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ش از  از مدیریت دانش چه انتظاری داریم؟ این مهم ترین سواالتی که رهبران سازمان ها باید پی
نجور عدم پاسخ درست به این سوال معمووال م. آغاز پیاده سازی مدیریت دانش از خود بپرسند

ی شود، به سردرگمی، تالش بیهوده، اتالف منابع و در نهایت شکست اقدامات مدیریت دانش م
!چون یکی از اصلی ترین ذینفعان مدیریت دانش دقیقا نمی داند که چه می خواهد

برای رسیدن به موفقیت، مدیران ارشد سازمان بایود نیازهوا و خواسوته های خوود از مودیریت
احود دانش را تعیین کرده و نتایج کمی و کیفی مورد انتظارشوان را بورای تویم  ایرایوی و یوا و

وان در برخی مواقع پاسوخ بوه ایون انتظوارات خوارت از تو. متولی مدیریت دانش تشریح کنند
ان به بی. سازمان است، چراکه بسترها و زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق آن ها ویود ندارد

ات دیگر، سازمان در سطوح اولیه بلوغ مدیریت دانش قرار دارد، اما انتظار رهبران، ایرای اقدام
اوت این امر مویب می شود که معیارها و شاخص های قضو. در سطوح بسیار باالتر بلوغ است

ان مدیریت دانش به درستی تعریف نشده و در نهایت فعالیت های ایرا شده در سوطح سوازم
.بی نتیجه قلمداد شود؛ در صورتیکه در واقع اینچنین نیست

را «مودیریت انتظوارات»برای یلوگیری از بروز این چالش، تیم ایرایی مودیریت دانوش بایود 
مسویر، تعویین یایگواه فعلوی و سوطح بلووغایوندرقودماولین. سرلوحه کار خود قرار دهد

ش پس از آن نیز باید چشم انداز و افق پیش روی مدیریت دانو. مدیریت دانش سازمان است
ز ایون مشخص شده و برای سطوح مختلف تشریح شود تا همه ارکان سازمان انتظار منطقوی ا

ی نمی توانود به یاد داشته باشیم که مودیریت دانوش بوه تنهوای. سیستم بهبودی داشته باشند
.تمامی مسائل و چالش های یک سازمان را حل کند



ساسان رستم نژاد
مشاور و مدرس مدیریت دانش

ن قصه و داستان را می تووا. داستان از طلیعه خلقت همواره مایه لذت و حظ آدمی بوده است
در همه یا مشواهده کورد از درون غارهوا افسوانه های کهون و تمایل هوای باسوتانی گرفتوه توا 

یوه اصولی داستان ش. نمایشنامه های مدرن وبالگ ها و استاتوس های فیسبوکی و اینستاگرامی
دین و برقراری نخستین ارتباط بوین انسان هاسوت؛ کافیسوت مکالموه یمعوی متشوکل از چنو

درصد از مکالموات ۶۵. دوست را بشنوید، دیری نخواهد پایید که به داستانی بدل خواهد شد
از خالل داستان ها اسوت کوه از خودموان، . روزمره بر پایه داستان ها و خبرهای این و آن است

بوه . ماطرافیانمان مقام و یایگاه مان در این عالم هستی فهم و درک بیشتری به دست می آوری
ه در این دنیا پوس از خووراک، سورپناه و هم نشوین، بویش از هموه چیز بو»: قول فیلیپ پولمن
«!داستان نیازمندیم

۲

ساسان رستم نژاد
مشاور و مدرس مدیریت دانش

تکنیک های کاربردی مدیریت دانش 

!داستان سرایی از منظر هورمون شناسی

11شماره | 1400سال | مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا 



۳

ان ها احساس پیوند بین قصه گو و مخاطب موضوع بسیار مهمی است که در اثر روایوت داسوت
غوزی بوین یوری هاسون از پژوهشگران دانشگاه پرینستون از مقایسه فعالیت م. شکل می گیرد

گوینده یوک قصه گو و شنونده دریافت که دراثنای تعریف داستان بین فعالیت مغزی شنونده و
رون قوا  بنابراین وقتی که ما قصه می گوییم، مردم واقعًا دنیا را از د. هماهنگی پدیدار می شود

یوک با تویوه بوه اهمیوت تکن. ذهن ما می بینند و همین دلیل به یادماندنی شدن قصه هاست
ز داستان سرایی در پیاده سازی راهکارهای مدیریت دانوش، بور آن شودم توا داستان سورایی را ا

.منظر علمی و فیزیولوژی موردبررسی قرار دهم

!نقش کوزت در آموزش های سازمانی من
یاری از موضوع داستان و داستان سرایی که به عنوان یکی از تکنیک های مدیریت دانش در بسو

همواره برای من به عنوان یکی از یوذا  ترین راهکارهوای مودیریتشده، مرایع معتبر معرفی 
بوه عبوارتی اگور بخوواهم یکوی از کواربردی ترین و اثربخش تورین . دانش مطورح بووده اسوت

 های در سوال. راهکارهای انتقال دانش را بیان کنم، بی شک به داستان سرایی اشاره خواهم کرد
ذهن هوای »اخیر به صورت شهودی از کارکرد این تکنیک آگاه بودم، ولی زمانی که داشتم کتوا  

نیوز بوه نوشته سایمون الن کستر را می خواندم، به صورت علموی و بوه عبوارتی پزشوکی« برنده
!اهمیت موضوع پی بردم که در ادامه اشاره می کنم چطور

همیشه در دوره های آموزشی مدیریت دانش در سازمان ها، برای اینکه اهمیت داستان سورایی
می کنم و را در ذهن خبرگان سازمانی تبیین کنم، ماالی می زنم؛ به این صورت که یک واژه بیان

. از آن ها می خواهم که اولین چیزی که به ذهن شان متبادر می شود را بگویند
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بدون استانا همه حضوار، کلیود واژه هوایی همچوون ! هست" کوزت"واژه  ای که به کار می برم، 
تان در قودرت داسو! بینوایان، ویکتور هوگو، خانواده تناردیه، ژان والژان و غیره را بیان می کننود

سال پیش نوشته شده است، چنان در عموق یوان ۱۶۰حدی است که کتا  داستانی که بیش 
تان را ما نشسته است که با یک واژه، تمام آن داستان برای ما تداعی می شود، گویی این داسو

!ما زیسته ایم
!هورمون های داستان سرایی: سروتونین؛ اکسی توسین و دوپامین

:روایت می کند که" ذهن های برنده"سایمون الن کستر، در کتا  
هزار نفر دیگور، در هایودپارک لنودن منتظور ۲۵۰من و همسرم در کنار ۲۰۱۲یوالی سال ۲۶در 

در همان زمان و سر و کلوه بووریس یانسوون، . لندن بودیم۲۰۱۲یشن آغاز بازی های المپیک 
یودن غرولنود یماعوت بوا د. شهردار لندن و نخست وزیر فعلی انگلستان، روی صحنه پیدا شود

را چندنفری گوشوی بوه دسوت مهیوای ثبوت موای. سیمای یک سیاستمدار در آن میانه، درآمد
یود بااین و. راستش را بخواهید آ  من با بوریس یانسون آن چنان در یک یو نمی رود. شدند

رت تنها در سه دقیقه، یماعت را از لبه نف. بوریس آن روز هوش از سرمن پراند و به ویدم آورد
.  و انزیار به آستانه ی مسرتی بی قرار کشانید

شور و هیجوان بوه دریوه ای رسویده اسوت کوه اگور . من در تمام عمرم چنین چیزی ندیده ام»
ر دستگاهی به نام ینون سنج المپیوک ویوود می داشوت، بعیود نبوود کوه در ایون لحظوه آمپو

ن شهر دنیوا مردم از سراسر دنیا آمده اند و دارند ما را تماشا می کنند، شگفت انگیزتری. بچسباند
ال آنکوه را تماشا می کنند، این طور نیست؟ هستند در میانشان کسانی که به اینجوا آمده انود، ح

یده ام که شن. هنوز نمی دانند که ما بر مهیاسازی لندن طی هفت سال گذشته چه ها که نکرده ایم
آمواده ایم؛ یک نفر گفته است که معلوم نیست لندن آماده باشد یا نه؟ آیا ما آماده ایم؟ بله کوه

