مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا
ویژهنامهمهرگان
مهر1400

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا
ویژهنامه مهرگان || مهر 1400

احمدسپهری
سردبیر

سرمقاله
تحوالت بهوجود آمده پس از شیوع و همهگیری ویروس کرونا بیش از پیش به ماا ن اان
داد که سرعت تغییرات در دنیای امروز بسیار زیاد است و سازمانهایی در این شرایط موفق
هستند که تحوالت آینده را از امروز پیشبینی کرده و برای مواجه با آن اقدام کنناد .شااید
یکی از دالیل محبوبیت رویکردهای آینده پژوه ی نیز همین موضوع باشد ،ساختن آینده!
تکنیکهای مختلفی برای آینده پژوه ی وجود دارد که به فراخور نیاز میتوان از آنها بهره
برد .یکی از تکنیکهای شناختهشده و پرکاربرد در این زمینه ،تحلیلرونداست .روند عبارت
است از تغییرات منظم ،مستمر و يا دورهای در پديدهها در طول ياک باازه زماانی .تحلیال

روند ،مطالعه یک روند م خص به منظور ک ف ماهیت ،علتهای بروز ،سرعت توساعه و
پیامدهای بالقوه آن است.
شرکتهای معتبر م اوره مدیریت بهصورت دورهای به تحلیل روند در موضاوعات مختلاف
مدیریتی میپردازند و نتایج آن را بهصورت گزارشهای تخصصی تدوین و منت ر میکنند.
مرکز کیفیت و بهرهوری آمریکا ( )APQCنیاز پاس از انت اار ینادین مقالاه دربااره آیناده
مدیریت دانش در دو سال گذشته ،گزارشی از «روندهایمدیریتدانش» ارائه کرده اسات.
برای تدوین این گزارش  365سازمان در صنایع مختلف م ارکت داشتند .نتایج این گزارش
میتواند ایدههای مفید و کاربردی به سازمانهایی که در حال پیادهسازی مدیریت داناش
هستند ارائه کند.
یکی از مهمترین اهداف ما در این مجله تخصصی ارائه جدیدترین مطالب معتبر در زمیناه
مدیریت دانش است .در همین راستا ،بالفاصله پس از انت ار گازارش رونادهای مادیریت

دانش توسط  APQCمراحل تدوین این ویژهنامه آغاز شاد .در «ویژهنامههمهرگهان» مجلاه
مدیریت دانش و نوآوری دانا تالش شده تا عالوه بر گزارش مذکور ،برخی مقاالت مرتبط با
موضوع روندها و آینده مدیریت دانش نیز با عالقهمندان بهاشتراکگذاشته شود.

1

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا | سال  |1400ویژهنامه مهرگان

مهرگان؛
فرصتی برای سپاسگزاری ،دوستی و پیوستگی
ايرانيان در دوران باستان ،مراسم و ج نهای بسياری داشتهاند و هرماه ج نی برپا

میکردند؛ در تقویم باستانی ایران ،تمامی سی روز ماه ،نامهای خاصی داشاتند و در
همه ماهها ،نام روزی از ماه كه با نام خود ماه مطابقت داشت ،مبارک بود و آن روز
ج ن گرفته میشد .در این میان سه ج ان ناوروز ،مهرگاان و ساده از بزریتارین
ج نهای ملی به شمار میرفتند.
مهرگان ،که بعد از نوروز دومین ج ن مهم ایرانیان بود ،هر سااله در ابتادای پاایز
برگزار میشد .در واقع ،در تقویم اوستایی ،سال به دو فصل تابستان بزری و زمستان
بزری تقسیم میشد که نوروز ج ن آغاز فصل تابستان بزری و شروع گرما و مهرگان،
ج ن آغاز زمستان بزری و شروع سرما ،به شمار میرفته است .مهرگان خود نیز باه
دو ج ن تقسیم میشد؛ مهرگان کویک که در  ۱6مهار برگازار میشاد و متعلاق باه
خواص بود و مهرگان بزری که در  ۲۱مهر برای عوام برگزار میشد.

در مورد علت برپایی این ج ن و نامگذاری آن به مهرگان در منابع تاریخی ،مطالب
متعددی آمده است .برخی نام مهرگان را به مهر یا میتارا نسابت میدهناد .مهار از
ايزدان مهمی است که نام او در اوستا آمده و با دوستی و رعايت عهد و پيمان گاره
خورده و طرفدار راستی و درستی و دشمن دروغ معرفی شده است .از آن جا که الهه
مهر از اعتبار و اهمیت واالیی برخوردار بوده ،در این روز باشکوهترین ج نها برگازار
میشد(.منبع)kojaro.com :

گزارش روندهای مدیریت دانش
تهیه شده توسط APQC

مرکز کیفیت و بهرهوری آمریکا ( )APQCکمتر از یک ماه پیش گزارش روندهای مدیریت دانش
را منت ر کرد .برای تهیه گزارش روندهای مدیریت داناش ،خبرگاان و متخصصاان مادیریت
دانش  365شرکت معتبر در سراسر دنیا م ارکت کردهاند .در این نظرسنجی پرسشهایی باا
محوریت وضعیت و نقش مدیریت دانش در سازمانها ،اولویتهای اصلی برای برناماههای
مدیریت دانش ،اهداف پیادهساازی مادیریت داناش ،تا نیر نسابی فناوریهاای جدیاد بار
پیادهسازی مدیریت دانش ،اقدامات اجرایی برای پیادهسازی مدیریت دانش مطرح شد.
صنعت

درصد مشارکت

خدمات

18

نرم افزار و فناوری

10

دولتی نظامی

10

مالی و بانکداری

7

نفت و شیمیایی

7

آموزشی

6

مراقبتهای بهداشتی

5

غیرانتفاعی

4

هوافضا

4

دارویی

3

سایر صنایع

24

سایر صنایع م ارکتکننده در این نظرسنجی شامل محصوالت مصرفی وکاالهاای بساتهبندی
شده ،بیمه ،سازمان تحقیقاتی ،توزیع و حمل و نقل ،محصوالت صنعتی ،خردهفروشی و عمده

فروشی،ک اورزی ،رسانه و سرگرمی ،معدن و مخابرات هستند.
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چشمانداز مدیریت دانش

به طور کلی ،کارشناسان و متخصصان مدیریت دانش که به پرسشهای این نظرسنجی پاسخ
دادند ،به ی مانداز مدیریت دانش خوشبین هساتند .فقاط  ۱0درصاد ،مادیریت داناش را
پررونق میدانند ،اما  50درصد دیگر میگویند که این رویکرد مدیریتی در حال پی رفت است.
این یک خبر عالی برای تیمهای مدیریت دانش است که با قدرت کاار خاود را اداماه داده و
اقدامات مدیریت دانش را توسعه دهند و برای حمایت از نیازهای جدید باه وجاود آماده در
سازمان مانند جان ینپروری ،توانمندسازی کارکنان ،دورکاری و تحول دیجیتال بیش از پایش
آماده شوند.

