورد بدا خبرگدان،
خواستههای آنها و دالیلی کده بدرای درگیدر شددن در مددیریت داندش نشدان میدهندد،
هوشمندانه دمل نمایند.
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در ادامه پنج توصیه برای متقادد کردن خبرگان جهدت انتقدا داندش و دریازدت بیشتدرین
بهرهوری ارائهشده است:
 .۱مشخص کنید که چه چیزی باعث انگیزش خبرگان میشود و از آن استفاده کنید.
مانند هر مبحث دیگری در مددیریت داندش نیدی بایدد WIIFM (“What's in it for Me”) :بده
معنای "چه سودی برای من خواهد داشت" تعریف شود .بیشدتر خبرگدان خواهدان موزقیدت
سازمان خود هستند ،اما اگر سود و من عت شخصی در میان باشدد انگیدیه بیشدتری کسدب
خواهند کرد .با خبرگان در مورد چالشهایشان صحبت کنید .از آنها بپرسید آیا پیش آمدده
که بارها و بارها به سؤاالت مشابهی پاسخ دهند ؟ آیا در بین کارکنان سدازمان نادیدده گرزتده
میشوند؟ آیا احساس میکنند هیچکس صالحیت انجام کارشان را ندارد؟ بر اساس نتایج این
سؤاالت اگر میتوانید در رویکرد مدیریت دانش ،ابیارها و تکنی

هایی که پیادهسازی میکنید،

راهحلی برای مشکالت آنها پیدا کنید.
میکند تا انتقا دانش خبره بدهدنوان ید

زرصدت معتبدر بدهجای

این رو

همچنین کم

انجام ی

وظی ه ارائه شود .خبرگان سازمان باید احساس کنند که دانش و تخصص آنها به

رسمیت شناخته میشود و مشارکت آنها ارزشمند است .در این صورت تمایلی بیشدتر بدرای
همکاری و انتقا تجربیات خود خواهند داشت.
ً
دقیقا آنچه را که نیاز دارید مشخص کرده و مدتزمان انجامش را تعیین کنید.
.۲
اگر سؤاالت و دالیل روشنی در رابطه با این موضو ارائه شود ،بهاحتما زیاد خبرگان با انتقا
دانش خود موازقت میکنند .اغلب متخصصان تمایل به مشدارکت و کمد

در ایدن راسدتا را

دارند ،اما هم آنها و هم مدیرانشان از تعهدات نامشخص و مدبهم دوری میکنندد؛ بندابراین
جیئیات را بررسی کرده و تخمینی دقیق و برنامهرییی مشخصی برای انجام زعالیتها را ارائه
دهید.
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 .۳مشارکت را تا جای ممکن راحت و ساده کنید
زرآیند انتقا دانش را از دیدگاه متخصص ترسیم کرده و مشخص کنید که چگونه میتوان آن
را ساده کرد .این امر ممکن است شامل ایجاد الگوهای کاربرپسند برای خبرگان جهت است اده،
تخصیص ی

تسهیلکننده برای کم

به آنها در کداو

و ثبدت داندش خدود و یدا ایجداد

سیستمی باشد که خبرگان سؤاالت را بهراحتی در دسترس داشته باشند بدون اینکه مجبور به
بازدید از سایتها و پستهای غیرمرتبط باشند.
 .۴از خبرگان بخواهید کارهایی را که دیگران میتوانند انجام دهند بر عهده نگیرند.
اگر خبرگان با زعالیتهای بدون ارز

ازیوده مانند برنامهرییی وبینارها و ارسا محتوا درگیدر

شوند ،ناامید خواهند شد .بهتر است که ازراد متخصص را با همکاران جوانتر کده میتوانندد
مدیریت مربوط به زرآیند انتقا دانش را انجام دهند ،هماهنگ کنید .وقت خبرگدان را زقدط
برای مشارکتهای تخصصی آزاد کرده و بقیه را به مددیر محتدوا ،مددیر انجمدن ،متخصدص
یادگیری یا راهنما اختصاص دهید.
 .۵برای بهرهوری بیشتر از مجموعهای تخصصی استفاده کنید.
راه نهایی برای به حداقل رساندن مسئولیت خبرگان این است که از ازراد حرزدهای بدرای

ی
آموز

تازهواردها ،ایجاد محتوای دانشی و پرداختن به سؤاالت و درخواستهای صریح بهره

گیرید .برخی از شرایط و موقعیتها به ی

کامال بالغ نیازمند هستند ،اما
متخصص موضودی
ً

برخی دیگر بهراحتی توسط کارکنان باصالحیت و ماهر که هنوز به تخصصی دست نیازتهاندد
اداره میشوند.
ابیارهای تخصصی ،مانند پروزایل و توصیههای همکاران مبتنی بر هو

مصنودی ،کارمندان

جدیدتر را به طیف وسیعی از مخاطبین متصل میکند تا بهطور خودکار هر پرسشی را به خبره
مربوطه ارجا دهند .انجمنها میتوانند ازراد غیرمتخصص را به پاسخگویی به سؤاالت خاص
تشویق کنند و زقط پیچیدهترین آنها را بدرای متخصصدان بگذارندد .وقتدی بحدث تدألیف و
نوشتن میرسد ،ازراد غیرمتخصص میتوانند اسنادی تهیه کنند که متخصصان بتوانند آنها را
بررسی و تأیید کنند.

منبع
How KM Gets Experts to Transfer Their Knowledge, APQC, Lauren Trees, Oct
2020
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جایگاه نرمافزار در مدیریت دانش

ارتباط چرخه دانش با نرمافزار مدیریت دانش
یکی از مهمترین ابیارهای پیادهسازی مدیریت دانش ،است اده از ی

بستر نرم ازدیاری بدرای

تسهیل زرآیند دانش است .نرم ازیارهای مدیریت دانش باید بتوانندد چرخده داندش شدامل
شناسایی دانش ،خلق دانش ،ذخیره سازی دانش ،به اشتراک گذاری دانش و بکارگیری دانش
را در سازمان بهینه کرده و در نهایت نقش موثری در ارز

آزرینی از دانش سدازمانی داشدته

باشند.
در این نوشتار قصدد دارم بده صدورت خالصده اثربخشدی ندرم ازیارهدای مددیریت داندش و
محدودیتهای آن را در هری

از زرآیندهای دانش تبیین کنم.

 oشناسایی دانش :اولین مرحلده از زرآیندد مددیریت داندش بدوده و هددف آن شناسدایی
شکافهای دانشی و انوا دانش مورد نیاز در سازمان است .شناسایی دانش بده معندای
یازتن دانش و یا استنباط و نتیجه گیری از دیگر اطالددات و داندش هدا اسدت .بدا ایدن
تعریف نرم ازیار مدیریت دانش میتواند گیینهای اثربخش و تسهیلگری مناسب برای این
بخش از چرخه دانش محسوب شود و دانشکاران سازمان با مراجعه بده آن بتوانندد بده
دانش موجود در سازمان دست یابند.
 oخلق دانش :هنگامی که سازمان با است اده از پتانسیلهای زردی و یا تیمی داخل و یدا
خار