تمام خیابان ها و معابر آماده اند استادیوم آماده اسوت؛ محول برگوزاری مسوابقات آبوی آمواده 
است؛ محل برگزاری مسابقات دوچرخه سواری آماده است؛ بخش تأمین امنیوت آمواده اسوت؛ 

یوز نیروی پلیس آماده است؛ ناوگان حمل ونقل آماده است و کواروان ورزشوکاران المپیکموان ن
مگر نه؟ قرار است آن قودر طوال و نقوره و برنوز دشوت کنویم کوه بتووانیم مشوکالت... آماده اند

مپیک یهوان آیا می توانیم بی نظیرترین بازی های ال. اقتصادی یونان و اسپانیا را باهم حل کنیم
آیوا ! را برگزار کنیم یا نه؟ آیا از آ  وهوا دل نگرانوی داریوم؟ از آ  وهووا خاطرموان یموع اسوت

استرالیا را بوه آیا می توانیم پشت! می توانیم پشت فرانسه را به خاک بمالیم؟ بله که می توانیم
نم کوه آیا می توانیم پشت آلمان را به خواک بموالیم؟ فکور موی ک! خاک بمالیم؟ حتما می توانیم

از هموه . موا امسوال، لنودنی عوالی را رقوم موی زنیم. از همه شوما بی نهایوت متشوکرم. بتوانیم
«.حمایت ها و پشتگرمی های تان سپاسگزارم
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. ببینیودانقال  احواالت مردم را به چشم خود. بروید و در یوتیو  این سخنرانی را تماشا کنید
! ی نوورددآن پوزخندهای محتمل اولیه را ببینید؛ ببینید که چه گونه موت انرژی، یمعیت را در م

نید که چه طوور، را تکرار می کنند؛ ببی" می توانیم"ببینید که چه گونه یماعت یک صدا ترییع بند 
! ییسبوووورییییس بووووریی: )در پایان، یماعت به ناگاه و خودیوش و یکپارچه فریاد می زنند

!(  بووورییییس

لوی و! بوووورییییس بوووورییییس! بوووورییییس: و همسرم هم داشتیم شوعار موی دادیممن 
:همسرم گفت. ناگهان ساکت شدیم و به خود آمدیم

و الحوق کوه هموان بوود، هموان چنود سوطر « تخدیر»: من گفتم! یک هوچی شد؟! یل الخالق
کوه خب چه شد؟ حال ببینیم! مست و سرخوش و الیعقل. بوریس یانسون همه را مست کرد
غز خطابه بوریس، مویب ترشح سه ماده بسیار قوی در م. مغز در این لحظه چه حالی می شود

سوروتونین بوه موا احسواس! نخستین آن ها سوروتونین اسوت؛ هورموون اعتمادبوه نفس. شد
ن پروزاک و دیگر داروهای ضدافسوردگی نیوز، هموی. اعتمادبه نفس، قدرت و توانمندی می دهد

س با غلو و ستایش و تشویق، مویب ترشح سروتونین می شود و بوری. سنخ تاثیر را می گذارند
.ردچنین ک" ورزشکاران فوق العاده ما"و " کشور فوق العاده ما"، "شهر فوق العاده ما"اغراق در مورد 

سین در موا ُاکسی تو! دومین ماده شیمیایی که او پای کار آورد، ُاکسی توسین بود؛ هورمون عشق
. داکستازی برای ایجواد ایون توأثیر عرضوه شو. احساس امنیت، گرمی، خلسه و منگی می دمد

کی می کنیم، ُاکسی توسین به صورت طبیعی زمانی ترشح می شود که ما با دیگران احساس نزدی
لمس کردن، دسوت در دسوت شودن، هم آغوشوی و حتوی گووش : حال این نزدیکی، می تواند

.فرادادن به بوریس یانسون باشد
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دوپوامین بوه موا . سومین ماده ای که او مویب ترشح اش شد، دوپامین بود؛ هورمون پاداش
دوپوامین، هموان هورموونی اسوت کوه هنگوام مصورف کوکوائین و . حس عالی بودن می دهد

پوامین، باال یا پایین بودن سطح ترشح دو. هروئین و در سرعت های باال در مغز ترشح می شود
. اهر شدبوریس فراتر از انتظارات ظ. به میزان برآورده شدن انتظارات و توقعات ما بستگی دارد

بوا به یای خطابه ای سیاسی در مدح و ثنای خود، ما فورانی کوتاه مدت از شوور مهوین پرسوتی
.را داشتیم" آمپر چسباندن"و " ینون سنج"چاشنی 

؟!چگونه یک داستان خوب و ماندگار بسازیم
یز داستان ها اهداف متعددی را در بردارند، اما چگونه داستانی خو  و ماندگار بسازیم؟ هموه چ

ول داسوتان های فوق العواده در موا اکسی توسوین، کوورتیز. به همان مواد شیمیایی بوازمی گردد
م کوه چگونوه حوال بیاییود از نزدیوک تر ببینوی. و دوپامین ترشح می کنند( مرتبط با سروتونین)

:می توان این مواد شیمیایی را در مغز به یریان انداخت
oچوه داسوتان دسوته اول باشود و چوه از زبوان. شخصیت های بزرگ، مولد اکسی توسوین اند

این هموان . دیگری آن را نقل کنید، شنونده باید بتواند باشخصیت اصلی همزاد پنداری کند
منوابع بنوابراین مطمو ن شووید کوه. چیزی است که به ترشح اکسی توسین منجر می شوود

بوه عنوان ماال بوه ملمووس ترین شوکل . متعددی برای همزاد پنداری در داسوتان یوای  ایود
یلم هوا ممکن، حرکات و سکنات شخصیت اصلی را وصف کنید؛ همان کاری که در خیلی از ف

ت و انجام می شود؛ فیلم قهرمان داستان را نشان می دهد که در بزرگراه در حال رانندگی اسو
حنه هرکسی که این صو. با ترانه ای که از ضبط ماشین اش پخش می شود، همسرایی می کند

!"آره این خود منم" "را ببیند با خود می گوید
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oدر کانون هر داستان عالی یوک دوراهوی ویوود دارد، . دوراهی های بزرگ مولد کورتیزول اند
موا "همان نیرویی که تویه افراد را به خود یلب می کند؛ مهم نیست که ینس این دوراهی 

مهم تنشی است کوه از تعوارم مویوود " این را انجام دهم یا آن را"باشد یا " در برابر آن ها
.برمی آید و بر آتش انتظار یزا یا پاداش در پایان داستان می دمد

oدن پایوان افراد برای شنی. نتیجه گیری و پایان عالی مویب تولید و ترشح دوپامین می شود
ه یوزا یوا داستان برانگیخته می شوند چراکه به فیصله یافتن موایرا و سویال  دوپوامین کو

.پاداش نهایی با خود به همراه می آورد نیاز دارند
خوواهم قضیه ای را که به من بگویی یوادش»: به همین دلیل است که بومیان آمریکا می گویند

خور عمور گرفت، حقیقتی را که بگویی باورش خواهم کرد اما داستانی را که به من بگویی، توا آ
«درون قلبم خواهد زیست

!درصد است7کالم و واژه، تنها 
نش در دهه هفتاد قرن گذشته فردی به نام آلبرت مهرابیان  پژوهشی انجام داد کوه در آن واکو

ررسوی مردم را در برابر مشاهده تعارم بین آنچه دیگران می گویند و آن طور که می گویندش، ب
بواط ارت)اهمیت نسبی کلمات افوراد . او سه چیز را موردسنجش و اندازه گیری قرارداد. کرده بود

(.ارتباط یسمانی)و زبان بدن شان ( ارتباط صوتی)، لحن صدایشان (کالمی
۷ار تنهوا او به این نتیجه رسید که هرکجا تعارم و تضاد ویود داشته باشد، محتوای کالمی ب

وع همین موضو! درصد از ارتباط را به دوش می کشد، باقی می ماند برای لحن صدا و زبان بدن
!رداردمی تواند اثباتی بر اهمیت و اثربخشی داستان سرایی باشد که هر سه این موارد را در ب
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زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش

۸

حامد چینی فروش
مشاور و مدرس مدیریت دانش

پیاده سازی مدیریت دانش

مروری بر جایگاه و ابزارهای کاربردی استخراج دانش 

بووه طورکلی دو رویکوورد و اسووتراتژی اصوولی در پیاده سووازی موودیریت دانووش شووامل رویکوورد 
در رویکورد . ویوود دارد( (Codificationو رویکرد مدون سازی ( (Personalizationشخصی سازی 