%3

در حال پایان

%11

در حال افول

%26

در حالت پایدار

%50

%10

4

در حالت پیشرفت

پر رونق
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انتظارات از سرمایهگذاری در
مدیریت دانش
با پی رفت برنامههای مدیریت دانش ،بودجه آن نیز نیازمند افزایش است .حادود دو ساوم
پاسخدهندگان میگویند که انتظار دارند سرمایهگذاری سازمان آنها در مدیریت دانش طی ۱۲
تا  ۱8ماه آینده افزایش یابد .هزینه برای فناوریهای جدید مانند نرمافزارهای مدیریت دانش،
موتورهای جستجوی دانش و هوش مصنوعی حداقل بخ ی از این رشد بودجاه را باه خاود
اختصاص میدهد.

41%

31%

23%
4%
1%

این روند بیانگر این است که ارزشآفرینی از دانش بیش از پیش ماورد توجاه قارار گرفتاه و

مدیریت دانش به عنوان یکی از نظامهای بهبودی سازمان در جایگاه مطلاوبی قارار دارد .باه
همین دلیل سازمانهای بزری دنیا قصد سرمایهگذاری بیشتری بر روی پیادهسازی ابزارهاا و
تکنیکهای مدیریت دانش را دارند.
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 5اولویت برای تیمهای مدیریت
دانش
بر اساس پاسخ خبرگان به سواالتی در خصاوص اولویتهاای مادیریت داناش در ساالهای
آینده ،نتایج بیانگر این است که مدیریت دانش باید بی تر بر توساعه و مادیریت محتاوا و
بهبود یرخه مدیریت درسآموخته تمرکز داشته باشد .عالوه بر این دورکاری ،کارکنان را مجبور
کرد تا بی تر بر اشتراک دانش دیجیتالی تکیه کنند .این به نوبه خود شکاف دانش و م کالت
مربوط به نحوه ساختار و دسترسی محتوا را آشکار کرد.
اولویتهای مدیریت دانش شامل شناسایی و انتقال دانش کلیدی است.
بر این اساس شناسایی دانش کلیدی و تدوین نق ه دانش ،استخراج دانش ،همکااری باین
تیمها و واحدهای سازمان ،بهبود شیوههای مدیریت محتاوا و توساعه محتاوا و مساتندات
دان ی مهمترین اولویتهای تیمهای مدیریت دانش در سالهای  ۲0۲۱و  ۲0۲۲هستند.

نقشه دانش 33%

% 24

استخراج دانش

% 24

% 24

همکاری بین تیم ها

بهبود مدیریت محتوا

توسعه محتوا
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% 20

 5تجربهی کاربران مدیریت دانش

تقریباً سه یهارم پاسخدهندگان معتقدند که برای انربخ ی در پیادهسازی مادیریت داناش،
فرایندهای مدیریت دانش باید ساده بوده و با جریانهای کاری یکپاریه شود.

6%
10%
40%
11%

33%

یکپارچه
یکپاریهسازی مدیریت دانش در فرایندهای کاری وبرنامههای کاربردی
ساده
سادهسازی تجربه کاربری مدیریت دانش
پیش بینی کننده
ارسال و یا توصیه دانش مورد نیاز به کاربران بدون نیاز به جستجو
عمیق
شامل دانش آشکار و پنهان و همچنین محتوا و اطالعات

شخصی سازی
سفارشیکردن دانش و تجربه برای هر کاربر
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اولویتهای تاثیرگذاری مدیریت

دانش بر بهبود سازمان
با ظهور هوش مصنوعی و کار مجازی ،پاسخدهندگان احساس میکنند مدیریت دانش باید بر
بهرهوری بهویژه برای کارکنان دورکار و تحول دیجیتال ت کید کند .از دیگر اهداف میتاوان باه
ادغام استراتژیک و یابکی سازمانی و تصمیمگیری مبتنی بر داده اشاره کرد.

36%

بهرهوری
تحول دیجیتال

32%

ادغام استراتژیک

32%
30%

چابکی سازمانی

26%

تصمیمگیری مبتنی بر داده

25%

نوآوری
یادگیری مستمر

25%

مشتری مداری

24%
20%

تجربیات کارکنان

1۸%

کیفیت
صرفهجویی
تنوع
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10%
4%

 5فناوری برتر مدیریت دانش در
حال حاظر
از آنجا که سازمانها به طور فزایندهای به سمت کار دیجیتالی حرکت میکنند ،ادغام مدیریت
دانش با بسترهای کاارتیمی و برناماههای دیجیتاالی مانناد  Microsoft Teamsو Google
 Workspaceضروری است .اولویت بعدی فناوریهای مدیریت دانش استفاده از ابزارهاای
جستجو با استفاده مبتنی بر هوش مصنوعی است که به کارکنان کماک مای کناد انباوهی از
اطالعات را بررسی کرده و به آنچه نیاز دارند دسترسی پیدا کنند.

65%

همکاری تیمی /برنامههای دیجیتالی محل کار

جستجو مبتنی بر هوش مصنوعی

37%

پیشنهاد دانش مبتنی برهوش مصنوعی

25%

پایگاه دانش /ارتباط سیستمها

اتوماسیون و جریان کار خودکار

24%

22%

هوش مصنوعی یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر مورد توجه ساازمانهای بازری قارار
گرفته است .بر اساس نظرسانجی انجاام شاده ،اساتفاده از هاوش مصانوعی در موتورهاای
جستجو و سیساتمهای پی انهاددهنده ،یکای از مهمتارین رونادهای رو باه رشاد در حاوزه
فناوریهای مدیریت دانش است.
9
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 5فناوری برتر مدیریت دانش در
 3سال آینده
با توجه به نتایج بهدست آمده ،مهمترین فناوریهای مورد نیااز مادیریت داناش در  3ساال
آینده شامل هوش مصنوعی برای اشتراک دانش و بهبود نتاایج جساتجو در داناش کلیادی
است .ابزارهای دیجیتالی محل کار و اتوماسیون نیز از دیگر بسترهای فناورانه مورد توجاه در
مدیریت دانش هستند.

جستجو مبتنی بر هوش مصنوعی /هوشمندسازی

جستجو مبتنی بر هوش مصنوعی

40%

همکاری تیمی /برنامههای دیجیتالی محل کار

اتوماسیون و جریان کار خودکار

هوش مصنوعی برای شناسایی دانش

44%

35%

2۸%

27%

با توجه به نتایج این بخش از نظرسنجی ،سازمانهایی که به دنبال توسعه مادیریت داناش
خود در  3سال آینده هستند باید از رویکردهاای هاوش مصانوعی در طراحای سیساتمهای
نرمافزاری مدیریت دانش خود بهره ببرند.
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 5فرصت مدیریت دانش

با افزایش دورکاری ،رهبران سازمانها بیش از پیش به این نتیجه رسیدند که دانش به عنوان
یک دارایی استراتژیک نقش بسایار ماونری بار موفقیات ساازمان دارد و خطارات ناشای از
شکافهای دانش و از دست رفتن دانش خبرگان یالشهای بسیار زیادی را بهوجود میآورد.
در عین حال ،کارکنان از مخازن نامنظم اطالعات و مستندات خسته شادهاند و بارای آماادگی
م اغل فردا نیاز فوری به دانش دارند.

مدیریت دانش ضروری است زیرا ساازمانها از دورکاریهاا
استقبال میکنند.
رهبران بیشتر دانش را باه عناوان یاک دارایای اساتراتژیک
میشناسند و با آن رفتار میکنند.