از سازمان ،در راستای ترمیم شکافهای دانشی شناسدایی شدده ،اقددام بده تولیدد

دانش جدید میکند .خلق دانش به معنی ایجاد دانش جدید است .نرم ازدیار مددیریت
دانش با ارائه درسآموختههای به اشتراک گذاشته شده توسط کارکنان ،بستر مناسدبی را
ایجاد میکند تا دانشکاران با است اده از دانشهای قبلی ،نسبت به خلدق داندش جدیدد
اقدام کنند .بدین ترتیب نرم ازیار مدیریت دانش یکی پتانسدیلهای بدالقوه سدازمان در
خلق دانش به حساب میآید.
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 oذخیرهسازی دانش :مرحلهای است که در آن دانش تولید شده در سازمان به نحدوی کده
قابل دسترسی و بازیابی باشد؛ جمعآوری ،سازماندهی ،ح ظ و نگهداری شود .نکته قابل
توجه در این بخش ارزیابی دانشهای ثبت شده در نرمازیار مدیریت دانش اسدت .ایدن
کار با هدف صحهگذاری و بررسی کی یت تجربیات ثبت شده در نرم ازیار مدیریت دانش
انجام میشود " .طیف لیکرت " یکی از ابیارهای متداو برای امتیازدهی بده دانشهدای
ثبت شده در نرمازیار است و متخصصان و خبرگان سازمانی بر اساس این طیف ،امتیازی
را به درس آموختههای ثبت شده تخصیص میدهند اما این کار چالشهایی را به همراه
دارد.
احتماال اصطالح " هنر قیمت ندارد " را از زبان هنرمندان بخصوص نقا
این هنر ،بارها شنیده اید .متر و معیار خاصی برای ارز

هدا و دوسدتداران

گذاری آثار هنری وجود ندارد .درس

آموختههای سازمانی نیی ،مستثنی از این قادده نبوده و تعیین طیف لیکرت برای امتیازدهی
به ی

دانش ،دلیرغم تعریف شاخصهای متعدد ،تا حدودی دشوار به نظر میرسد.

تیریق روح و احساس به نرم ازیار ،برای ارزیابی دانش امکانپذیر نیست .زیرا نرم ازیارهدا بدر
پایه برنامههایی که دستورات آنها از قبل تدوین شده ،دمل میکنندد .بده همدین دلیدل در
حوزه ارزیابی دانش ،نرمازیارهای مدیریت دانش کم

چنددانی بده بهبدود چرخده دملکدرد

مدیریت دانش نمیکنند .زیرا ما را با نتایج مختل ی از تجربیات مت اوت ،روبرو میسازد کده
اگر آنها را به دنوان تابلوهای نقاشی کنار یکدیگر بگذاریم و قیمت هر تابلو را نیی در زیر آن
در
وی
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تابلوی زیبا با قیمت کم

 oبه اشتراک گذاری دانش :مرحلهای است که در آن تباد دانش بین ازراد در سدازمان بده
صورت مستمر شکل میگیرد .موثرترین نقش نرم ازیارهدای مددیریت داندش در چرخده
دانش" به اشتراک گذاری" دانش است .به بیان بهتر نرم ازیار مدیریت دانش بده دندوان
ی

میکند تا درس آموختههای ثبدت شدده بدا شدرایط مطلدوبی در

ابیار تسهیلگر کم

سازمان منتشر شوند.
 oبکارگیری دانش :زرآیندی است که در آن است اده مجدد از دانش تولید شده در سدازمان
توسط کارکنان سازمان در راستای رسیدن به ارز

ازیوده ات اق میازتد .برای اثربخشی در

زرآیند مدیریت دانش ،است اده یا بکارگیری دانش باید توسط کارکنان صدورت گیدرد .بدا
اینحا چرا همیشه تعداد دانشهای تسهیمشده بسیار بیشتر از تعداد دانشهای به کار
گرزته شده است؟ یا به دبارت دیگر چرا میان مییان بکارگیری واقعی دانش در سازمان و
بکارگیریهای گیار

شده در نرمازیار ،ت اوت زیادی وجود دارد؟

 oنرم ازیارهای مدیریت دانش در این حوزه نیی مانند ارزیابی دانش ،نمیتوانند اثر بخشی
مطلوبی داشته باشند؛ چرا که بسیار از کارکنان تجربیات منتشر شده در نرم ازیار را مطالعه
کرده و در زرآیندهای کاری خود به کار میگیرند اما تمایلی به ادالم این موضو ندارندد.
هر چند زرهنگ سازمانی مت اوتی بر سازمانهای مختلدف حداکم اسدت امدا حدداقل در
سازمانهایی که بلو باالیی در مدیریت دانش ندارند ،برای کارکنان خوشایند نیست کده
بکارگیری از دانش سایر همکاران را در محیطی دمومی بیان کنند .حتی اگدر ندرم ازیارهدا
این قابلیت را داشته باشند که مشخصات است ادهکنندگان از دانش را نمایش ندهد ،این
خود کارکنان هستند که با توجه بده شدناخت و قضداوتهای شخصدی از ازدراد صداحب
دانش ،بکارگیری از دانش را پنهان مینمایندد .بده همدین دلیدل معمدوال گدیار

تعدداد

دانشهای به کار گرزتهشده در نرم ازیار مدیریت دانش بسیار کمتر از آن چییی است که
در واقع ات اق میازتد.
 oبه طور کلی وجود نرمازیارهای مدیریت داندش میتوانندد چرخده داندش را در سدازمان
تسهیل کنند ،اما تمرکی بیش از اندازه بر روی این ابیار چالشهای بسیار زیادی را در مسیر
پیادهسازی و بلو مدیریت دانش ایجاد میکند .همانطور که اشاره شد ،به اشتراکگذاری
دانش زرآیندی است که بیشترین ارتباط را با نرمازیار مدیریت دانش دارد.
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آرمین احمدی
کارشناس مدیریت دانش

مدیریت دانش در کرونا

جامعهپذیری و آموزش در پاندمی کرونا
وضعیت کنونی جهانی تقریباً همهچیی را در سرتاسر کره زمین تحتالشعا قرار داده و در این
میان دنیای حرزهای هم از این گیند در امان نبوده است .مردم در حا سازگار شدن با دورکاری
در صنایع مختلف هستند و شیوه کسدبوکار و گذرانددن روزهدای حرزدهای خدود را بده طدرز
چشمگیری تغییر میدهند .این وضعیت بهخصوص برای زمانی که با شغل یا سازمان جدیدد
خود آشنایی هم نداشته باشید ،بهمراتب سختتر میشود و سازگاری با شرایط جدیدد کداری
دشوارتر خواهد بود .به همین دلیل ،نیروهای استخدامی جدید و مربیان آنها در طدو دوره
دورکاری در موقعیتهای تجربه نشده و غالباً چالشبرانگیی قرار میگیرند.
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جامعهپذیری همیشه کار دشواری بوده است ،اما دورکاری چالشهایی را بهوجود آورده است
که غلبه بر آن را بیشازپیش دشوار کرده است .نیروهای استخدامی جدید بدرای موزقیدت در
نقشهای خود بهطور خاص باید بتوانند سه زعالیت زیر را انجام دهند:
 .۱متخصصان و مربیانی را از میان کسانی که میتوانند به آنها بیاموزند چگونده کدار خدود را
انجام دهند ،بیابند.
 .۲به دنبال دانش و اطالعات مستندی باشند که به آنها اجازه اقدام میدهد.
 .۳سعی کنند ه با افراد باتجربهتر و ه کسانی که در سازمان تازهوارد هستند همکار ی کنندد
و از آنها بیاموزند.