کوردن مدون سازی، تمرکز اصلی مجریان مدیریت دانش، تمرکز روی تبدیل دانش قابل آشوکار
 (Explicitبووه دانشووی آشووووکار ( (Implicit Knowledgeخبرگووان و صوواحب نظران سووازمانی 

Knowledge  )ی در حالی که در رویکرد شخصی سازی، تمرکز بوه روی انتقوال دانش هوا. می کنند
به مشتریان دانش، یعنوی اشوخان نیازمنود بوه دانوش (  (tacit Knowledgeغیر قابل تشریح 

. در هر یک از دو رویکرد اصلی، ابزارها و روش های متنوعی ویود دارد. پنهان خبرگان است
ش یک روش یامع بسیار شناخته شده در پیاده سازی مدیریت دانش سوازمانی اسوتخرات دانو

(Knowledge Elicitation) این روش از مجموعه از رویکردها و ابزارها تشکیل شده است. است.
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یوات هرچند در تجربیات سازمانی در ایران، برگزاری یلسوه های مصواحبه و مستندسوازی تجرب
ن ابوزار سازمانی، اصلی ترین روش استخرات دانش محسو  می شود، ولی باید تویه کرد که ای

ه در شوکل زیور بوه طور خالصو. شامل رویکردهای مختلف باهدف اکتشاف دانش خبرگان است
:یکی از طبقه بندی های روش های استخرات دانش نمایش داده شده است

دشده همان طور که مالحظه می شود، بخشی از روش های استخرات دانش، مبتنی بر متون تولی
نوی بور بوه طورکلی، روش هوای مبت. خبره و برخی مبتنی بر تعامالت و ارتباطات با خبوره اسوت

یح ارتباط برای استخرات دانش، تعامالت مختلف با یوک یوا چنود خبوره دارای دانوش را توضو
روش های مبتنی بر متن، روش هایی را بورای اسوتخرات دانوش از اسوناد و نشوریات . می دهند

ا اغلب تمایز بین این دو به معنای ناسازگاری آن ها نیست و این روش ه. حرفه ای ارائه می کنند
.به صورت ترکیبی مورداستفاده قرار می گیرند

فعوال در روش هوای غیر. روش های مبتنی بر ارتباط را می توان به فعال و غیرفعال تقسویم کورد
د در روش دیگور، می توانو. نقش تحلیلگر به مشاهده و ثبت توضیحات خبره محدود می شوود

رتبواط برخالف روش های ارتباطی منفعالنه، روش هوای ا. قالب یک سخنرانی توسط خبره باشد
ت، کنتورل فعال به این شکل است که مصاحبه کننده و تحلیلگری که در حال احصای دانش اس

لف کامل فرآیند استخرات دانش را در دست دارد و به طور فعال با خبره از طریق روش های مخت
.همچون بازی، گفتگو، بحث در میزگرد و غیره ارتباط برقرار می کند

روشهایاستخراجدانش

روشهایمبتنیبرتعاملروشهایمبتنیبرمتن

روشهایانفعالی روشهایفعاالنه

مبتنیبرگروه متمرکزبرفرد

تحلیلکتابهایخبره

تحلیلسخنرانیخبره

تحلیلمستندات

طوفانفکری

میزگرد
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سخنرانیرسمی

سخنرانیبدهه

نقشآفرینی

مصاحبه

هگفتوگویساختارنیافت

پرسشنامه

بازینقشخبره
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بوه روش های فعال را می توان بسته به تعداد خبرگانی که بنا است دانوش آن هوا اسوتخرات و
شد، منطقی اگر بیش از یک خبره ویود داشته با. اشتراک گذاشته شود، به دو گروه تقسیم کرد

حریوک روش های تیموی، در ت. است که تعامالت فردی با تعامالت مبتنی بر گروه، ترکیب شود
 پاافتواده فرآیندهای دانش و برانگیختن ایده های یدید و با عمق دانشی بیشتر و نه غیور پیش

، زیورا بااین ویود، روش های متمرکز بر فرد، یایگاه و مطلوبیوت بیشوتری دارد. مؤثر واقع شود
. سوتاصوال به نظر می رسد که فرآیند اشتراک گذاری دانش به صورت چهره به چهره کارآمودتر ا

در روش. هرچند به منظور استخرات دانش های عمیوق تر می تووان از تسوهیلگران اسوتفاده کورد
فواوت استخرات دانش از یک فرد، تسهیلگر، خود فردی دارای دانش مشابه خبره است با این ت

ردار اسوت، که تسهیلگر میزان تجربیات و خبرگی کمتری دارد و از سطح دانش پایین تری برخوو
.داما می تواند مصاحبه کننده را در استخرات دانش هایی که عمق بیشتری دارد یاری رسان

 ها در الزم به ذکر است، مفهوم روش غیرفعال در اینجا برای تأکید بر ماهیت متفاوت این روش
ت که ایون بنابراین روش منفعل به این معنی نیس. مقایسه با روش های فعال استفاده می شود

روش هوای . روش ها کارکرد کمتری دارند، بورعکس، آن هوا بوه توالش قابول تویهی نیواز دارنود
ی که غیرفعال حاکی از آن است که نقش غالب در استخرات دانش به خبره واگذار می شود، یای

در روشی .نقش تحلیلگر به ثبت روایت های خبره در طول فرآیند تصمیم گیری محدود می شود
کوامال که نقش تحلیلگر و مصاحبه کننده حوداقلی می شوود و اصوطالحا، پرسشوگری به صوورت

ظام مند و ساختار نیافته اتفاق می افتد الزم است که خبره، توان ارائه مطالب خود را به صورت ن
هون همچنین باید خود خبره در بیان دانش های عمیق هم حضور ذ. مهندسی شده داشته باشد

اشد که داشته باشد و هم بتواند با مخاطب و مشتری دانش، هم ذات پنداری مناسبی داشته ب
ات بپردازد توا خبره باید بتواند به یزئی. مواردی را بیان کند تا برای مخاطب قابل استفاده باشد

اشود، زمینه مطالبی که در قالب دروس آموخته بیان می کند به خوبی برای مخاطب قابول درک ب
راه در غیر این صورت بهره گیری از روش های انفعالی استخرات دانش، خرویی مطلوبی بوه همو

.ندارد
شامل مشاهده و سخنرانی بداهوه و روش های انفعالی در استخرات دانش در ادامه هر یک از 

:رسمی تشریح شده است
مشاهده

روش مشاهده بیوانگر ایون اسوت کوه تحلیلگور در مجواورت مسوتقیم خبوره قورار می گیورد و 
هودف قبل از شروع یلسه، تحلیلگر بایود. فعالیت های حرفه ای او را از نزدیک مشاهده می کند

 گیورد، مشاهده را برای خبره توضیح دهد و اطمینان حاصل کند که خبره هر تصمیمی را که می
.اظهارنظر می کند
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بایود تحلیلگور. روش مشاهده می تواند یا در شرایط واقعی یا شرایط شبیه سازی شده رخ دهود
خبوره در با تویه به اینکه. اقدامات انجام شده توسط خبره، نظرات و توضیحات او را ثبت کند

ی خصون ثبت تجربیات و استخرات دانوش رضوایت داده اسوت، معموواًل بوا ضوبط ویودیوی
.  مشکلی ندارد و انجام این کار می تواند بسیار مفید باشد

ار خبوره باید دقت شود که پیش شرط کلیدی این روش پرهیز از هرگونه مداخله تحلیلگور در کو
جام کارهای با تویه به این توضیحات، به استانای رفع ابهامات و یا درک بهتر از دالیل ان. است

 طور بوه عبارت دیگر هموان. خبره، یهت دهی و مداخله دیگری توسط تحلیل گر صورت نمی گیورد
ا در کوار که از نام این ابزار پیداست، تحلیلگر تنها، مشاهده گر است و رفتارها و اقدامات خبره ر

حلیل های ثانویه، تا بعد از ت. رصد می کند تا بدین ترتیب با فرایند تصمیم گیری خبره آشنا شود
.آن ها را در قالب دانش خبره مستند کند

ش در این روش، ابتدا، تحلیلگر یک فرآیند واقعی را مشاهده می کند، درک خود را از حوزه دانو
پوس . پاردعمیق تر می کند و ویژگی های تصمیم گیری مورداستفاده توسط خبره را به خاطر می س