کارکنان از مخازن اطالعات آشفته و نامرتب دانشای سساته
شدهاند.
همهگیری کرونا و افزایش دورکاری سطر شاکا

داناش و از

دست دادن سبرگان را برجسته کرد.
مدیریت دانش از آن جهات ضاروری اسات کاه ساازمانها
برای افزایش مهارت کارکنان تالش میکنند.
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%42

%3۸

%34

%29

%2۸

 5فرصت مدیریت دانش

بهطور کلی تهدیدهای مدیریت دانش جدید نیستند ،اما ممکن اسات در حاال رشاد باشاند.
بسیاری از کارکنان فکر میکنند برای مدیریت دانش وقت ندارند .از طرفای مادیران کارهاای
دیگر را ضروری میدانند ،بهویژه اگر مدیریت دانش باه وضاوح اهاداف و رساالتش را بارای
پ تیبانی از فعالیتهای سازمان بیان نکرده باشد.

کارکنان بایش از حاد کاار میکنناد و فکار میکنناد و بارای
مدیریت دانش وقت ندارند.

رهبران بر مشکالت یا فرصتهای فوری تمرکز کردهاند.

فرهنگ سازمانی باعث به اشتراکگذاری داناش و بکاارگیری
دانش نمیشود.

سازمانها ،فناوریهای قطع شده زیاادی بارای پشاتیبانی از
مدیریت دانش دارند.
اندازهگیری تأثیر مدیریت دانش سخت است ،که تخصیص
بودجه را دشوار میکند.
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%51

%49

%47

%33

%31

 7مهارت مهم برای توسعه
مدیریت دانش
با توجه به بررسیهای  ۱8ماه گذشته ،جای تعجب نیست که مدیریت تغییر ،مهمترین مهارت
برای تیمهای مدیریت دانش است .مهارتهای تجزیه و تحلیل نیز برای انبات نتایج مدیریت
دانش بسیار مهم است.

مدیریت
تغییر

% 43

تجزیه و
تحلیل

% 37

% 34

تفکر طراحی

مدیریت داده

% 31

همکاری بین
فردی

حل مسئله

تسهیلگری
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% 25

% 21

% 20

مدیریت دانش دانا
نرمافزار
داناااا
رادیااو

اولین سیستم مدیریت دانش مبتنی بر هوش مصنوعی در کشور

اولین پادکست تخصصی مدیریت دانش
نرمافزار مدیریت دانش بستری مناسب برای افزایش تعامالت سازمانی و پشتیانی از
فرایند مدیریت دانش است .سامانه نرمافزاری مدیریت دانش دانا دارای ماژولهاای
متعددی است که هر یک از آنها در راستای پوشش یکی از  5عنصار الا ی خرخاه
دانش شامل شناسایی دانش ،خ ق داناش ،خخیرهساازی داناش ،باه اشاترار اری
دانش و بکار یری دانش طراحی شدهاست.
نرمافزار مدیریت دانش دانا ،جامعترین سامانه مدیریت دانش کشاور اسات کاه باا
استفاده از بهروزترین تکنولوژیهای برنامهنویسی دنیا و مبتنی بر راهکارهای هاوش
مصنوعی طراحی شده است .قاب یتهای منحصر باه فارد ایان سیساتم نرمافازاری،

کاربردپسند بودن و اپ یکیشن ت فن همراه آن موجاب شاده تاا ساازمانهای بازرگ
کشور در فرایند پیادهسازی مدیریت دانش از آن استفاده کنند.

زهرااسکندری
مهساذاکریدانا
کارشناسمدیریتدانشدانش
کارشناس ارشد مدیریت

روندهایمدیریتدانش

روندهایجهانیمدیریتدانشدرسال2021
سال گذشته برای مدیریت دانش سال بزرگی بود .راهکارهایی که تا همین یناد ساال پایش
دستیابی به آن دور از انتظار به نظر میرسید با همهگیری کرونا بهسرعت در سازمانها اجرای
شد .این شرایط هر سازمانی را مجبور به مواجهه با قابلیتهای خود برای باه اشاتراکگذاری
دانش ،پ تیبانی از کارکنان ،حفظ روند توسعه و یادگیری در فضای دورکاری کرد .این انرات و
سایر عوامل در کنار یکدیگر ،سبب تمرکز اجرایی بی اتر در زمیناه بهباود مادیریت داناش در
سازمانها شد.
در ادامه این مقاله هفت روند مدیریت داناش در ساال  ۲0۲۱باه واساطه تجربیاات یکای از
بزرگترین شرکتهای م اور مدیریت داناش در ساطج جهاان ارائاه شاده اسات .رونادهای
شناساییشده عمدتا مبتنی بر آن ییزی است که از م تریان م اهده شده اسات .براسااس
نظرسنجیهای انجامشاده ،ایان رونادها ن ااندهنده موقعیات فعلای مادیریت داناش در
سازمانها است و به احتمال زیاد در سالهای آینده نیز شاهد تغییراتی در آن خواهیم بود.
 -1محاسبه نرخ باز شت سرمایه و کمی کردن نتایج حالل از پیادهسازی مدیریت دانش
کمی
ابتکارات و راهکارهای مدیریت دانش به دلیل انرگذاری بر مزیت رقابتی و تضمین بازده
ِ
کسب و کار ،اغلب به عنوان عاملی مفید و مثبت در سازمانها شناخته میشوند .خوشبختانه
در دنیای امروز ،وجود منابع علمای و تووریاک مادیریت داناش ،منجار باه درک بهتار آن در
سازمانها شده است .بسیاری از مدیران سازمانهای پیشرو باه ایان نتیجاه رسایدهاند کاه
مدیریت دانش میتواند موجب بهبود شاخصهای کلیدی کسب و کار آنهاا شاود؛ ماواردی
همچون بهبود عملکرد و ارتقاء سطج مهارت کارکناان ،اساتفاده ماونر از فراینادها ،مادیریت
تقویت انواع اشکال محتوا ،توسعه و پ تیبانی از فرهنگ سازمانی و طراحی و یکپاریهساازی
فناوری.
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این درک جدید و جامع از مدیریت دانش مساتلزم آن اسات کاه ارزش واقعای آن از طریاق
محاسبه نرخ بازگ ت سرمایه ،برای سازمانها قابل اندازهگیری و ردیابی باشاد .از آنجاایی در
طی یندین سال اخیر سازمانهای بی تری ،بر روی تحوالت مادیریت داناش سارمایهگذاری
کردهاند و از نتایج مثبت آن بهرهمند شدهاند ،همچناان خواساتار انباات ارزشامندبودن ایان
سرمایهگذاریها هستند .بسایاری از م ااوران در ساطج دنیاا راهکارهاای مختلفای را بارای
محاسبه نرخ بازگ ت سرمایه ( )ROIمدیریت داناش توساعه دادهاناد و متنای بار آن ارزش
اقدامات اجرایی در سازمان را محاسبه میکنند.