درحالیکه این وظایف برای نیروهای استخدامی جدید همیشه دشوار بوده است ،تغییر شیوه
کار به دورکاری این موارد را برای ازرادی که شغل جدیدی را در طو پاندمی شرو

میکنندد،

سنگینتر و مشکلسازتر کرده است .در طی دورکاری یازتن ازراد متخصص ،جستجو و یدازتن
اسناد و همکاری با سایرین چالشبرانگییتر اسدت ،بدهویژه هنگامیکده سدازمانها از زنداوری
مدیریت دانش یا زرآیندهای پشتیبانی این وظایف برخوردار نیستند .بدون حضور همکدارانی
در دزتر کار برای راهنمایی گرزتن از آنها ،نیروهای استخدامی جدید در مسائلی که با آنهدا
برخورد میکنند ،دچدار احسداس دسدتپاچگی میشدوند .ایدن مسدائل میتواندد تدا زمدان
طوالنیتری نمود پیدا کند و به کاهش کارایی و رضایت کارکنان و درنهایت هدر رزدتن مندابع

برای سازمان منجر شود.
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بااینحا  ،رو

هایی برای کاهش مواردی که نیروهای استخدامی جدید و مربیانشان بدا آن

روبرو هستند وجود دارد .مدیریت دانش مؤثر میتواند به رزع چالشهای موجود ،بدهویژه در
سناریوهای دورکاری کم

کند.

در ادامه ،توضیح خواهیم داد که چگونه مدیریت دانش میتواند نیروهای استخدامی جدید را
بهسمت کارا بودن هدایت کند و اطمینان حاصل کند که سازمانها به کارمندان خدود قددرتی
برای انجام بهترین دملکردشان میدهند.

یافتن خبرگان
خبرگان و متخصصان پایه و سدتون داندش سدازمان هسدتند .آنهدا تخصدص دمیقدی را در
موضودات مختلف ارائه میکنند و این توانایی را دارند تا اطالداتی را که برای تکمیل کارهدای
اساسی و پیشرزته نیاز است ،به ازراد با هر سن و سا ارائه دهند .اگرچه یازتن ی
در ی

موضو

یا تماس با ی

همکار باتجربه برای اکثر کارمنددان ید

متخصص

کدار سداده بده نظدر

میرسد ،اما این امر برای شخصی که تازهوارد است و با متخصصان امور آشنایی نددارد ،ید
وظی ه دلهرهآور است .نیروهای استخدامی جدید خصوصاً در سازمانهایی که زاقدد مخیندی
قابل جستجو از متخصصان ،ازراد یا اطالدات مستندی که نشان دهدد خبرگدان چده کسدانی
هستند ،در حا دستوپنجه نرم کردن با این مسئلهاند و دورکاری ضدریب ایدن مشدکالت را
بیشتر کرده است.
یکی از راههای ممکن برای اتصا نیروهای استخدامی جدید به خبرگان ،طراحی و اجرای ی
سیستم خبرهیاب است .ایجاد ی

نقشه دانش مناسب باقابلیت خبدره یدابی ،بده کارمنددان

جدید این امکان را میدهد تا زعاالنه به دنبا متخصصانی باشند که از آنها به بهترین نحدو
یاد بگیرند.
سیستم خبرهیاب میتواند نتایج جستجو را بهصورت ید

پروزایدل تخصصدی کده اطالددات

مربوط به کارمندان ،تخصص آنها و اطالدات تماس اولیده را نمدایش میدهدد ،ارائده دهدد
بنابراین به نیروهای استخدامی جدید این امکان را میدهد بدون نیاز به شناخت قبلدی ،بده
جستجوی ازراد متخصص بپردازند .با بکارگیری ی

سیستم خبرهیاب ،کارمندان جدید وقدت

کمتری را برای یازتن ازرادی که باید از آنها یاد بگیرند تلف میکنند و درواقع بیشتر از آنهدا
یاد میگیرند .این امر بهویژه در طی دورکاری و بهصورت مجازی بسیار اهمیت دارد ،زیرا یازتن
و پرسیدن سؤاالت صحیح از زرد مناسب امری دشوار است.
ابیارهای زناورانه مدیریت دانش به بسیاری از شرکتها کم

کرده تا پورتالی را ایجاد کنند که

در آن کارمندان میتوانند به اطالداتی که برای تماس با یکدیگر نیاز دارند ،دست یابند.
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نقشه دانش ی

ساختار دانشی را در ی

بستر جستجوی معنایی گنجانده است تا ازرادی را

که دارای تجربیات و تخصص خاصی هستند ،بتوان بهسادگی پیدا کرد و این امر زمان یازتن
خبره مناسب را به چند دقیقه کاهش میدهد .ایدن ندو

دملکدرد جسدتجو بدرای نیروهدای

استخدامی جدید که به دنبا یازتن متخصصانی هستند که میتوانند از آنها در نقشهدای
خود بیاموزند ،بسیار م ید خواهد بود.

مکانیابی دانش آشکار
خبرگان نمیتوانند تماموقت خود را صرف آموز

نیروهای استخدامی جدید کنند و همچنین

نیروهای جدید هم برای یادگیری همهچیی نباید به جلسدات شخصدی بدا متخصصدان متکدی
باشند.
داشتن مراجع مستند شده ،خطمشیها ،رویهها و ابیار یادگیری برای سازمانها حائی اهمیت
است و میتواند به کارمندان جدید کم

کند تا با سردت بیشتری کارهای محو شده را یاد

گرزته و انجام دهند.
زقدان این اطالدات و دانش مستند ،یا ددم توانایی در یازتن سریع و کامل آنهدا ،میتواندد
بهراحتی پیشرزت هر کارمندی را در پروژهها و کارهای روزمره متوقف کند.
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بدون داشتن پیشزمینه و تجربه ،نیروهای جدید مهارت الزم برای کار در مواردی کده کمبدود
دانش و اطالدات مستند وجود دارد را نخواهند داشت .با دورکاری ،این مشدکل بیشدتر هدم
میشود زیرا اگر نتوانند خطمشیها یا رویههای مستندی را بیابند که بتواند نحوه انجام ید
کار را به آنها نشان دهد ،باید منتظر پاسخ مشاور خود بمانند تا اینکه بتوانندد کدار را ادامده
دهند.
درحالیکه زقدان این اطالدات میتواند موانعی در مسیر شغلی ی

نیروی جدید ایجاد کند و

احساس بیزایده بودن به آنها دهد ،مدیریت دانش به سادهسازی این روند کم
ایجاد ی

میکندد.

پایگاه دانش یا مخین قابل جستجو با ص حات داخلی یکی از جنبههای حدل ایدن

مشکل است .طراحی ص حاتی در پایگاه دانش که بهطور ویژه به نیروهای جدید بپیوندد ،به
آنها این امکان را میدهد تا بتوانند به جستجوی اطالداتی که باید بدانند ،بپردازند.