یش و در از انجام کار در شرایط واقعی، توسط خبره، این بار تمام توالی اقدامات صرفًا برای نما
ده، در ایون مزیت فرآیند تقلید در شورایط شبیه سازی شو. شرایط شبیه سازی شده انجام می شود

هوم در شورایط واقعوی، خبوره. است که خبره در مقایسه با فرآیند واقعی استرس کمتری دارد
در. مجبور است هم زمان کار خود را انجام دهد و هم مجبور است آن را به تحلیلگر نشان دهد

ویه بوه نظر گرفتن این موضوع حائز اهمیت است که شرایط شبیه سازی شده، ممکن است با ت
ک اینکه خبره آن را در وضعیت آرام انجام می دهد بر نتایج او تأثیر بگوذارد زیورا کوار فقوط یو

.شبیه سازی است؛ بنابراین تصمیمات می تواند با تصمیمات واقعی متفاوت باشد
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ویسی شود اتفاقات رخ داده در این قبیل یلسات، باید بالفاصله پس از یلسه به طور مفصل رون
انش به طورکلی، روش مشاهده یکی از روش های مناسب استخرات د. از خبره تأیید گرفته شود

.در مراحل اولیه تعامل با خبره است و در عمل، این روش با روش های دیگر ترکیب می شود
سخنرانی بداهه

نرانی سوخ. یکی دیگر از ابزارهای مورداستفاده در رویکرد انفعالی، سخنرانی بداهه خبوره اسوت
بداهه با روش مشاهده متفاوت است، زیرا از خبره خواسته می شود که هم در مورد اقدامات و
تصوومیمات خووود اظهووارنظر کنوود و هووم نحوووه اتخوواذ تصوومیمات را توضوویح دهوود و منطووق 

او از " ریریان فکو"درحالی که خبره صحبت می کند، . مورداستفاده در تصمیم گیری را نشان دهد
نیوز « گوزارش شوفاهی»بوه ایون روش . یمله مکث ها و تعجب های او به دقت ضبط می شوود

ای تامول اینکه آیا باید از دستگاه های ضبط برای این روش استفاده شود یا خیر، یو. می گویند
ی و فضوای اگر این طور باشد، تماس شخصو. دارد؛ زیرا تأثیر ضبط بر خبره می تواند منفی باشد

توسوط پیش نویس سخنان خبره بایود. اعتماد ایجادشده در یک ارتباط رودررو را از بین می برد
لسوات همچنین الزم است این پیش نویس، پوس از ی. تحلیلگر و با مشاهده یلسه تهیه شود

.  بعدی، باید توسط تحلیل گر تصحیح و اصالح شود
سخنرانی بداهه، یکی از کارآمدترین روش هوای اسوتخرات دانوش اسوت؛ زیرابوه خبوره ایوازه 

او آزاد است توا دانوش و عموق دانوش خوود را . می دهد آزادانه فرآیند تفکر خود را آشکار کند
ت روش بهتر اسو. اکار خبرگان این روش را بهترین و خوشایندترین روش می دانند. نشان دهد

. نودسخنرانی بداهه با یکی از روش های فعال ترکیب می شود تا یک حلقه بوازخورد را فعوال ک
.د شودبه این ترتیب امکانی به ویود می آید که تفسیر و درک تحلیلگر، توسط خبره تأیی

سخنرانی رسمی
ر علم هنر سخنرانی از زمان های قدیم د. سخنرانی احتماال قدیمی ترین روش انتقال دانش است

یورای بااین حال، تمرکز ما بر توانایی های آماده سازی و ا. و فرهنگ بسیار موردتویه بوده است
ز تحلیلگر در این ابزار نی. سخنرانی نیست، بلکه توانایی گوش دادن، رونویسی و درک آن است

موااًل او یوک )اگر خبره تجربه سخنرانی داشته باشود . تأثیر کمی بر فرایند استخرات دانش دارد
ر قالوب ، انتقوال دانوش د(استاد شاغل در بیمارستان یا مدیر مجر  تأسیسات تولیودی باشود

.سخنرانی می تواند نشان دهنده یک قطعه دانش متمرکز و ساختاریافته باشد
اموا هرچند در سخنرانی، خبره به اندازه کافی آزادی در بیان مطالب خود و چگونگی ارائوه دارد؛

در نظر همچنین. الزم است موضوع و محورهای سخنرانی توسط خبره و تحلیل گر تعیین شود
اری بوا تحلیل گر باید خبره را در خصون هم ذات پند. گرفتن مخاطب سخنرانی نیز مهم است

. مخاطب توییه نماید

11شماره | 1400سال | مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا 



۱۳

وشونگری از تحلیلگر باید سخنرانی را با دقت رونویسی کند و سؤاالتی را باهدف رفع ابهوام و ر
ی، حوذف نسخه اولیه سخنرانی پیاده سازی شده، باید شامل ردیوابی نکوات اصول. خبره بپرسد

ح یزئیات سطحی، ساختاربندی خو  پاراگراف ها و زیر پاراگراف ها، دقت در بیان یمالت واضو
مود بورای مانند اکار روش های غیرفعال، سخنرانی روشوی کارآ. و منطقی و توانایی تعمیم باشد

.غوطه ور کردن سریع تحلیلگر در حوزه موردنظر است

تحلیل مقایسه ای روش های استخراج دانش غیرفعال

روش های تعاملی فعال و متمرکز بر فرد
قورار در عمل روش های فعال استخرات دانش به ویژه در سازمان های ایرانی بیشتر مورداستفاده

ت این روش ها در توسعه بیشتر حوزه های دانش به کار می روند و داللوت بور مشوارک. می گیرد
.  نودفعال تحلیلگر دارنود کوه سوناریو می نویسود و یلسوات اسوتخرات دانوش را تسوهیل می ک

روش نقش آفرینی خبره به طور قابل تویهی با روش های دیگر در این گروه متفاوت اسوت؛ سوه
و مبتنی باقی مانده یعنی پرسشنامه، مصاحبه و دیالوگ بدون قالب شباهت زیادی باهم دارند

.بر سوال سازی هستند
پرسشنامه

ی کنود و در تحلیلگر فهرستی از سواالت را از قبل تنظویم م. پرسشنامه روشی کامال رسمی است
.این روش می تواند به دو صورت سازمان دهی شود. اختیار تعدادی از خبرگان قرار می دهد

.تحلیلگر سواالتی می پرسد و پاسخ های خبره را ثبت می کند•
.پس از یک یلسه آموزشی، خبره به طور مستقل پرسشنامه را تکمیل می کند•

بوره به عنوان ماال طرح پرسشونامه، وضووح، آموادگی خ)انتخا  بستگی به شرایط خان دارد 
ازه روش دوم معمواًل بیشتر مورد استقبال قورار می گیورد؛ زیورا بوه خبوره ایو(. برای صرف زمان

.می دهد زمان نامحدودی را برای پاسخ دادن به سؤاالت صرف کند

سخنرانیرسمیسخنرانیبداههمشاهده

مزایا

رفقداننفوذتحلیلگ•
حداکثرغوطهورشددن•

تحلیلگردرحوزهدانش

آزادیبیانبرایخبرهدانش•
آشکارشدنمنطقخبره•
فقداننفوذتحلیلگر•

آزادیبیددانبددرایخبددره•
برایبیاندانش

روایتساختاریافته•
سطحباالیتمرکزدانش•
فقداننفوذتحلیلگر•

معایب

عددددجو دددودحلقددده•
بازخورد

تقسیمدانش•

عدجو ودحلقهبازخورد•
امکدددانانحدددراتروایدددت•

خبرگددانازحددوزهمطلددوب
دانش

فراوانی زئیات•
حلقهبازخوردضعیف•
نادربودنسخنرانانخوب•
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مصاحبه
دی سووال از مصاحبه شکل خاصی از ارتباط بین تحلیلگر و خبره است که در آن تحلیلگر تعودا

حبه روش مصا. قبل آماده شده می پرسد تا به درک بهتری از یک حوزه دانش خان دست یابد
مایز اصلی ت. نزدیک به روش پرسشنامه است که در آن تحلیلگر پاسخ های خبره را ثبت می کند

ر مصاحبه در این است که امکان حذف برخی از سؤاالت، اضوافه کوردن سوؤاالت یدیود، تغییو
ی توانود تحلیلگور م. سرعت مصاحبه و به طورکلی غنی سازی محتوای ارتباطات را فراهم می کنود