 -2مدیریت دانش به عنوان پایه و اساس هوش مصنوعی
سازمانهای موفق دنیا به این نتیجه رسیدهاند که هوش مصنوعی باید برای آنها در اولویت
باشد .با این حال ،بسیاری از آنها از قبل به این موضوع پیبردهبودند که آمادگی کافی برای
استفاده از فرصتهای ارائه شده در هوش مصنوعی را ندارند.
به عنوان نمونه اگر محتوای منابع مورد استفاده توسط یتباتها ،قدیمی یا نادرست باشاد،
یه فایدهای دارد که از آن دادهها و محتوای نادرست برای ارائه پاسخ به ساواالت م اتریان

استفاده کند؟ یا اگر روشهای نابتی برای توصیف یا کمی کردن صالحیتها و شایستگیهای
سازمان خود ندارید ،ایجاد یک سیستم خبرهیاب خودکار یه ضرورتی دارد؟
ایجاد پایههای اصلی سیستم مدیریت دانش یکای از پیشنیازهاای موفقیات در اساتفاده از
هوش مصنوعی است .ایان مهام شاامل طراحای و ایجااد طبقهبنادیها ،حاکمیات محتاوا،
پاکسازی و قالببندی ،تعریف انواع محتوا و نحوه جستجوی آن ،طبقهبندی خودکار و تعیین
استراتژیهای بریسبگذاری خودکار جهت حصول اطمیناان از اتصاال و باازخوانی خودکاار
محتوای بدون ساختار موجود در یندین مخزن است.
بر این اساس سازمانها به سرعت متوجه شدهاند که پیش از آنکه بتوانند ارزش معناداری را
از هوش مصنوعی دریافت کنند ،باید سیستم مدیریت دانش خود را ساماندهی نمایند.
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 -3رافهای دانش ،رافهای دانش و رافهای دانش بیشتر
در سال گذشته گرافهای دانش(نق ه دانش) به عنوان یکای از ابزارهاایی کاه ساازمانها از
طریق آن شروع به درک قابلیتهای دانش هوش مصنوعی میکنند ،مورد بحث قرار گرفت .با
این حال ،این حوزه به سرعت توسعه یافته و یکای از عناصار اصالی در نق اهراه بسایاری از
سازمانها شده است .این گرافها ،نمای ی از دانش ،فعالیت و محصوالت کاری یک سازمان
است که هم توسط انسان و هم توسط ماشین قابل درک و "خواندن" است.

گرافهای دانش مجموعهای از ارجاعات به داراییهای دان ی ،محتوا و دادههای سازمان شما

است که برای توصیف کارکنان ،مکانها و نحوه ارتباط آنها استفاده میکند .از این گرافهاا
میتوان جهت ت مین قدرت جستجوی هوشمند ،رباتیتها ،موتورهای جستجوی هوشامند
پی نهاد ،ابزارهای مدیریت محتوا و موارد دیگر استفاده کرد.
گرافهای دانش درست مانند هوش مصنوعی ،به پایههای استوار و درست مادیریت داناش
نیازمندند .سازمانهایی که در گذشته و به طور مستمر بارروی ارتقااء ساطج بلاوغ مادیریت
دانش خود سرمایهگذاری کردهاند ،در واقع همان سازمانهایی هستند که گرافهاای داناش
ارزشمندی را با موفقیت بی تری تولید میکنند .این روند از اهمیت ویژهای برخاوردار اسات،
زیرا الگویی انبات شده را برای مدیریت دانش فراهم میکند تا از طریق نهادینهساازی داناش
پنهان و آشکار منجر به افزایش ارزش کالندادهها شاود .بار ایان اسااس گرافهاای داناش
بهگونهای عمل میکنند که نتایج مدیریت دانش را واقعی و ملموس کنند.
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 -4تمرکز بر روی جستجوی سازمانی
علیرغم اینکه ابزارهای سنتی جستجو به صورت کلی درحال افول هستند ،اما در حال حاضار
اگر نگویم به عنوان م هودترین و اصلیترین عنصر در راهکارهای مدیریت دانش ساازمانی،
بلکه به عنوان یک مولفه مهم تحول در آن محسوب میشوند.
در سال گذشته دو محرک اصلی برای توسعه ابزارهای جستجو باه وجاود آماد .محارک اول،
همهگیری کرونا بود که منجر به پراکندگی ناگهانی نیروی کار و درک عمیق بسیاری از سازمانها
در خصوص نیازهای نیروهای تازه کار شد .بسیاری از کارکنان کمتجربه از راه دور نمیتوانستند
به راحتی موارد مورد نیاز برای انجام وظایف خود را پیدا کنند .البته این مسوله از دیرباز مورد
توجه بسیاری از سازمانها بود؛ اما دورکاری برای حفاظت از سالمتی موجب ت دید اهمیات
آن شده است.
بر اساس نظرسنجی انجامشده از کارکنان ،تا پیش از هماهگیری کروناا شابکههای اجتمااعی،
اولین ابزار برای یافتن اطالعات سازمانی بوده است .کارکنان برای پیدا کردن اطالعات مورد نیاز
از افرادی که میشناختند پرس و جو کرده و درصورت نیاز این افراد برای یافتن پاسخ سواالت
از سایرین کمک میخواستند .اما بهطور کلی این یک فرایند بسیار ناکارآمد است و جستجو در
شبکههای اجتماعی ،از نمایان شدن یالشهای قابل ک ف بسایاری از ساازمانها جلاوگیری
میکند .با این حال ،همهگیری کرونا منجر به ایجاد موانع مختلفی برای کارمندان جدیدتر شد
و این آگاهی را برای سازمانها به وجود آورد که آنها م کل جستجو دارند.
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دومین محرک بزری بازیابی مجدد بود .بسیاری از سازمانها دریافتند که هرگز قادر نخواهناد
بود دانش ،اطالعات و دادههای خود را به طور کامل در یاک سیساتم واحاد یاا حتای یناد
سیستم ادغام کنند .به بیان دیگر انتظارات موجاود از مخاازن داده و سیساتمهای مادیریت
محتوا با شکست روبرو شده است و بنابراین سازمانها به جای تالش برای جماعآوری هماه
مطالب از طریق جستجو ،دوباره بر روی یکپاریهسازی محتوا متمرکز شدهاند .روناد جساتجو
اکنون رو به پی رفت است .فناوریهای این حوزه جهشهای بزرگای را در زمیناه جساتجوی
مکالمهای ،جستجوی نموداری و جستجوی زبان طبیعی تجربه میکنند.
 -5مدیریت دانش به عنوان فعالكننده كار از راه دور
در سال گذشته سازمانها به صورت ناگهانی مجبور به اداره اقدامات از راه دور شدند؛ درحالی
که فاقد آمادگی کافی برای مواجهه با آن بودند .به بیان دیگر ساازمانها در زمیناه بهارهوری،
همکاری و فرهنگ دورکاری بلوغ کافی نداشتند .برای بسیاری از سازمانها م اخص شاد کاه
مدیریت دانش میتواند قابلیت ک ف ،ارتباط ،همکاری و فرهنگ کاری را برای ساازمانهایی
که دورکاری را انتخاب کرده و یا نایار به پذیرش آن شدهاند ،امکانپذیرکرده و یا بهبود بخ د.
مفهوم دورکاری ،مفهوم جدیدی نیست ،اما همهگیری کرونا منجر به نمایان شادن شاکاف در
آمادگی سازمانها برای مواجه شدن با این مفهوم شاد .درحاال حاضار برخای از ساازمانها
ترجیج میدهند که به دفاتر فیزیکی خود مراجعه نکنند و این مستلزم بلاوغ کاافی در حاوزه
مدیریت دانش نیز هست .این روند نیز همانند گرافهای دانش ،شاهدی بر اهمیت مدیریت
دانش به عنوان یک استراتژی بوده و ن اندهنده ضرورت سرمایهگذاری اختصاصای در ایان
حوزه است.