است اده از رو

های دیگر مانند طبقهبنددی (تکسدونومی) ،پیکربنددی جسدتجوی صدحیح و

استراتژی محتوا برای اطمینان از بهروز بودن و کدارا بدودن و همچندین ید

مخدین دانشدی

مهندسیشده ،زندگی کاری کارمندان را بهبود میبخشد .این امر موجب کاهش اتدالف زمدان
کارمندان جدید برای جستجوی سیستمهای مختل ی که ممکن است با آنها آشدنا نباشدند و
همچنین بادث کاهش زمان انتظار برای پاسخگویی همکارشان که مشغو دیگر کارها اسدت
میشود .این مرکی اطالدات متمرکی همچنین به کارمندان جدید این زرصت را میدهد تا بدون
اینکه الزم باشد اطالدات مهم را بهصورت جداگانه جمعآوری کنند ،دانش سازمان خود را دمیقاً

جستجو کنند ،بنابراین زمان تلفشده آنها را به مییان قابلتوجهی کاهش میدهد.
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همکاری و اشتراک دانش
همکاری و اشتراک دانش بهطور یکسان کلید موزقیت کارشناسان و کارکنان جدید است ،امدا
غالباً همکاری در ی

سازمان مادامی که همه ازراد از خانه کار میکنند دشدوار اسدت و زقدط

مشکالت را بدتر میکنند .سیستمها و زرآیندهای مختل ی وجود دارد که مشارکت را در میدان
گروهها و کارمندان ازجمله خبرگان و کارکنان جدید تقویت و تشویق میکند.
اجرای صحیح سیستمهای اجتمادی و همکاری تحت هدایت مدیریت دانش میتواند زضایی

(مجازی یا حضوری) را برای کارکنان زراهم کند تا بتوانند جوامع خاص موردنظر خود را ایجاد
کنند .یادگیری از همکاران در کنار سایر کارکنان جدید و یادگیری بهصدورت گروهدی از دوامدل
اصلی موزقیت سازمانی و جامعه سازی است .زرصت دادن به کارکنان و نیروهای استخدامی
جدید در مشاغل مختلف ،به شکلگیری تعامل و ایجاد دانش جمعی کم
رو
ی

میکند.

های انجام این کار شامل ایجاد کانا های همکاری در نرمازیار مدیریت دانش یا ایجداد
انجمن خبرگی است که در آن ازراد میتوانند ایدهها و سؤاالت خود را ارسا کنند .دانش

جمعی همیشه دانش زردی را ازیایش میدهد و زرآیند تبدیل دانش و اطالدات مهم پنهان به
دانش آشکار و مکتوب را درجایی که برای همه قابلدسترسی باشد آسان میکند.
درحالیکه پاندمی کووید  ۱9برای همه ناشناخته است ،کارکنان جدید برای جامعهپذیر شدن از
راه دور با چالشهای منحصربهزردی روبرو میشدوند .در ایدن شدرایط بسدیاری از سدادهترین
جنبههای پرسیدن سؤا و یازتن اطالدات دشوار و وقتگیر شده است .با این وجود بسیاری
از شرکتها استخدام جدید داشتهاند و حتی زرآیند جامعهپذیریشدان هدم بدا موزقیدت بده
سرانجام رساندهاند .شرکتهایی که پایههای مدیریت دانشی داشتهاند در ایدن امدر موزدقتر
دمل کردهاند.
بهدنوانمثا  ،داشتن پایگاه دانش داخلی که مملو از درس آموختهها ،مقداالت ،بدهرو

ها و

جیوات آموزشی نوشتهشده توسط همکاران متخصص است ،این امکان را زراهم میکندد کده
زرآیند آموز

تسریع شده و کارکنان از زمان و منابع بهصورت بهینده اسدت اده کنندد .در ایدن

حالت بهجای اینکه نیرو منتظر بماند تا یکی از مربیان یا متخصصان در سطوح باال پاسخی به
سؤالش دهند ،میتواند به پایگاه دانش مراجعه کند و پاسخهای خود را در آنجدا پیددا کندد.
دالوه بر این ،نقشه دانشی درک بسیار خوبی از اینکه چه شخصی در چه زمینده و موضدودی
تخصص دارد را به زرد میدهد .این امر به کارکنان جدید امکان دسترسی آسان و سدریع بده
زرد مناسب را میدهد تا در صورت بروز مشکالت به آنها مراجعه کنند.
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گروهها و کانا های داخلی در بستر مدیریت دانش خطوط ارتباطی باز و گستردهای هسدتند
که این امکان را به ازراد میدهد تا سؤاالت خود را در لحظه بپرسند و همیشه جدوابی سدریع
بیابند.

برگیاری جلسات ه تگی آنالین هم به کارکنان امکان آشنا شددن بدا چهدره همکداران خدود را
میدهد که نهایتاً زرآیند جامعهپذیری در شرکت را تسهیل و میسر میکند.
این بازه زمانی برای هر شخص و سازمانی دشوار است ،اما با تعهد صحیح به مدیریت دانش،
کارکنان جدید بسیار سریعتر مهارتهای الزم را کسب کرده و برای شرکت خدود ارز
میکنند .کارمندانی که احساس کنند در حا یادگیری ،پیشرزت و ایجاد ارز

آزریندی

هستند ،رضایت

بیشتری خواهند داشت و بدین ترتیب مییان ابقاء آنها به طرز چشمگیری ازدیایش خواهدد
یازت.

منبع
ONBOARDING DURING A PANDEMIC: HOW KNOWLEDGE MANAGEMENT CAN
HELP, CALVIN BADER . SEPTEMBER, 2020
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سکاکیعزیزیپور
محمدحسن
کیمیا
مدیریت دانش
کارشناس مدیریت
کارشناس
دانش

مدیریت دانش اثربخش

 4رویکرد انتقال دانش نیک میلتون
یکی از مهمترین وظایف تیم مددیریت داندش در هدر سدازمان ،تعدیین رویکردهدای اجرایدی
های مختل ی وجدود دارد .بده دندوان نمونده برخدی

مدیریت دانش است .برای این کار رو

سازمانها از استراتژیهای تبدیل دانش نوناکا و تاکوچی است اده میکنند.
نی

میلتون ،مشاور برجسته مدیریت دانش نیی در یکی از کتابهای خود ماترسی را تددوین

کرده است که رویکردهای انتقا دانش را در سازمان به  ۴دسته تقسدیم میکندد .وی اذددان
دارد که هر سازمان بر حسب نیاز خود میتواند از این رویکردهای بهره ببرد ،اما نکتده اصدلی

برای هر برنامه مدیریت دانش این است که بایدد بده هدر چهدار دنصدر توجده شدود؛ چراکده
دانشهای متنو باید به رو

های مختل ی منتقل شوند.