ند مصواحبه ارتباط غیرکالمی را به کار گیرد، از یذابیت خود استفاده کند و خبره را بهتر در فرآی
.مشارکت دهد، بنابراین کیفیت کلی مصاحبه را بهبود می بخشد

دیالوگ بدون قالب
ا گفت وگوی بدون چارچو  به بحای بوین خبوره و تحلیلگور داللوت دارد کوه از هویی طورح یو

.  کنودبااین حال، این تحلیلگور را از آموادگی عمیوق رهوا نمی. پرسشنامه خاصی پیروی نمی کند
.  برعکس، یک دیالوگ آزادانه و آسان مستلزم آمادگی کوافی ازلحواح حرفوه ای و روانوی اسوت

اقی می مانود و آمادگی عمیق برای گفتگو تضمین می کند که تحلیلگر در فضای کنترل یلسوه بو
ک یک بحوث برنامه ریزی شوده تضومین کننده یو. ارتباطات را به طرز ماهرانه ای هدایت می کند

تماد خبره، گفتگوی روان است که با برداشتی دلپذیر شروع می شود و با ایجاد عالقه و یلب اع
عوه بسویار نقش تحلیلگر مسوتلزم مجمو. یک انتقال یکپارچه به موضوعات اصلی آغاز می شود

ین همچنو. خاصی از مهارت ها است که باید در فرآینود آماده سوازی تحلیلگور شناسوایی شووند
.انتخا  سرعت مناسب برای دیالوگ بدون قا  محوری است

نقش آفرینی خبره
ی نقش آفرینوی خبوره ماننود هور یوک از بازی هوا. این بازی شبیه سازی فعالیت حرفه ای اسوت

ماده سازی طراحی، سناریو، آ. سازمانی، نیاز به بلوغ حرفه ای فوق العاده ای از سوی تحلیلگر دارند
بوره را اما نتیجه ممکن است بریسته باشد؛ زیرا بازی ذهون خ.  بازی واقعًا کار خالقانه ای است

.فعال می کند و روش های تصمیم گیری او را آشکار می کند
ست که در آن یکی از ساده ترین نقش آفرینی خبره، تقلید گفتگوی همتا به همتا  بین دو خبره ا

زی آماده سازی در ایون موورد مشوابه آماده سوا. خبره را بازی می کند-تحلیلگر نقش یک شریک
.برای یک گفتگوی بدون قا  است
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تحلیل مقایسه ای روش های فعال استخرات دانش متمرکز بر فورد در یودول زیور ارائوه شوده
.است

تحلیل مقایسه ای روش های استخراج دانش متمرکز بر فرد فعال

روش های ارتباطی فعال مبتنی بر گروه
. تروش های ارتباط گروهی شامل بازی های نقش آفرینی، بحث های میزگرد و طوفان فکری اس

تعامل آن ها با . مزیت اصلی روش های گروه محور، کسب دانش هم زمان از تعدادی خبره است
ش ها ازآنجایی که این رو. تضاد دیدگاه ها و مواضع مختلف، کیفیت نتیجه را افزایش می دهد

.نسبت به روش های متمرکز بر فرد تا حدودی کمتر مورداستفاده قرار می گیرند
.ددر ادامه طبقه بندی این روش استخرات دانش با یزئیات بیشتر توضیح داده خواهند ش

میزگرد
ین را بحث درباره یک موضوع معو( اصطالح که از روزنامه نگاری گرفته شده است)روش میزگرد 

که توسط تعدادی خبره برگزار می شود را تجویز می کنود کوه هرکودام از آن هوا حقووق مسواوی
د و معمواًل از شرکت کنندگان خواسته می شوود کوه ابتودا مواضوع خوود را مشوخص کننو. دارند

. یور باشودتعداد شرکت کنندگان می تواند از سوه توا پونج متغ. سپس به یک بحث فعال بروند
. تندبیشتر توصیه هایی که قبال در این مقاله ارائه شوده اند بورای ایون روش نیوز قابول ایرا هسو

گر موظوف تحلیل. بااین حال، برخی از تغییرات مرتبط با رفتار انسان در یک گروه نیز ویود دارد
مانند آماده سازی مکان، همواهنگی زموان، مکوان، حدنصوا  و )است از هر دو ینبه سازمانی 

و  مانند توانایی در ارائه نظرات مرتبط، حوس شووخ طبعی، حافظوه خو)و روان شناختی ( غیره
(برای اسامی، توانایی کافی در مدیریت تضادها و غیره
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مزایا

نظرسددن ییکنواخددتاز نددد
ردرحداقلتالشتحلیلگد. خبره

مرحله معآوریدادهها

یفرصت)حلقهبازخورد
بددرایروشددنشدددن
 زئیدداتوتناقتددات

(احتمالی

انعطاتپذیری•
حلقهبازخوردقوی•
ووامکانتغییرسناری•

شکلارتباط

معایب

ت ربدددهومتدددارتدرتتیددده
ینعدجو ودرابطب. پرسشنامه

. خبرهوتحلیلگر

عدددجو ددودحلقددهبددازخورد
سددالاالتممکددناسددتتوسددط

خبرهاشتباهدرکشود

آمادهسددازیسددالاالت
زمانبراست

رایاسترسقابلتو تیب
عدددجو ددود. تحلیلگددر

روششناسدددیرسددددمی
مشکلدرضبطدیالوگ
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از هدف از این بحث، تجزیه وتحلیل فرضیه های بحث برانگیز حووزه دانوش به صوورت یمعوی،
ان به منظور داغ شدن بحث، می توو. دیدگاه های مختلف، تحت زوایای مختلف پژوهشی است

از شوورکت کنندگانی از یریان هووای فکووری و نسوول های مختلووف علمووی دعوووت بووه عموول آیوود؛ 
.به این ترتیب، خطر دستیابی به دانش یک طرفه محدود می شود

طوفان فکری
یوک .  شوودطوفان فکری معمواًل برای فعال کردن پتانسیل خالق شورکت کنندگان اسوتفاده می

۱۰حوداکار )از شرکت کنندگان (. دقیقه4۰در محدوده )یلسه طوفان فکری زیاد طول نمی کشد 
(. تنقد مجاز نیس)دعوت می شود تا نظرات خود را در مورد یک موضوع خان بیان کنند ( نفر

هر شرکت کننده دو . است۵۰میانگین تعداد ایده هایی که در یک یلسه ظاهر می شوند حدود 
حوث بوه یالب ترین بخش یلسه، وقتی است که ب. دقیقه فرصت دارد تا یک ایده را بیان کند

اوت می رسد و ایده ها با سرعتی شتابان شروع به ظهوور می کنود و منجور بوه تولیود هم زموان
.فرضیه ها توسط بسیاری از شرکت کنندگان می شود

شد، مسو ولیت تحلیلگر که یلسه طوفان فکری را تسهیل می کند باید کنترل یلسه را داشته با
را این هوا انتخا  خبرگان فعال و خالق را بر عهده بگیرد و نباید ایده های بد را تفکیک کند؛ زیو

وال بپرسد یک تسهیل کننده خو  می تواند س. می توانند یریان تفکر را تحت الشعاع قرار دهند
خرات ایده ها سواالت به عنوان قالبی عمل می کنند که به است. و فرآیند تولید ایده را هدایت کند

وسوعه آن ها همچنین می توانند خبرگان پرحرف را از تسلط بر بحث بازدارنود و ت. کمک می کند
یشوتر، هرچوه ایوده های ب»شعار اصلی یلسه طوفان فکری . ایده های بقیه گروه را تسهیل کنند

.یلسات معموال ضبط می شود. است« بهتر
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بازی های نقش آفرینی در رویکرد گروهی
بازی بور اسواس یوک سوناریوی مشوخص. بازی های نقشی مستلزم مشارکت چند خبره است

انجام می شود، همه نقش ها از قبل تعیین شده اند، هر نقوش دارای یوک توصویف و مواتریس
در برخوی . ارزیابی عملکرد است روش های مختلفی برای ایورای بازی هوای نقشوی ویوود دارد
د، در برخی موارد، شرکت کنندگان تصمیم می گیرند که چه نقش هایی را قصد دارند که بازی کنن

فتواری نقوش بوه عنوان تعودادی از الگوهوای ر. دیگر قرعه کشی می کنند یا نقشی دریافت کنند
.تعریف می شود که در آن هر نقش با رفتار گروهی در یک بازی مرتبط است