19

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا | سال  |1400ویژهنامه مهرگان

 -6دید  360درجه
احتماال اخیرا متوجه افزایش سریع مفاهیمی نظیر "دید  360درجه"" ،م اتری  360درجاه" ،
ً
"شرکت  360درجه" و "کارمند  360درجه" شدهاید .مفاهیم پنهان در این اصطالحات بازاریابی،
ایدهای از یاک دیادگاه واحاد و تلفیقای از تماام داناش ،اطالعاات و دادههاای مرباوط باه
سازمانهای شما است .ما شاهد افزایش سازمانهایی هستیم که به دنبال یک کارمناد دارای
راهحلهای  360درجه هستند .این سازمانها به این نتیجه رسیدهاند که ینین راهکارهایی به
زیرساختهای مدیریت دانش احتیاج دارد و درعین حال میتواند یالشهای موجود در آن را
نیز برطرف کند.

دید  360درجه از طریق ایجاد یک مکان واحد برای یافتن هر آنچه که یک کارمند میداناد و
هرآنچه که برای کار به آن نیاز دارد ،به جاریسازی هریه بهتر مدیریت دانش کمک میکند.

این رویکرد با استفاده از ابزارهای یادگیری سازمانی ،به کارکنان کمک میکند تاا مهارتهاا و
شایستگیهای جدید را ایجاد کرده و موجب پی رفت سازمان شوند .شما باید انتظار داشاته
باشید که در سال آینده در خصوص دید  360درجه بی تر ب نوید و در صورت تحقق آن ،باه
دنبال بسترهای مدیریت دانش و راه حلهایی باشید که به ایجاد و توسعه آن کمک میکند.
 -7تمرکز اجرایی
همانطور که از روندهای منحصر به فرد باال م خص است ،مدیریت دانش باه خاودی خاود
بحث داغ این روزهاست .مدیران اجرایی ساازمانهای پایشرو ،ماوارد ماذکور را باه عناوان
اولویتهای سازمانی تعیین کارده و در ساطوحی بار روی آن سارمایهگذاری میکنناد کاه در
گذشته سابقه نداشته است.
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سازمانهای خدماتی در حال یادآوری و تالش برای بهبود تواناییهای مدیریت داناش خاود
هستند .البته باید اشاره کرد که عالقهمندی مدیران در سازمانهای پیشرو به این معنا نیست
که بادبینی و عادم اطمیناان باه مادیریت داناش در ساایر ساازمانها از باین رفتاه اسات.
سازمانهای زیادی وجود دارند که به واسطه استفاده از راهکارهای بیش از حاد آکادمیاک و
پیچیده مدیریت دانش ،نتایج مطلوبی را در گذشته کسب نکردهاند و تغییر نگرش این افاراد
کمی نیاز به زمان دارد .باا ایان حاال ،شارایط موجاود در کساب و کاار اماروز و همچناین
جهشهای ی مگیر در فناوری بدان معنی است که مدیریت دانش بهطور فزایندهای در حال
توسعه است.
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Knowledge Management Trends in 2021, enterprise-knowledge.com, ZACH
WAHL . JANUARY,2021
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در ج ن مهرگان همچون سفره هفت سین نوروز ،سفره مهرگانی یا خاوان مهرگاانی
پهن میکردند .این سفره که بر گرد آت دان پهن میشد ،به رنگ ارغاوانی باود و در
وومه که با شیر
آن از انواع میوهها ،شیرینی و خوراکیها ،شربتی از عصاره هوم یا َه َ
رقیق شده و نان مخصوص لورک قرار میدادند و میوهایی یون انار ،سایب ،تارنج،

بی یا به ،ترنج ،سنجد ،انگور سفیدُ ،کنار ،زالزالک ،ازگیل و خرمالو وجود داشت.
آجیل ویژهای هم از هفت خ کبار از جمله مغز گردو ،باادام ،پساته ،فنادت ،تخماه،
توت خ ک ،انجیر خ ک و نخودیی درست میکردند .از دیگار خوردنیهاای ایان
سفره آشی به نام هفت غله است که با ترکیبی از گندم ،بارنج ،جاو ،نخاود ،عادس،
ماش و ارزن تهیه میشود.
کاسهای پر از گالب ،آب ،سرکه ،بری آوی ن ،گلهای بنف ه و نازبو یا ریحان نیز قرار
میدادند .سرمهدان ،آینه ،اسفند و عود و همچنین گل همی ه شکفته که پیراماون
آن را با شاخههایی از سرو ،مورد و گز تزین میکردند نیز زینتبخش سفره مهرگانی
بود(.منبع)kojaro.com :

محمدحسنعزیز یپور
کارشناسمدیریتدانش
کارشناسمدیریتدانش

رویکردهایپیادهسازیمدیریتدانش

روندهایمدیریتدانشدرسال2021
پس از گذشت بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا ،روند همهگیری آن شتاب گرفتاه و در
حال حاضر گسترشیافته است .هریقدر که احساسات و عادتها قدیمیتر باشند ،دور شدن از
آن دشوارتر است اما کووید  ۱9کارکنان و سازمانها را وادار کرد که خود را سریعتر با تغییرات

وفق دهند .اولین تغییر این تغییر این بود که سازمان نباید صرفاً در حال جذب نیارو باشاد و
دانش نیروهای موجود اهمیت بسیار زیادی برای سازمان دارد.
در تغییرات ناگهانی در انر همهگیری کرونا ،مدیریت دانش نیز دیار تغییر و تحول شد .وقتی
به بزرگترین تحوالت مدیریت دانش دریکی دو سال گذشته فکر میکنیم ،متوجه میشویم که
هیچیک از آنها واقعاً جدید نیستند؛ اما وقایع سال  ۲0۲0توجه رهبران و مدیران ارشد را باه
قبال نادیده گرفته بودند را جلب کرد .عالوه بر این ،رویکرد
ریسکهای دانش و شکافهایی که
ً
استفاده از فناوریهای جدید برای ذخیره ،انتقال دانش سازمانی را سرعت بخ ید .در اداماه
این مطلب  3روند مدیریت دانش در سال  ۲0۲۱که توسط مرکاز کیفیات و بهارهوری امریکاا
مطرحشده است را مرور میکنیم.
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 -1مدیریت دانش در حال حاضر بخشی از محیط کار دیجیتال است
بر اساس تحقیقات  ،APQCتعداد کارکنانی که تعامالت همکاران آنهاا عمادتاً مجاازی شاده
است در سال  ۲0۲0به میزان  400درصد افزایش یافت!! تغییر به دورکاری باعث ایجاد آشفتگی
در ابزارهای مجازی کار برای برگزاری جلسات آنالین ،یت تیمی ،همکاری و غیره شد.