دانش پنهان

گفتن

پرسیدن
رویکرد کششی

رویکرد فشاری

اشتراکگذاری

جستجو

دانش آشکار
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 .۱بهاشتراکگذاری (رویکرد فشاری _ دانش آشکار)
این حالت زمانی رخ میدهد که ی

سازمان بر جمعآوری و انتشار دانش مددون یدا مسدتند

تمرکی میکند .حصو اطمینان تیم مدیریت دانش از جمع آوری دانش مستند با رو

های زیر

امکانپذیر است:
 oآموز

ازراد برای یادگیری نحوه جمعآوری و مستندسازی دانش

 oاطمینان از زهم دانش و مستندسازی انوا دانش موردنیاز در ی

پروژه

 oایجاد و تثبیت روند جمعآوری دانش و درسآموختهها در حین کار
 oبازنگر و تسهیل زرآیندها ،آموز

و توانمندسازی س یران دانش

 oارزیابی استاندارد دانش تولیدشده نسبت به دانش موردنیاز سازمان
 oترویج زرهنگ ادتماد ،اشتراکگذاری دانش و جلوگیری از پنهانکاری و احتکار دانش

 .۲جستجو (رویکرد کششی _ دانش آشکار)
این حالت زمانی رخ میدهد که ی

سازمان بر تسهیل جستجوی دانش تمرکی میکند .حصو

اطمینان تیم مدیریت دانش از تسهیل جستجوی دانش در سازمان با رو

های زیر امکانپذیر

است:
 oاطمینان از وجود موتور جستجوی سازمانی
 oاطمینان از وجود ناظری برای نگهداری و تنظیم موتور جستجو
 oحصو اطمینان از قابلیت مرور و جستجوی منابع و ذخایر دانشی
 oاطمینان از وجود ی

درخت دانش و زراداده در حا است اده

 oایجاد و تثبیت روند جستجو در زرآیندهای کاری؛ مثال تجییه و تحلیل شکاف دانش
 oتعیین شاخصهای دملکردی و طراحی گیار

برای بررسی مییان جستجو

 oارزیابی نسبت دانش تولید شده و مییان بهرهوری آن در کسب و کار

56

مجله مدیریت دانش و نوآوری | سال  | 1399شماره 4

 .۳گفتن (رویکرد فشاری _ دانش پنهان)
این حالت زمانی رخ میدهد که سازمانی بر روی داستانسرایی و تباد دانش متمرکی اسدت.
حصو اطمینان تیم مدیریت دانش از تباد دانش با رو

های زیر امکانپذیر است:

 oحصو اطمینان از آگاهی ازراد برای صحبت کردن درباره دانش و تجربیاتشان
 oایجاد و تثبیت زرآیندهای ارائه دانش مانند کازه دانش
 oارائه بسترهای وبالگنویسی برای کارکنان جهت مطرح کردن تجربیات
 oتدوین و پایش شاخصهای دملکردی برای بررسی مییان ارائه دانش
 oارزیابی نسبت دانش تولید شده و مییان بهرهوری آن در کسب و کار
 oترویج زرهنگ ادتماد ،اشتراکگذاری دانش و جلوگیری از پنهانکاری و احتکار دانش

 .۴پرسیدن (رویکرد کششی _ دانش پنهان)
این حالت زمانی رخ میدهد که ی
است .حصو

سازمان بر ایجاد و رزع تقاضدای دانشدی متمرکدی شدده

اطمینان تیم مدیریت دانش از ایجاد و رزع نیازهای داندش بدا رو

هدای زیدر

امکانپذیر است:
 oحصو اطمینان از وجود سازوکارهایی برای طرح سوا از ازراد متخصص
 oتشکیل انجمنهای خبرگی برای مباحث اصلی دانش در صورت لیوم
 oتشکیل انجمنهای پرسش و پاسخ برای انجمنهای خبرگی
 oطراحی سیستم خبرهیاب و ایجاد و تثبیت زرآیندهایی مانند کم

همکار

 oتدوین و پایش شاخصهایی برای بررسی مییان پیشرزت انجمنهای خبرگی
 oارزیابی نسبت دانش تولید شده و مییان بهرهوری آن در کسب و کار،
 oترویج زرهنگ ادتماد ،اشتراکگذاری دانش و جلوگیری از پنهانکاری و احتکار دانش
منبع
4 roles for the KM team, Nick Milton, www.nickmilton.com, October 2020
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فهیمه زمانی
کارشناس مدیریت دانش

ابزارها و تکینکهای مدیریت دانش

جعبهابزار ناسا برای پیادهسازی مدیریت دانش
اداره کل ملی هوانوردی و زضا ) (National Aeronautics and Space Administrationبده
اختصار ناسا سازمانی مستقل در قوه مجریه حکومت زدرا ایاالت متحده آمریکدا اسدت کده
مسئولیت برنامهرییی در حوزههای برنامه زضایی کشوری و تحقیقات مکانی
را بر دهده دارد .ناسا دارای ی
مختلف از ابیارها و تکنی

استراتژی متمرکی برای مدیریت دانش است ،اما در واحدهای

های مت اوتی برای این کار است اده میشود .در این مطلدب قصدد

داریم تا جعبه ابیار مدیریت دانش را در ناسا معرزی کنیم.
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بازنگری پس از اقدام ()After Action Review
بازنگری پس از اقدام زرآیندی است که توسط ید

تدیم بدرای یدادگیری از تجربیدات انجدام
" توقف و یادگیری"

میگیرد .این زرآیند از ارتش ایاالتمتحده اقتباسشده است و به تکنی

ناسا در مرکی پرواز زضایی  Goddardمعروف شده است .بازنگری پس از اقدام ی
برای به دست آوردن دانش حاصل از زعالیتها و پروژهها است .این تکنی
به اشتراک گذاشته شدن درسآموختههای حاصل از ی

رو

مؤثر

برای اطمینان از

پروژه یا تیم با سایر ادضای سازمان و

باهدف بهبود دملکرد کلی سازمان بسیار مؤثر است .ناسا اجرای تکنی

بازنگری پس از اقدام

را بر اساس نیازهای خود تغییر داده است .جلسات تعاملی  Palیا )(Pause and Learning
بهجای اینکه در پایان پروژه انجام شود در طو زواصل مختل ی از هر پروژه انجام میشود.

گیمیفیکیشن ()Gamification
است اده از مکانییمها و تکنی

معمدوال،
های طراحدی بدازی در زمیندههای غیدر بدازی اسدت.
ً

گیمی یکیشن برای برنامهها و زرآیندهای سازمانی بهمنظور تشویق ازراد به پذیر

و است اده

از آنها ،یا تأثیر بر نحوه است اده از آنها به کدار گرزتده میشدود .در ناسدا گیمی یکیشدن بدا
تشویق کاربران به مشارکت در رزتارهای مطلوب ،نشان دادن راهی برای ماهرشدن و رسیدن
به استقال در کار و کم
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ارزیابی دانش ()Knowledge Audit
ارزیابی دانش به ارزیابی قابلیتهای دانشی ی

سازمان گ ته میشود .این ابیار شکاف بدین

دانش موجود و دانشی که برای دستیابی به اهدداف اسدتراتژی
مشخص میکند .ارزیابی دانش باید با برنامهرییی اسدتراتژی

سدازمان موردنیداز اسدت را
بدرای شناسدایی اولویتهدای

زعلی و آینده و همچنین تجییهوتحلیل  SWOTبرای بررسی نقاط قوت ،ضعف ،زرصت و تهدید
سازمان آغاز شود.