ان از درصوورتی که تعوداد خبرگو. تعداد نقش ها معمواًل به سه الی شش نقش محدود می شود
ین در اینجوا، رقابوت بو. حد مجاز گروه بیشتر باشد، می توان آن ها را به دو گوروه تقسویم کورد

بوازی نیازمنود ایجاد فضای مناسب برای. گروه ها می تواند کیفیت نتیجه را بیشتر بهبود بخشد
ناسوایی اگر شورکت کنندگان شوروع بوه ش. تالش و خالقیت قابل تویهی از سوی تحلیلگر است

.خود با نقش های خود کنند، بازی موفقیت آمیز تلقی می شود

مبتنی بر متنروش های 
دانش را بر اساس بررسی متون علمی، تک نگاری هوا، مقواالت واستخرات روش های متن محور،

حلیلگر باید هنگام تجزیه وتحلیل یک متن، ت. می کندسایر منابع مکتو  دانش حرفه ای ترکیب 
. نودآن را به دسته هایی تجزیه کند تا قطعات دانش را که برای کار او مهوم هسوتند انتخوا  ک

. استمتن موثر تفسیر متن نیز در درک زمینه های پیرامون دقت در 
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:ایزای اصلی درک یک متن عبارت اند از
o (آینده نگری)معرفی فرضیه اولیه معنای متن
oروشن کردن اصطالحات
o (دانش)تدوین فرضیه کلی بافت متن

جمع بندی
اوت بنوابراین بوا گوردآوری دانوش متفو. استخرات دانش، اکتشاف دانش از ذهن خبرگان است

برخوی از ابزارهوا مبتنوی بور . است و نیواز بوه اسوتفاده از ابزارهوای حرفوه ای و چندگانوه دارد
.  شخصی سازی و برخی مبتنی بر مدون سازی هستند

ت در برخی از سازمان های ایرانی که شناخت کمتری نسبت به مدیریت دانوش دارنود، مودیری
در دانش در مستندسازی تجربیات مدیران و خبرگان خالصه می شوود و عالقه منود بوه حرکوت

د در ایون مسیر تولید کتابچه های مستندسازی تجربیات مدیران و خبرگان خود می کنند؛ هرچنو
مسیر نیز، معمواًل به تمام یوانب و پیش نیازها و همچنین تموامی روش هوا و ابزارهوا اشوراف

در صوورتیکه. ندارند و لذا خرویی اقدامات مدیریت دانوش، کوارکردی حوداقلی پیودا می کنود
ند، مجریان مستندسازی، نسبت به پیش شرط ها و ابزارهوای متنووع آن شوناخت داشوته باشو

می تواند تالش های انجام شده در مسویر مستندسوازی و ذخیره سوازی دانوش، بورای سوازمان 
.کاربردی و اثرگذار باشد
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گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

شیرین هیاریان
کارشناس مدیریت دانش

مدیریت دانش و کرونا

چگونه از مدیریت دانش برای حرکت 
به سمت کارمجازی استفاده کنیم؟

د بواقی به اندازه کافی خوش شانس بودیم که در طی دو سال گذشته در شغل خوما بسیاری از 
کوار مجوازی . شودیمبه گذراندن یوک دوره سوخت کارمجوازی و دورکواری ولی مجبور بمانیم؛

در مزیت هایی هم دارد، به خصون برای کسانی که برای رفتن به سور کوار نیازمنود رفت وآمود
. ونداما بعضی از فعالیت ها در حالت مجازی شان پیچیوده تر می شو. مسیرهای طوالنی هستند

به عنوان ماوال، همکواری و دسترسوی بوه اطالعوات ممکون اسوت در ایون شورایط به سوختی 
کواری بوا تبادل اطالعاتی که در محل کار به طور طبیعی اتفاق می  افتد، در دور . امکان پذیر شود

دن همچنین در حالت دورکاری دسترسی به همکاران و پاسخگو بو. چالش هایی همراه می شود
. به آن ها به تالش بیشتری نیاز دارد
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بوروز ناکارآمودی های خاصوی را در زمینوه ،APQC))تحقیقات مرکز کیفیت و بهوره وری آمریکوا 
ی کننود، در مقایسه با همتایانی که در دفتر کوار م. تبادل دانش در حالت دورکاری تأیید می کند

:  کسی که دورکاری می کند به طور متوسط
o۰/۷وردنیواز ساعت بیشتر در هفته باید به دنبال اطالعات موردنیاز بگردند و یوا اطالعوات م

.برای انجام کارهای خود را از همکارانشان درخواست کنند
o3/۱ سوواعت بیشووتر از کسووانی کووه در محوول کووار هسووتند، زمانشووان را صوورف موودیریت و

.پاسخگویی به ارتباطات داخلی می کنند

کارمنودان. این یافته ها با تحقیقات قبلی انجام شوده در زمینوه کوار مجوازی همخووانی دارنود
رشوان دورکاری که نمی توانند برای سوال پرسیدن یا پیدا کردن محل ذخیوره فایل هوا بوه همکا

ه هوای این امر بوه ویژه در دور. مرایعه کنند، زمان بیشتری را صرف یستجوی اطالعات می کنند
. تصوادق اسو( زمانی که دستورالعمل ها مدام به روزرسوانی می شووند)بحران و تغییرات سریع 

ی گیرنود تحت فشار قرار م« واقعًا کار می کنند»کارمندان دورکار همچنین برای نشان دادن اینکه 
ه وری و نتیجوه ایون رونود، کواهش بهور. تا فورًا در کانال های ارتباطی دیجیتال پاسخ گو باشند

ود از کف حواس پرتی کارمندان است، چراکه زمانی که باید صرف تفکر عمیق و فعالیت مولد ش
.می رود
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مدیریت دانش را افزایش می دهدترکیبی، تقاضا برای کار مجازی و 
رسوی بوه مدیریت دانش این پتانسیل را دارد که با تقویت همکاری و ارتباطات کارکنوان، دست

کارکنوان بنابراین، منطقی است کوه. اطالعات، دانش  و پاسخ سؤاالت را برای افراد آسان تر کند
ه مودیریت دورکاری که زمان بیشتری را برای یستجو و تبادل اطالعات تلف می کنند، نسبت بو

.نیز این موضوع را ثابت می کننداطالعات یمع آوری شده . دانش مشتاق تر باشند
ش به احتمال زیاد اذعان دارند که طیف وسیعی از فعالیت هوای مودیریت دانودورکار کارمندان 

بسویاری از ایون کارکنوان دوسوت دارنود کوه . باعث به بهره وری بیشتر آن هوا منجور می شوود
سازمان هایشان اقدام مفیدی دریهت مستندسازی دانوش انجوام بدهنود، یسوتجو و کشوف 

اط برقورار اصالعات را تسهیل کنند، و به آن ها کمک کنند با متخصصان و همکاران همفکر ارتبو
.کنند

چنود روز )نود نکنه یالب این است که کارمندانی که با یک برنامه ترکیبی و هیبریدی کار می کن
ت و کارمندان کاماًل دورکار به یوک انودازه بوه پیواده کوردن مودیری( در دفتر و چند روز در خانه

 هوای به نظر می رسد که حتی کسوانی کوه بوه صوورت یزئوی فعالیت. دانش عالقه مند هستند
ش دیجیتالی انجام می دهند، برای زمانی که با همکاران خوود رو در رو نیسوتند، خواسوتار دانو

.مستندتر و قابل دسترس تری هستند
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آیوا مودیریت دانوش می توانود از »سوال بسیاری از رهبران دانش در سازمان ها این است کوه 
ذاری خواسته ها و اشتیاق کارمندان دورکار، دریهت پذیرش بیشتر مدیریت دانوش و سورمایه گ

:در این رابطه اقدامات زیر پیشنهاد می شود« بر آن استفاده کند؟

مأموریت و اهداف مدیریت دانش را همسو با فعالیت های دیجیتالی تعریف کنید
بورای اکنون زمان خووبی. اولویت های کسب و کار در دو سال گذشته تغییرات زیادی کرده است

. تارزیابی استراتژی مدیریت دانش و اطمینان از تطابق آن بوا نیازهوای دوران پسوا کرونا اسو
نیود توا عالوه براین منطقی است که از ذی نفعان کسب وکار و کاربران نهایی بازخورد دریافوت ک