سامانههای مدیریت دانش اکناون بایاد جریاان داناش را در محایط کااری و فناوریهاایی
مانند  Slack ،Teamsو  Zoomایجاد کنند ٪ 5۲ .از رهبران مدیریت دانش بیان میکنند تغییر
طوالنیمدت یا دائمی به دورکاری ،استراتژی مدیریت دانش یا اولویتهای آنهاا را در ساال
 ۲0۲0بهطور قابلتوجهی تغییر داده است .از برخی جهات ،کار از راه دور و ترکیبی (دورکااری و
قابال
حضور در محل)  ،فعالیتهای مدیریت دانش را آسانتر میکناد .تعاامالت دان ای کاه
ً
بهصورت حضوری انجام میشد ،اکنون با استفاده از ابزارهای دیجیتالی و از طریق بساترهای
فناوری انجام میشود که میتوان راحتتر دانش آنها را استخراج کرد ،عالوه بر آن کارکناان
برای دسترسی راحتتر اطالعات به نرمافزارهای موجود در سازمان مراجعه میکنند.

24

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا | سال  |1400ویژهنامه مهرگان

در کنار این مزایا محیط کار دیجیتالی نیز میتواناد تهدیادی بارای مادیریت داناش باشاد.
کارکنانی که در همکاری تیمی غرت میشوند ممکن است به دلیال خساتگی از اشاتراکگذاری
دانش خودداری کنند و سازمانها ممکن است فراموش کنند کاه برخای از اهاداف مادیریت
دانش هیچ منافاتی باا حمایات از کارهاای مجاازی ندارناد .رهباران مادیریت داناش بایاد
ً
مجددا ارزیابی کنند تا از پیادهسازی مؤنر مدیریت دانش برای نیروی کاری
برنامههای خود را
که بهصورت ترکیبی فعالیت میکند اطمینان حاصل کنند .این امر نهتنها در ماورد پیادهساازی
جامع نظام مدیریت دانش بلکه در تمامی اقدامات مرتبط با مدیریت دانش ازجمله کارگاهها و
آموزشها نیز صادت است.
به احتمال زیاد همه کارکنان پس از اتمام همهگیری کرونا بهصورت حضوری کار نخواهند کرد،
بنابراین اکنون زمان آن است که تجربیات زمان کار حضوری را بارای کارکناانی کاه بهصاورت
دورکاااری فعالیاات میکننااد دوباااره طراحاای کناایم .ماادیریت دانااش همچنااین بایااد از بااه
اشتراکگذاری دانش ،دسترسی و استفاده مجدد از آنهاا در بساترهای دیجیتاالی اطمیناان
قبال از  Office 365استفاده میکردند ،مدیریت دانش باید
حاصل کند .بهطور مثال اگر کارکنان
ً
یا پایگاههای دانش خود را به محیط جدید منتقل کند یا بسترها را برای دسترسای یکپاریاه
فراهم کند .همچنین مدیریت دانش باید بهطور پیوسته باه دنباال یالشهاا و فرصاتهای
دانش ایجادشده دورکاری و کار ترکیبی باشد و اهداف استراتژیک خاود را باا آن یالشهاا و
فرصتها هماهنگ کند.
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 -2استفاده از هوش مصنوعی برای پیادهسازی مؤثر مدیریت دانش
درگذشته پیادهسازی و هماهنگی هوش مصنوعی و مدیریت دانش نیازمناد هزیناه و زماان
بسیاری بود و تنها تعداد اندکی از شرکتهای بزری توانایی پرداخت هزینه و صرف زمان برای
این هماهنگی را داشتند .حتی زمانی کاه متاولی مادیریت داناش در ساازمانها (اغلاب در
سازمانهای بزری و حرفهای) این سرمایهگذاریها را انجام مایداد ،لزومااً موفاق باه کساب
ارزشافزوده حاصل از هماهنگی هوش مصنوعی و مدیریت دانش نمیشد.

اما هوش مصنوعی باگذشت زمان بهتر ،ارزانتر و آسانتر با سیستمهای سازمانی ادغام شاد.
درعینحال ،م کالت مدیریت دانش که هوش مصنوعی برای حل آنها میتواند راهحل ارائه
دهد بی تر و بی تر میشود .سازمانها همچنان به جمعآوری اطالعات ادامه میدهند .بدون
کار
وجود سیستمهایی برای مدیریت اطالعات و دانش کارکنان ،پیدا کردن روش بهینه انجام ِ
فعالیتهای قبلی ،مانند جساتجوی ساوزن در انباار کااه اسات .تغییارات ساریع و الزاماات
فاصلهگذاری اجتماعی در دوران هماهگیری کروناا م اکالت اساتفاده از روش سانتی (بادون
استفاده از هوش مصنوعی) برای یافتن روش بهینه را ت ادید کارده اسات .دوساوم رهباران
مدیریت دانش بیان میکنند که نگرانیها در مورد توانایی یاافتن داناش کارکناان از زماان
همهگیری افزایشیافته است و بیش از یکسوم اذعان میکنند که این افزایش قابلمالحظاه

است.
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خبر خوب این است که همهگیری کرونا باعث شد ساازمانها باهطور فزاینادهای روی هاوش
مصنوعی سرمایهگذاری کنند ،یه برای راهحلهای مقطعی و یه بهعنوان بخ ی از تالشهای
دائمی تحول دیجیتالی .تیمهای پی رو مدیریت دانش از هوش مصنوعی بارای ماوارد زیار
استفاده میکنند:
• از دادهها برای تولید محتوای ارزشمند استفاده میکنند
• مواردی را که باید بازبینی ،بهروز یا بایگانی شوند بریسبگذاری میکنند
• نتایج جستجو را به میزان قابلتوجهی با عباراتی که کاربر جستجو میکند مطابقت میدهند
• بهطور پیوسته استفاده مجدد از دانش نبتشده را به کاربران توصیه میکنند
• تجربه کاربر نهایی را بر اساس اینکه یه سمتی دارند ،روی یه ییزی فعالیت میکنند و نحوه
تعامل قبلی آنها با سامانههای مدیریت دانش شخصیسازی میکنند
قبال هوش مصنوعی را دور از دسترس میپنداشاتند ،اکناون
برای تیمهای مدیریت دانش که
ً
زمان مناسبی برای ارزیابی مجدد است APQC .به شما توصیه میکند که م کالت مربوط باه
نبت ،به اشتراکگذاری و استفاده مجدد از دانش نبتشده را برای ذینفعان آغاز کرده و بررسی
کنید .آیا راهحل مبتنی بر هوش مصنوعی ممکن است این نیازها را برآورده کند یا خیر .سپس
هزینه ،زمان و نیروی انسانی موردنیاز را برآورد کنید و اینکه آیا میتوانید شرکا یا حامیان خود
را برای سرمایهگذاری توجیه کنید .ممکن است هوش مصنوعی در حال حاضر بارای ساازمان
شما منطقی نباشد ،اما اگر کارکنان برای خلق و کسب ارزش از دانش سازمانی توجیاه شاوند،
میتواند ارزش زیادی به دنبال داشته باشد.
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 -3نتایج مدیریت دانش در حال حاضر فقط نتایج تجاری نیست
روند سوم ن اندهنده تغییر گستردهتری در موقعیت استراتژیک مدیریت دانش است .بهطور
سنتی ،بسیاری از رهبران ،مدیریت دانش را بهعنوان یک هزینه اضافی میدیدند .وقتی آنها
معیارهای مدیریت دانش را بررسی میکردند سؤاالت اینینینی میپرسیدند :یگونه میتوانم
کمترین مقدار پول را هزینه کنم تا مدیریت دانش در سازمان پیادهسازی شود.
ما اکنون شاهد تکامل تدریجی تفکر هستیم ،بهطوریکه مدیران ارشاد ساازمانها ،مادیریت
دانش را بهعنوان محرک ارزش بالقوه میشناسند .با ظهور و تحول دنیای دیجیتاال ،برخای از
مدیران متوجه شدند که مدیریت دانش میتواند بر بهرهوری و رضایت کارکناان و م اتریان
مؤنر باشد؛ زیرا این موارد درنتیجه نهایی سود ،میزان رضایت کارکنان و م تریان تا نیر دارد،
حتی اگر اندازهگیری ت نیر آنها دشوار باشد .اما مهمتر از آن ،این درک وجود دارد که دسترسی
یکپاریه دانش به تیمها این امکان را میدهد تا نوآوری داشته باشند ،م کالت را حل کرده و
بهطور مؤنرتر به تغییرات پاسخ دهند .وقتی شاخصهای کلیادی را بارای سارمایهگذاریهای
اخیر و آینده مدیریت دانش مطالعه میکنیم ،دیگر اهداف اصلی فقط صارفهجویی در هزیناه
نیست؛ آنها در مورد صرفهجویی در زمان ،حرکت سریعتر و باکیفیت بی اتر و البتاه راضای
نگهداشتن کارکنان و م تریان صحبت میکنند .بسیاری از این ت نیرات را میتوان مستقیماً با
درآمد سازمان مرتبط کرد و ت نیر مدیریت دانش بر آنها را میتوان اندازهگیری نمود.