فرآیند مدیریت دانش ()Knowledge Management Process
زرآیند مدیریت دانش ،معماری مورداست اده برای دستیابی و بهرهمندی از منابع و قابلیتهای
دانشی است .این زرآیند باید ایجاد سهولت در کسب و است اده از منابع و قابلیتهای دانش
برای کسب سود قابلتوجه در سازمان باشد.
در ناسا ،زرآیند مدیریت دانش ،هر رویه مشخصی است که سازمان برای شناسایی یا به دست
آوردن دانش ،درسآموختهها یا بهرو

ها است اده میکند .ازجمله این زرآیندها میتوان بده

مدیریت درس آموختهها ،الگوبرداری ،برنامههای اشدتراک داندش ،زرآینددهای ادتبارسدنجی
دانش و غیره اشاره نمود.

مطالعات موردی Case studies
رو

دالی برای جمعآوری دانش حاصل از مأموریتهای گذشته است .ناسا با است اده از

ی

این رو

کدرده و از آن

درسآموختههای ماموریتهای پیشین را از زوایای مختلف استخرا

در زرآیندهای زعلی سازمان بهره میبرد.
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همکاری ()Collaboration
این رویکرد کارکنان را قادر میسازد تا برای رسیدن به ی
یکدیگر همکاری کنند .ساختن ی
دستکم گرزته شود .ی

هددف تعریفشدده و مشدترک بدا

تیم بدرای همکداری در حدل ید

تیم باید مهارتهای الزم برای تکمیل ی

چدالش سدازمانی نبایدد
پروژه خاص را داشته باشد

و راهکارهای متنودی را برای مشارکت کارکنان در سازمان اجرا کند .در ناسا با است اده از ابدیار
نقشه دانش ،تیمهای میانوظی های برای همکاری در پروژههای مختلف تشکیل میشود و در

بستر این تیمها تعامالت دانشی شکل میگیرد.

تنوع اندیشه ()Diversity of Thought
تنو

اندیشه یا دیدگاههای چندگانه رویکرد مؤثری است که برای گدرزتن نظدرات ،شناسدایی

نقاط ضعف در م اهیم ،بهبود ایدهها و ایده پردازیهای جدید بده کدار مدیرود .تکنی

هدای

قدرتمند زیادی وجود دارد که برای بررسی تصدمیمات از چندد منظدر مهدم مورداسدت اده قدرار
میگیرد ،بهدنوانمثا ناسا از تکنی

دل ی و شش کاله ت کر برای این مهم بهره میبرد.

تمرین انعکاسی )(Reflective Practice
تمرین انعکاسی به یادگیری از تجربه هنگام مشاهده دملکرد ،ازکار یا احساسات و است اده از
این مشاهدات در ایجاد درک جدید اشاره دارد .مد انعکاسی  Kolbم هوم یادگیری تجربی را
نشان میدهد و بر تبدیل اطالدات به داندش متمرکدی اسدت .ایدن مدد م هدوم یدادگیری را
بهدنوان پرداز

تجربه از طریق بررسی ،ت کر ،ادراک و آزمایش تعریف میکند.

طبقه بندی و فراداده ))Taxonomy and Metadata
طبق تعریدف سدازمان اسدتانداردهای اطالدداتی ملدی اطالددات ) ،)NISOزدراداده اطالددات
ساختاریازتهای است که بازیابی ،است اده یا مدیریت ی

منبع اطالداتی را آسانتر میکند یدا

آن را توضیح ،توصیف و یا مکانیابی میکند .ایجاد ی

استراتژی تکسونومی و متادیتا برای

جسددتجوی وب و قابلیددت جسددتجو تکسددونومیها (واژگددان کنتر شددده) ،زهرستسددازی
(شاخصگذاری) و بازیابی محتوا را بهطور مداوم ،دقیق و سریع امکانپذیر میکنند.
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جستجو و قابلیت یافتن ()Search and Find ability
ازآنجایی که توانایی جستجو و یازتن اطالدات مرتبط و مناسب چالشبرانگیی و پیچیده شده
است ،هنگام توسعه سیستمهای اطالداتی باید به برخی نکات بیشتر توجه کندیم .اطالددات
غیر ساختاری با سردت حیرتانگییی در حا رشد هستند که منجر به ایجاد "زراوانی اطالدات"
شدهاند .پیشبینی میشود تا انتهای سا  ،۲۰۲۰مقدار اطالدات دیجیتالی  ۵۰برابدر آنچده در
سا  ۲۰۱۲بود ،شود( ۴۰تریلیون گیگابایت) .ددم وجود ساختار رسمی (زیلترها) ادما شده در

مورد این اطالدات ،غربا کردن آنها را در کل دشوار کدرده و منجدر بده ایجداد "حجدم زیداد
اطالدات" میشود .ناسا برای مدیریت و دسترسی بهینه به اطالدات ،سیسدتمهای نرمازدیاری
هوشمندی را توسعه داده تا موارد مورد نیاز در زمان کوتاه برای است اده در زرآیندهای کداری
کارکنان در دسترس باشد.

شبکههای اجتماعی )(Social Networks
شبکههای اجتمادی بستری برای ارتقاء روابط میان ازرادی است که دارای دالیق ،زعالیتهای
مشترک هستند .تحقیقات دهه اخیر نشان داده است که کسانی کده در کسدبوکار حرزدهای
خود در ردهی باالیی قرار دارند ،برای جبران نقاط ضدعف در سداختارهای رسدمی و همچندین
کسب تأثیر چند برابر در استعداد و تخصص اصلی سازمان خود ،به شبکهها متصل میشوند.
کسبوکارهای برتر هنگام ساخت شبکههای اجتمادی خود ،موارد زیر را در نظر میگیرند:
 oگلوگاههای ارتباطی را باز میکنند و شبکه کسانی که ارتباط با آنها بادث بهبود دملکرد و
اثربخشی بیشتر آنها و همکارانشان خواهد شد را توسعه میدهند.
 oبهسردت با کسانی که به شبکه متصل شدهاند ،ارتباط برقرار میکنند.
 oاطمینان حاصل میکنند که بهترین متخصصان در ی
مشکالت و است اده از زرصتهای جدید از آنها کم

شدبکه شناختهشدده و بدرای حدل
میگیرند.

 oروابط هدزمند را با مشتریان و ذین عان داخلی و خارجی کلیدی مدیریت میکنند.
ناسا به دنوان ی

سازمان پیشرو از بستر شبکههای اجتمادی برای توسعه تعامدل و تبداد

دانش است اده میکند.
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داستانسرایی )(Storytelling
داستانسرایی یکی از قدرتمندترین رو

ها برای بیان تجربیدات اسدت .گ دتن ید

داسدتان

جذاب است ایدهها را با احساسات ترکیب میکندد .ازدراد بسدیاری داسدتان را انتقا دهندده
قدرتمند معنا و دانش پنهان میدانند .داستانها بهطور طبیعی در مسیر زعالیتهای سازمان
ات اق میازتند و نکته مهم این است که از پذیر

بسیار گسدترده توسدط کارکندان برخدوردار

هستند .داستانها میتوانند برای تأثیرگذاری بر دیدگاه ازراد ،انتقا دانش و خدرد و تقویدت

هویت و زرهنگسازمانی است اده شوند .همه این موارد بادث شده تا داستانسرایی بهدنوان
یکی از اثربخشترین و تأثیرگذارترین تکنی

هدا در بسدیاری از حوزههدای کداری ناسدا بدهکار

قرارگرزته شود.