. نوداین اطمینان به دست بیاید که مدیریت دانش بزرگترین نقواط چوالش آن هوا را درک می ک
APQC ی شاهد بوده است که بسیاری از سازمان ها استراتژی های مدیریت دانش خود را بر رو

از یریووان دانووش دیجیتووال، بووه ویژه یووادگیری ماشووینی و هوووش مصوونوعی بوورای پشووتیبانی
.یستجوها و توصیه های متنی متمرکز کرده اند
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مطمئن شوید که دانش درست را در اولویت قرار داده اید
ررسوی به عنوان بخشی از ارزیابی مجدد استراتژی  مدیریت دانش، نقشه های دانش را مجددًا ب

کنید تا خالءها و چالش های تازه ای که در ایون دوران سوربرآورده یوا رو بوه وخاموت نهواده را 
ایسوه بوا ممکن است دانشی که برای کسب وکار بسیار حیاتی اسوت یوا در مق. شناسایی کنید

عوداد افوراد با اضافه شدن بوه ت. سایر بخش ها آسیب پذیری بیشتری دارد تغییراتی کرده باشد
کم تجربوه تر دورکار ممکن است دانشی که قباًل به صورت خودکار از کارکنان باتجربه  به کارکنوان

.منتقل می شد، اکنون نیاز به کدگذاری و دسترسی مرکزی داشته باشد

کنیدادغام مدیریت دانش را در برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی 
،Microsoft 365برخی از برنامه های مدیریت دانش به طور کامل در سیستم عامل هایی ماننود  

Slack وGoogle Workspaceاموا اگور دانوش و تخصوص خوود را از طریوق . تعبیوه شوده اند
لط فناوری های قدیمی یا تخصصی ای ارائه می دهید که فاصله زیادی با دانش و ابزارهای مسو

. شوداین اتفاق می تواند دردناک با! روز دارند، ممکن است زمان مهایرت شما فرا رسیده باشد
سویار به خصون اگر مجبور به پیاده کردن برنامه های طوالنی مدت مدیریت دانش با ابزارهای ب

ه یوک با این حال در بیشتر موارد، قرار دادن دانش در یریان کار مهم تر از تهی. سفارشی باشید
و اگر نیاز بوه حفوظ سیسوتم های یداگانوه داریود. نرم افزار پر زرق و برق مدیریت دانش است

یوا پیونودهای مسوتقیم بوه APIدالیل خوبی برای انجام این کار ویود دارد، مطم ن شوید که 
.یایی که مورد نظر است ایجاد کرده اید
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دانش را فراموش نکنیدطراحی مجدد فرآیندها و آموزش های مدیریت 
وه وقتی همه گیری کرونا شیوع پیدا کرد، بسیاری از تیم هوای مودیریت دانوش بوه هموان شوی

آنالیون سنتی، به شکل رودررو فعالیت کردند و فقط این فعالیت ها را بوه بسوترهایی آمووزش
و چوه مجوازی، بوه شوکلی متفواوت طراحوی حضوری اما رویدادهای موفق، چه . منتقل کردند

ر سوازمان اگ. تعامل آنالین برخی موضوعات به خوبی منتقل نمی شوندبه طور کلی در . می شوند
ی شما قرار است در آینوده از فعالیت هوای مجوازی پشوتیبانی کنود، بایود در نحووه پیاده سواز 

مصاحبه های استخرات دانش، یلسات یمع آوری درس  آموختوه ها، یلسوات انجمون خبرگوی و 
لیوت آموزش های مدیریت دانش تجدیدنظر کنید و آن ها را به نحوی بهینه سوازی کنیود کوه قاب

.شته باشندتبدیل شدن به فعالیت های آنالین یا ترکیبی از فعالیت های آنالین و حضوری را دا
.انگیزشی بهبود دهیدنظام در اکوسیستم دیجیتال، ارتباطات مدیریت دانشی را با 

روز بوا محل کار دیجیتال به میزان قابل تویهی میزان دینگ، دینگ اعالن هایی که کارکنان هور
یمیل یا به خصون اگر استراتژی ارتباطی سازمان به ا. آن  سروکله می زنند را افزایش داده است

ا پورتال های اینترانت محدود باشد، گم شدن پیام های مدیریت دانش در ایون هموه سروصود
ی بوه ممکن است تیم های مدیریت دانش نیاز داشوته باشوند در نحووه دسوتیاب. بدیهی است

برای ماوال، از مودیران و حامیوان مودیریت)مخاطبان هدف خود مهارت بیشتری کسب کنند 
دانش درخواست کنند که در البه الی یلسات آنالین و در گروه هوای مجوازی بوه ایون موضووع

ازات و همچنین می توانید ازطریق ویژگی های بازی وارسازی ماننود تابلوهوای امتیو.( اشاره کنند
. پاداش دادن به شرکت کنندگان در یلسات از محیط مجازی بهره ببرند

How KM Can Take Advantage of the Shift to Virtual work, apqc.org, Lauren
Trees, Nov 11, 2021

منابع
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د فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی در شماره اخیر خو
ی دانا گفتگویی با احمد سپهری انجام داد که در این شماره مجله مدیریت دانش و نوآور 

ازی تکنولوژی هوا نووین در مستندسو"در این مصاحبه به موضووع . آن را بازنشر می  دهیم
.پرداخته شده است" تجار 

یاد، در ابتدا از این که دعوت دبیرخانه فصلنامه مطالعاات و پژوهش هاای اداری را پریرفت
دیریت در ابتدا بفرمایید چه الزاماتی باعث استفاده از هوش مصنوعی در ما. سپاسگزارم

دانش و تکنولوژی های واقعیات مجاازی، واقعیات افازوده بارای مستندساازی تجاارب 
می شود؟

سال پیش در سطح دنیوا دسوتخوش تغییورات ۲روندهای پیاده سازی مدیریت دانش از 
شده و بسیاری از سازمان های موفق در تالش هستند تا از رویکردهوای نووین مودیریت

عی بایود سازمان های موفق به این نتیجه رسیده اند که هوش مصنو. دانش استفاده کنند
ازمان برای آن ها در اولویت باشد، چراکه رویکردهای قبلی پاسخگویی تمامی نیازهای سو

ی ماول از طرفی قابلیت های منحصربه فرد تکنولوژی های. در زمینه مدیریت دانش نیست
متولیوان ،Augmented Realityو واقعیت افوزوده یوا  Virtual Realityواقعیت مجازی یا 

مدیریت دانش را به این فکور وا داشوت کوه از آن بورای مستندسوازی تجربیوات خوان 
.وعمدتا فنی استفاده کنند

برای استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت دانش و این روش های جدید مستندساازی
(VR،(AR؟در سازمان و یا کارکنان سازمان باید چه پیش نیازهایی وجود داشته باشد

اده از ایجاد پایه های اصلی نظام مدیریت دانش یکی از پیش نیازهای موفقیوت در اسوتف
بووه بیوان بهتوور سوازمان ها بوورای اسووتفاده از . هووش مصوونوعی بورای سووازمان ها اسوت

اد کنند و تکنولوژی های یدید باید بسترهای اولیه مدیریت دانش را به نحو مطلوبی ایج
سوازمان در غیر این صورت کارکنان. در سطح مناسبی از بلوغ مدیریت دانش قرار بگیرند

پذیرش استفاده از این روش ها را نخواهند داشت و اقدامات ایرایوی در ایون زمینوه بوا 
عالوه بر ایون، سوطح بلووغ مودیریت دانوش شورط الزم بورای . شکست موایه می شود

.  استفاده از این تکنولوژی هاست، اما کافی نیست
ی را برای استفاده از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده سازمان بایود بودیوه نسوبتا زیواد

وال صرف خرید تجهیزات تصویربرداری سه بعدی و هدست واقعیت مجازی کند کوه معمو
ار بیش تر سازمان ها، به خصون دستگاه های ایرایی کشوور چنوین بودیوه ای را در اختیو

البته شرکت هایی در کشور امکوان ارائوه ایون خودمات بوه سوازمان ها را دارنود و . ندارند
می توان از آن ها استفاده کرد؛ اما در خصون هوش مصونوعی موضووع کموی متفواوت 
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در حال حاضر یک نرم افزار مدیریت دانش بومی ویوود دارد کوه از قابلیت هوای هووش 
بختانه خوشو. مصنوعی برای طبقه بندی و یستجوی تجربیوات و غیوره اسوتفاده می کنود