منبع
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مهتاهادیزاده
کارشناسمدیریتدانش

روندهایمدیریتدانش

 5روشبرایبهبودشرایطدورکاریدرآینده
جف رابنستِ ین میگوید "بسیاری از راهحلهایی که سازمانها به نایاار مجباور باه اتخااذ آن
شدهاند ،بهتر از راهحلهای قبلی است ،اگریه این راهحلها در گاذر زماان نیازمناد پی ارفت
بی تری هستند".
تا یندی پیش دورکاری از دید مدیران سازمانها ،یک مفهوم غیرعملی به نظر میرسید؛ اما با
شیوع ویروس کووید ۱9-شرایط در سراسر جهان به یکباره تغییر کرد؛ بهگونهای کاه اگار ساال
 ۲0۲0یک سال آموزش برای تطبیق زندگی شخصی و زندگی کاری به واسطهی دورکاری تلقای
میشد ،سال  ۲0۲۱شامل یادگیری کارکنان و سازمانها به منظور استفاده از درسآموختاههای
سال گذشته و بهبود شرایط جدید از طریق دورکاری خواهد بود؛ زیرا جهان در مسایر طبیعای
جدیدی قرار گرفته است .یعنی احتماال با عادی شدن شرایط زندگی نیز بسیاری از کارکنان باه
دفاتر فیزیکی خود بااز نمیگردناد .ازایانرو الزم اسات کسابوکارها برخای از سیساتمها و
فرآیندهایی را که در طی پاندمی کرونا استفاده میکردند ،حفظ کنند.
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عالوهبراین مطالعات ن ان میدهد تعداد زیادی از راهحلهایی که سازمانها بنا باه ضارورت
مجبور به اتخاد آن شدهاند ،بسیار کاراتر و بهتر از روشهای پی ین عمل میکنند؛ اگریه هنوز
پی رفت زیادی الزم است تا تکنولوژیهای موجود به حداکثر پتانسیل خود برسند.
ازاینرو در ادامه این مطلب پنج پیشبینی به منظور بهبود شرایط دورکااری در آیناده عناوان
میشود:
 _1یکپارخهسازی سیستم مدیریت محتوا با سیستم مدیریت دانش برای بر زاری ج سهها
اگریه در سال  ۲0۲0تعداد زیادی از کارکنان در منزل و به صاورت دورکااری م اغول فعالیات
بودند ،اما عمال تمامی جلسهها در سازمانها برگزار شد .به عبارت دیگر ابزارهای کنفرانس وب،
جای دفاتر فیزیکی را گرفتند و به عنوان محل کار جدید در عصر کرونا عمل کردند .البته الزم به
ذکر است پس از گذشت بیش از یکسال از شیوع ویروس کرونا ،همچنان بسیاری از کارکنان
در حال جابجایی بین ابزارهای مختلف هستند؛ گاهی برای گفتگو ،گاهی برای اشتراک اسناد و
غیره.
دیدگاهی م ابه توسط رهبران سازمانها در مطالعهی دیگری نیز بیان شده است 75 .درصد
از سازمانهای مورد بررسی بیان داشتند که ایجاد و حفظ دانش در میاان نیاروی کاار ،بارای
موفقیت آنها در طول  ۱۲تا  ۱8ماه آینده اهمیت دارد .به منظور کمک به کارمندان در انتقال
اطالعات و دانش ،پیادهسازی تکنولوژی به تنهایی کافی نیست؛ بدین منظور توانمندساازی و
ایجاد انگیزه در کارمندان ،استراتژی مهمی است .بیش از  60درصد از پاساخ دهنادگان اباراز
داشتند که "توانایی سازگاری" پساپاندمیک ،مهمترین مهارت مورد نیاز برای پی رفت در باازار
کار خواهد بود و پس از آن "کار تیمی و همکاری" با  43درصد در رتبه ی دوم قرار داشت .این
ارقام ،نیاز به تجدیدنظر دربارهی راههاای انتقاال دادههاا و دردساترس قارار دادن داناش در
سازمانها و گروهها را تقویت میکند .در برخی از موارد ،این مسوله نیازمند یک محیط کاری
جدید است که ارزش دانش را فوت العاده ت دید و آن را تبدیل به توان افزایی کلیدی میکند.
پیرو این موضوع ،در حال حاضر یکی از بزریترین یالشها برای ساازمانها ایان اسات کاه
تعداد کمی از ابزارها دارای قابلیت مدیریت ضابط جلساه هساتند .قاابلیتی کاه یکپااریگی
سیستم مدیریت محتوا با مدیریت دانش و یا یادگیری سازمانی را به دنبال دارد.
ضبط جلسات بسیار باارزش است؛ زیرا به کارکنان اجاازه میدهاد در جریاان جلسااتی کاه از
دست دادهاند و یا پیش از استخدام آنها برگزار شده است ،قرار گیرند .آنهاا از ایان طریاق
میتوانند به راحتی در جریان کار قرار بگیرند و مطابق با اسناد و دستورالعملها عمل کنند.
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شایان ذکر است سایر ابزارها و تکنولوژیهایی که امروزه در حال توسعه هستند -نظیر نبت
خالصه جلسات بهطور خودکار و یا یادداشتهای هدایت شاده توساط هاوش مصانوعی-

مطمونا جالب هستند ،اما باید گفت این ابزارها صرفا به اندازهی قابلیتهای خود برای قرار
گرفتن در اکوسیستم دانش مناسب میباشند ،جایی که بتوان آنهاا را جساتجو ،ک اف و
استفاده کرد.
 _2راهحلهای ویدیو و محتوای مقیاسپ یر
واقعیت این است که دورکاری یک یالش مهام بارای رویادادهای خااص و ساطج بااال در
سازمانها ایجاد کرد .همچنین برقراری ارتباطات به منظور جلسات فصلی و یا شروع فروش
نیز دشوار شده است .زمانی که کارکنان در محل کار حضور مییافتد ،با جمع شادن در یاک
اتات کنفرانس این امکان وجود داشت که از آنها یک کار قابل قبول درخواست شود .بادین
شکل تعداد شکافها و نقاط پایان کاهش پیدا میکرد و تحویل و ارسال محتوا با سیساتم
کنفرانس ویدئویی و یا حتی ابزارهای کنفرانس وب مدیریت میشد.