استراتژی دانش )(Knowledge Strategy
استراتژی دانش ،رو

ویژهای برای بهینهسازی ،خلق و تبدیل داندش بده مییدت رقدابتی در

سازمان است .این استراتژی برای پر کردن شکاف بین دانش موجود و دانش موردنیاز تدوین
میشود .بهمحض اینکه دانش کازی در دسدترس باشدد ،استراتژیسدتها میتوانندد ترکیدب
هماهنگی را بین نقاط قوت ،نقاط ضعف ،زرصتها و تهدیدات سازمان بده وجدود آورندد .در
واقع ،استراتژی دانش بیان میکند که سازمان باید چه دانشی را ،با چه دمقی ،از چه منبعی و
از چه طریقی برای پشتیبانی از برنامه استراتژی

خود کسب نمایدد .اسدتراتژی داندش ناسدا

مشخص میکند که چگونه اقدامات دانشی خاص برای پدر کدردن شدکاف بدین قابلیتهدای
دانشی زعلی و قابلیتهای دانشی موردنیاز و در راستای تحقق اهدداف اسدتراتژی
میشود.
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اجرایدی

مدیریت دانش پروژه )(Project Knowledge Management
مدیریت دانش پروژه برای سازمانها و شرکتهایی که بهطور همیمان مدیریت چند پدروژه را
بر دهدهدارند امری ضروری است .این کارکرد موجب هماهنگی و یکپارچگی دانش و اطالدات
پروژهها در راستای ازیایش قابلیت مدیریت پروژه در سازمان و کسدب ارز

از آن میشدود.

مدیریت دانش پروژه منجر به ازیایش توانایی جمعآوری ،به اشتراکگذاری و توزیع اطالدات و
دانش پروژه و بازدهی بیشدتر در بدهکارگیری تجدارب در پروژههدا میشدود .اشدتراکگذاری و

یادگیری دانش میتواند منجر به موزقیت پروژه و بهبود دملکرد کسبوکار شدود .درسهدای
آموخته شده از تجربیات ی

پروژه میتواند بهصورت آگاهانه در بین ازراد قبل از اتمام پروژه

تسهیم شود .در صورت ددم وجود چنین سیستم مدیریت دانشی ،تجربدههای کسبشدده از
پروژههای قبلی ،توانایی بهبود زرآیندهای سازمانی در پروژههای بعدی را نخواهد داشت .ناسا
طی سالبان اخیر توانسدته ید

سیسدتم مددیریت داندش پدروژه را بدا هددف مستندسدازی

دروسآموخته و بکارگیری در پروژههای بعدی توسعه دهد.

منبع
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احمد سپهری
مشاور و مدرس مدیریت دانش

انتقال دانش پنهان با منتورینگ

تکنیک انتقال دانش استاد شجریان چه بود؟
کمتر از ی

ماه پیش بود که ستاره بیبدیل موسیقی سنتی ایران استاد شجریان از میدان مدا

رزت .در خصوص ویژگیهای شخصیتی و تخصص ایشان مطالب بسدیاری طدی ایدن مددت
بیانشده و قصد تکرار آنها را ندارم؛ اما در ادامه میخواهم از منظر مدیریت دانش" ،تکنی
انتقا دانش " خسروی آواز ایران را مورد واکاوی قرار دهم؛ روشی که نیدی

به نیمقرن از آن

بهره برد .اساتیدی که امروزه نام و آوازهشان پیچیده  ،روزگاری شاگرد اساتیدی دیگر بودهاند و
با تال

و تمرین به جایگاه امروز خود رسیدهاند؛ اما کمتر کسی مانند استاد شجریان توانست

در مقطعی از تاریخ که اصو موسیقی سنتی در حا زراموشی بود ،دانش این نو از موسیقی
را کسب و به نسلهای بعدی منتقل نماید.
محمدرضا شجریان در سا های زعالیتش شاگردان زیادی را تربیت کرد که بسیاری از آنها از
معموال با شاگردانش رابطه بسیار نیدیکی
نامهای سرشناس موسیقی ایران بهشمار میآیند .او
ً
برقرار میکرد و آنها در زندگی شخصی و هنریا

حضور داشتند .اگدر بخدواهیم بدا دیند

مدیریت دانش به این موضو نگاه کنیم ،مهمتدرین تکنید
شجریان بهدنوان ی

انتقدا دانشدی کده محمدرضدا

خبره از آن است اده میکرد "منتورینگ "بود .منتورینگ یکدی از راههدای

مؤثر برای انتقا دانش پنهان خبرگان است .در این تکنی

برخالف کالسهای درسی ،شاگرد

تمرینهای دملی را تحت نظارت و راهنمای استاد انجام میدهد.
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منتورینگ در هنر
ردیابی تاریخ تعلیم و تربیت گواه آن است که انتقا و همازیایی دانش و مهارتها در جوامع
و در طو نسلها از طریق تعامل چهره به چهره صورت پذیرزته است .در طو تاریخ ،استاد و
شاگردی روشی بود که هرکس هرآن چه نیاز داشت را با مشاهده ،تقلید و تقرب به ی

استاد

یا زردی داناتر و تواناتر از خود یاد میگرزت.
در هنر ،انتقا دانش معنای گستردهتری را در برمیگیرد .حضور شاگرد در محضر استاد در کنار

انتقا زنون و تکنی

های هر زن یا حرزه ،پرور

استعدادها و زضائل اخالقدی را نیدی در بده

همراه دارد .یکی از دمیقترین روابط هنری بین شاگرد و استاد در موسدیقی شدکل میگیدرد.
هنرجوی موسیقی دالوه بر دانش آکادمی

نیاز به صیقل روح و جان برای خلق ی

روح موسیقیدان باید سرشار از لطازت باشد و ذهن او راه زکدریا

اثر دارد.

را اسدتوار سدازد .رابطده

استاد -شاگردی در هنر مانند رابطه باغبان با گل است .باغبان گدل را پدرور

میدهدد و گدل

باغبان را شاداب نگه میدارد .اگر باغبان نباشد گل نیسدت و اگدر گلدی وجدود نداشدته باشدد
باغبانی وجود نخواهد داشت.

در هنر میان مدرس و استاد ت اوت وجود دارد ،استاد کسی است که در همده جواندب رشدد
کرده ،خالقیت و نوآوری داشته و کار جدیدی انجام داده باشد تا هنر را ی

قدم جلو ببرد؛ اما

مدرس شدن زرآیند پیشرزت شاگرد است و شاگرد از یکجدایی بده بعدد بایدد تددریس کندد؛
تدریس شاگرد مانند به پرواز درآوردن پرنده از آشیانها
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است.

منتورینگ در سازمان
واژه "منتورینگ " ریشه در یونان باستان دارد .منتور نام دوست اولیس ،یکی از برجسدتهترین
رهبران یونانیان در جنگ تروآ و قهرمان اودیسه هومر بود .هنگامیکه اولیس به جنگ رزدت،
منتور مراقب پسر او بود و بهدنوان ی

دوست ،از پسر اولیس حمایت کرده و به او مشداوره

میداد .در یونان باستان برای شهروندان جوان ی

رویه دادی بود که با ید

پیرمدرد همدراه

شوند و از آنان بهتدریج یاد بگیرند و بتوانند برای مسئولیتهای آینده آماده باشند.