اما اکنون هر یک از کارکنان بسترهای مربوط به خاود را دارناد ،ایان ماوارد ممکان اسات
کامپیوتر ،تبلت ،ابزارهای الکترونیکی و غیره باشد و دیگر نمیتوان به ابزاری مانند کنفرانس
ویدئویی مقیاسپذیر تکیه نمود.
یک سازمان به دنبال این است که ارتباطات مونر بین کارکنان را آسان سازد .بنابراین انتظار
میرود که شرکتهای بی تری از تکنولوژی وب سازگار در سالهای پیشرو استفاده کنند.
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_3بسترهای جدید کنفرانس مجازی
بسیاری از کنفرانسها  ،اعم از کنفرانسهای نمای ی و صنعتی در سال  ۲0۲0لغو و یا به بستر
آنالین منتقل شد .به نظر میرسد کنفرانسهایی که شکل مجاازی باه خاود گرفتناد ،تجرباه
مناسبی برای مصرفکنندگان ایجاد نکردند و باه خصاوص نتوانساتند توجاه حامیاان ماالی
(اسپانسرها) را جلب کنند.
این موضوع قابل درک است ،زیرا ایده کنفرانسهای کامال مجازی ،بسیار جدید است؛ در حالی
که یندین کنفرانس از عناصر پخش گسترده (برای ساخنرانیهای اصالی) اساتفاده کردهاناد،
کنفرانسهای محدودی از مدلهای کامال مجازی استفاده نمودهاند .بسترهایی که این خدمات
را ارائه میکنند ،در سال  ۲0۲0هنوز مراحل اولیه توسعه را طی میکردند و با توجه به سارعت
مورد نیاز در زمینه نرم افزارهای مجازی ،فعالیت مطلوبی داشتند.
حال سوال این است یه عاملی باعث میشود که کنفرانسها باه طاور خااص یاالشبرانگیز
باشند؟ این کنفرانسها یندین تکنولوژی مختلف (در مقیاس بزری) را با هم ترکیب میکنناد.
در کمترین حالت ،یک بستر گسترده برای رویدادهای اصلی ایجاد میکنند؛ یا جلسه تعااملی
بین یک گروه کویک برقرار میکنناد ؛ برناماهریزی یاا دساتور کاار ،تواناایی م ااهده ضابط
(درخواست م اهده ویدئو) ،ارتباط اجتماعی (شبکهها) و همچنین تعامل حامیان مالی (اگار
رویداد نیازمند حمایت مالی باشد) از دیگر اقدامات این کنفرانسها به شمار میرود.
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_4بهروزرسانی سیستمهای واحد منابع انسانی
برای اولین بار در سال  ۲0۲0دیده شد بسیاری از سازمانها ،کارکنان خود را از راه دور استخدام
کردند ،آموزش دادند و حتی بعضا آنها را تعدیل کردند .همهی این اتفاقات در شارایطی رخ

داد که نیروی کار هیچگاه در دفاتر حاضر ن ده بود.
اگریه برخی از فعالیتهای پ تیبانی ممکن اسات از طریاق وبکنفارانس انجاام شاود ،اماا
ضروری است درمورد تمامی سیستمهای پیشروی کارکنان تجدیدنظر اتفات بیفتاد تاا آنهاا
بتوانند از راه دور به این بسترها اعتماد کنند .ایان موضاوع بی اتر مرباوط باه سیساتمهای
آموزشی و یادگیری است.
یکی از مزایای جالب این مسوله «همسطجسازی» میاان کارکناانی اسات کاه از دور فعالیات
میکنند و کسانی است که در دفاتر مرکزی حضور دارند .با این روش ،دیگر کارکنان در خاناه و
یا محیطهای کویکتر تصور نمیکنند که کمتر از سایر کارکنان مورد توجه قرار میگیرند؛ زیارا
حالت پیشفرض برای کارکنان جدید این است که با آنها همچون کارکنان دورکار رفتار شود.
سیستم مدیریت یادگیری ( )Learning Management Systemیک برنامهی نرمافزاری یاا یاک
فناوری تحت وب است .این سیستم آموزش مجازی به منظور برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی از

یک فرآیند آموزش به خصوص مورد استفاده قرار میگیرد.

پلتفرم تجربه یادگیری ( )Learning Experience Platformیک سیستم ارائه آماوزش در فضاای

ابری است که بر روی شخصیسازی تجربه یادگیری برای دانشکاران تمرکز دارد .این سیساتم
فراتاار از سیسااتمهای ماادیریت یااادگیری ساانتی بااوده و باارای مقاصااد یااادگیری و توسااعه
سرمایههای انسانی در سازمانها کاربرد دارد .پلتفرم تجرباه یاادگیری نسال بعادی نرمافازار
آموزشی مبتنی بر یادگیری است که با شیوه ارائه آموزش سفارشی به کارمندان تناسب خوبی
دارد و برخالف یک سیستم  ،LMSبه دانشکاران کماک میکناد تاا از آموزشهاای مختلاف،
اهداف آموزشی پی رفته را ک ف کنند.
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_5تمرکز بر روی قاب یت دسترسی
شیوع ویروس کوید ۱9-فرصت مناسبی را برای نیروهای جدید و با استعداد فراهم کرده است
که پیش از این به دلیل عدم دسترسی ،هرگز نتوانسته بودند خود را در محل کار حاضر کنناد.
بسیاری از شرکتها به کارکنان کمک کردهاناد تاا دفااتر اصالی خاود را در خاناه باا مبلماان
ارگونومیک و سایر مواد ضروری تجهیز کنند .همین امر باید برای کارکنان با نیاز به انواع دیگر
تجهیزات اعم از سختافزار ،نرمافزار و یا خدمات دیگر صادت باشد تا آنها بتوانند در منزل هم
مفید باشند .به نظر میرسد در طی ماههای آینده ،سازمانها تاکیاد بی اتری بارروی جاذب،
استخدام و تجهیز این قبیل استعدادهای جدید خواهند داشت .این عمل منجر میشاود کاه
تمامی کارکنان در شرایط مساوی و عادالنهتری قرار بگیرند؛ زیرا همه آنها از ابزارهای یکسان
استفاده میکنند ( .پ تیبانی یکسان سازمان برای انجام فعالیتهای کارکنان)
به صورت خالصه میتوان گفت سازمانها در بازهی زمانی یک تا دو ساال گذشاته ،آزماایش
بزری و برنامهریزی ن دهای را تجربه کردند .تعجبآور نیست که یناین مسایری باا سارعت
زیادی طی شود .مهم این است که در هر مانعی ،همواره فرصتهای جدید برای نوآوری نهفته
است که باید ک ف و استفاده شود.
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