در ادبیات مدیریت ،منتورینگ زرآیندی است که در آن ی
ی

زرد باتجربده ،هددایت و حمایدت

زرد کمتجربه را بر دهده میگیرد .زرد باتجربه منتور ( )Mentorو زدرد کمتجربده بدهدنوان

منتی ) )Menteeشدناخته میشدود .زرآیندد منتوریندگ ید

ارتبداط حرزدهای طوالنیمددت،

داوطلبانه و سودمند برای هر دو طرف منتور و منتی است .زرآیند منتورینگ رابطهای هدزمند
و تکاملی است که یکی از مهمترین جنبههای آموزشی به شمار میرود.

منتور به معنی راهنما و مرشد است ،بهدبارتدیگر کسی که راه را نشدان میدهدد .منتدور بده
ازرادی اطالق میشود که در ی

زمینهی خاصی تخصص ،تسلط و تجربه داشته و در آن خبره

هستند .در نتیجه میتوانند به دیگران در یادگیری آن کار کم

کنند .ازجمله ویژگیهای منتور

میتوان به خبرگی ،آشنایی با سازمان ،رویهها و زرهنگ ،دالقهمندد بده راهنمدایی و آمدوز

،

توانمند برای ایجاد انگییه ،داشتن مهارتهای ارتباطی اشاره نمود.
کسی که از منتور کم
با دقت گو

دریازت میکند ،منتی نامیده میشود .منتور به صحبتهای منتی خود

میدهد و با طرح سؤا های مختلف ،ت کر و تعمق در او ایجاد میکند .منتی یا

شاگرد در کنار استاد زرآیندهای کاری را انجام داده و طی این مسیر دانش پنهان استاد به وی

منتقل میشود.
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مدتهاست که منتورینگ بهدنوان ابیاری مهم برای رشد شغلی موردتوجده قرارگرزتده اسدت.
شناسان شغلی همواره به ازراد توصیه میکنند که ی
بسیاری از روان
ِ

مربی بدرای خدود پیددا

کنند ،چه بهصورت غیررسمی و چه در قالب برنامههای سدازمانیازته .زدار

از اینکده مربدی و

کارآموز چطور به یکدیگر وصل شده باشند ،اخالق چنین حکم میکندد کده رابطدهی آنهدا بدر
اساس رزتار حرزهای و احترام برای هر دو طرف شکل بگیرد.
منتورینگ ی

زرآیند پویاست و بهره بردن از شبکهای از مربیها باددث میشدود تدا زدرد بدا

چندین منتور که هرکدام در زمینهای خاص تبحر دارند آشنا شود و از تجربیاتشان است اده کند.
معموال به دوستیهای قوی تبدیل میشدوند کده هدر دو طدرف از
رابطههای موزق منتورینگ
ً
حمایت و تجارب یکدیگر بهره میبرند.
پژوهشها نشان داده است که کسانی که از وجود منتدور بهدره بردهاندد ،احسداس رضدایت
بیشتری نسبت به شغل خود دارند .دالوه براین ،این ازراد اغلب اوقات دملکرد بداالتری پیددا
کردهاند ،حقوق باالتری میگیرند و روند پیشرزتشان در شغل سدریعتر اسدت .در ادامده چندد
نمونه از کاربرد استاد_ شاگردی در دولتها ،سازمانها و شرکتهای بیرگ دنیا را مرور میکنیم:
 oبان

جهانی بدا همکداری سدازمان غیردولتدی بریتانیدایی بده ندام مدوگلی (،)MOWGLI

منتورینگ را در باهدف ایجاد اشتغا در کشورهای دربی توسعه داده است .این سدازمان
توانسته است بین  ۲۵۰مربی و  ۲۲۰کارآزرین ارتباط ایجداد کندد و بده آمدوز

صدحیح

کارآزرینان بپردازد .این سدازمان شدعبههایی در کشدورهایی مانندد اردن ،لبندان ،سدوریه،
الجیایر و قطر و مصر راهاندازی کرده است.
کامال شناختهشده است و بیشتر مؤسسات و دانشدگاهها بدرای
 oدر آلمان شیوه مربیگری
ً
انتقا دانش به جوانان از طریق شیوه استاد -شاگردی ،ارز
 oتویوتا ی

زیادی قائل هستند.

گروه اصلی متشکل از  ۲۰۰تا  ۳۰۰ن ر از کارکندان جدیدد را انتخداب میکندد و

آنها را به مدت چند ماه برای آموز

و کار در خطوط تولید یکی از کارخانههای تویوتدا

میزرستد .کارکنان جدید توسط مدیران باتجربه و گروههدای کارکندان باسدابقه ،آمدوز
میبینند .بعد از چندین ماه مطالعه و بررسی سیستم تولید و کار در کنار کارکنان باتجربده
خط تولید ،کارکنان جدید برای کار به سایت تولیدی خود بازگردانده میشوند .این کارکنان
توسط  ۱۰۰تا  ۲۰۰ن ر از کارکنان باسابقه و باتجربه همراه میشوند .این دو گروه در کنار هم
کار میکنند تا از انتقا دانش زرایندد تولیدد تویوتدا بهصدورت کامدل در کارخانده جدیدد
اطمینان یابند.
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 oدر ناسا ،این ابیار بهصورت رسمی در طی چندین سا بکار گرزتهشده و شدامل جلسدات،
و ارزیابی استادان بوده است .پیادهسازی این تکنی

آموز

انتقا داندش کارکندان بده

تجربه به همکاران جدید را تسهیل کرد.

سخن آخر
از صدها سا پیش ،موسیقی سنتی ایرانی شامل دستگاهها ،نغمهها و آوازها در میان مردم
جریان داشته و اکنون د نشینتر و قابلزهمتر در دسترس اسدت .طبدق نظریدههای برخدی

مورخان شرقشناس ،قدمت موسیقی ایرانی را در زمان هخامنشی بازمیگردد .آنچه امدروزه
بهدنوان موسیقی اصیل ایرانی میشناسیم نودی از هنر است که پشتوانه تاریخی دظیمی را
به دنبا دارد و اساتید بیرگی نسل به نسل این دانش گرانبهدا را بده شاگردانشدان منتقدل
کردند .استاد شجریان شاگردان بسیاری تربیت کردند که برخیشان از صددای بسدیار خدوب
بهرهمندند و در ترازباالی موسیقی سنتی ایرانی زعالیت میکنند .یکی از شداگردان برجسدته
ایشان در مصاحبه با یکی از رسانهها گ ت «استاد شجریان تمامی زوایای آواز ایرانی را به ما
آموز

میداد و هر آنچه در چنته داشته در کارگاههای آموز

خود برای دالقهمندان ارائده

میکرد».
از منظر مدیریت دانش استاد شجریان خبره توانمندی بدود کده "اشدتراک داندش را قددرت
میدانست " و تال

کرد تا تجربیات و آموختههای پنجاه سا کار هنری خود را با نسلهای

بعد به اشتراک بگذارد؛ رویکردی که در صنعتگران و متخصصان سایر حوزههدا کمتدر بده آن
توجه میشود.
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