یوز هزینه پیاده سازی این سامانه نیز به گونه ای اسوت کوه تموامی دسوتگاه  های ایرایوی ن
امکان تهیه و استقرار آن را دارند

واقعیت چگونه می توان واقعیت مجازی را برای مستندسازی تجارب بکاربرد؟ آیا تکنیک
مجازی را می توان برای هر نوع تجربه ای به کاربرد؟

ایون در. واقعیت مجازی یکی از بهترین روش ها برای مستندسازی تجربیات فنوی اسوت
سوه بعدی توسط دوربین( ماال نصب یا تعمیر یک تجهیز)روش در ابتدا فرایند انجام کار 

. د داردتصویربرداری می شود و پس از پردازش تصاویر امکان استفاده کاربران از آن ویوو
بودن در تکنولوژی واقعیت مجازی یک هدست بر روی سر کاربر قرار می گیرد و با حرکات

ر و او کنترل می شود؛ محیط مجازی یلوی چشم کاربر قرار می گیرد و بر اساس حرکت سو
ازی کواربر با تکنولوژی واقعیت مج. بدن، کاربر با آن محیط تعامل و ارتباط برقرار می کند

د و ایون از طریق یک عینک مخصون می تواند به باال، پایین یا هر یهت دیگری نگاه کن
ه فرد این ویژگی منحصورب. حس به گونه ای منتقل می شود که واقعا در آن محیط قرار دارد

مویب می شود تا درس آموخته ها، تجربیات و دانوش انجوام یوک کوار فنوی و پیچیوده 
ل از آن به گونه ای مستند شود که در سوال های بعودی کارکنوان بتواننود بوه بهتورین شوک

ایون فرصوت را VRبه بیان دیگر، سازمان با مستندسازی تجربیات به وسیله . استفاده کنند
ا در اختیار کارکنان قرار می دهد تا هر زمان که خواستند مراحل انجام یوک کوار فنوی را بو

.یزئیات مشاهده کرده، خود را در آن محیط تصور کنند و از آن بیاموزند
استفاده از تکنولووژی واقعیوت مجوازی در حووزه مودیریت دانوش بوه تازگی موردتویوه 

ما در سال یاری و با همکواری اموور آمووزش و . سازمان  های بزرگ کشور قرارگرفته است
ر تجهیز نیروی انسانی مجتمع مس سرچشمه در اقودامی نوآورانوه و بورای اولوین بوار د

مستندسووازی تجربیووات اورهووال کارخانووه ذو  مووس »کشووور، از ایوون تکنولوووژی بوورای 
فعالیوت کلیودی تعمیورات اساسوی 4به کارگیری این روش در . استفاده کردیم« سرچشمه

ازی و بوه این کارخانه کمک کرد تا دانش فنی و تجربیات مهم به بهترین شوکل ذخیره سو
.اشتراک گذاری شود

ین حوزه مستندسازی با تکنیک واقعیت افزوده از دیگر تکنیک های جدید مطرح شده در ا
ک بارای لطفا این تکنیک را معرفی نمایید و در ادامه توضیح دهید که ایان تکنیا. است

.مستندسازی چه نوع تجاربی مورداستفاده قرار می گیرد
م و یک نمای فیزیکی زنده، مستقیم یا غیرمسوتقیAugmented Realityواقعیت افزوده یا 

.معمواًل در تعامل با کاربر است که عناصری را به دنیای واقعی اضافه می کند
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. می شونداین عناصر توسط سنسورهای ورودی مانند صدا، ویدئو، تصاویر گرافیکی ایجاد
افه می شود در این تکنولوژی معمواًل چیزی کم نمی شود بلکه عناصر ذکرشده به محیط اض

و این امکان را به کاربر می دهد که عالوه بور محویط واقعوی کوه در آن قورار دارد، مووارد 
.بیشتری را نیز ببیند

ایج آن در مستندسازی تجربیات فنی خبرگان سوازمان و اسوتفاده از نتو"این تکنیک برای 
یون به عنوان ماال در مجتمع مس سرچشمه بوا اسوتفاده از ا. کاربرد بسزایی دارد" آموزش

ایون اسوتفاده از. تکنیک روش های تخصصی یوشکاری به کارکنان آموزش داده می شوود
تکنولوژی هزینه ها و مخاطرات آموزش در این حوزه تخصصی را به شودت کواهش داده و 

قاء عالوه بر یذا  تر و ساده تر کردن آموزش های فنی، مویب تسریع فرایند آموزش و ارت
.سطح یادگیری کارکنان نیز می شود

می تاوان در مستندساازی تجاارب مادیران ارشاد VR،(AR)آیا از این روش هاای جدیاد 
ه و اگار دستگاه های اجرایی برای استخراج الگوی مدیریتی استفاده کارد؟ اگار بلاه چگونا

خیر، لطفا بفرمایید چه تکنیکی مناسب است؟
ت دانوش نتیجه بررسی  و الگوبرداری ما بیانگر این است که شرکت های پیشرو در مودیری

ز برای مستندسازی تجربیات فنوی ماننود نصوب یوک تجهیوVR،ARدنیا از تکنولوژی های 
رایی خان و یا انجام اقدامات تعمیراتی بر روی آن استفاده می کنند؛ چراکه هزینه های ای

این تکنولوژی در حوال حاضور بسویار زیواد اسوت و امکوان اسوتفاده از آن بورای تموامی 
از طرفووی زمووانی اسووتفاده از ایوون تکنولوژی هووا مویووب خلووق . تجربیووات ویووود نوودارد

ویر ارزش افزوده می شود که بتوان با استفاده از ابعاد مختلوف انجوام یوک کوار را بوه تصو
ای بر این اساس این روش ها برای مستندسازی تجوار  مودیران ارشود دسوتگاه ه. کشید

.ایرایی چندان کاربردی نیستند
سوتند نگواری فرایند استخرات دانش که با عناوینی نظیر مستندسازی تجربیات خبرگان، م
پایوه ای ترین. دانش و غیره از آن یاد می شود به روش های مختلفوی قابول انجوام اسوت

. اسوتروش برای این کار مصاحبه با فرد خبره و سپس پیاده سازی، تدوین و انتشوار آن
یوات بسیاری از سازمان های کشور از این روش برای ذخیره سازی و به اشوتراک گذاری تجرب

.مدیران خود استفاده می کنند
ن برای کسب اثربخشی مناسب در ایو. اما این روش محدودیت هایی را نیز به همراه دارد

.روش باید افرادی بامهارت انجام مصاحبه حرفه ای در سازمان ویود داشته باشند
روش دیگری که در سال های اخیر توسط گروه مشواوره مودیریت دانوش دانوا به صوورت 

تشوار آن ساختارمند طراحی و پیاده سازی شده است، مستندسازی تصویری تجربیات و ان
استVideo Sharingبه صورت ویدئویی یا 
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آن اقدامات یسته گریخته ای طی سال های اخیر در این حوزه انجام شده بود اما نتایج. 
ن موورد به دلیل عدم ویود بسترهای مناسب برای انتشار و به کارگیری در سطح سوازما

ولوین بوار ما این از این تکنیک به صورت مدون و برای ا. استقبال کارکنان قرا نمی گرفت
طلووبی را بوه در کشور شرکت معدنی و صنعتی گل گهر استفاده کردیم که نتایج بسیار م

درس آموختوه توسوط کارکنوان ۲۰۰همراه داشت و در یک بوازه زموانی کوتواه بویش از 
بودین منظوور عوالوه بور ارائوه آموزش هوای الزم بوه . رده های مختلف شرکت ثبت شد

و را داشوته کارکنان، سازمان باید به یک نرم افزار مدیریت دانش که قابلیت انتشار ویدئ
لوی را مستندسازی تصوویری تجربیوات محودودیت های روش قب. باشد نیز تجهیز شود

.دنداشته و استفاده از آن نرخ مشارکت در مدیریت دانش را به شدت افزایش می ده
( و هاوش مصانوعی( VR،AR)چه مشکالت و چالش هایی در استفاده از این تکنیک ها 

برای مستندسازی تجارب وجود دارد و چگونه می توان آن را کاهش داد؟
  اولیه مهم ترین چالش در استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، هزینه

ن البتوه قابلیت هوای منحصوربه فرد ایو. خرید تجهیزات و راه اندازی آن در سازمان است
تکنولوژی هوا و میوزان اثربخشووی آن در سوازمان، تخصوویص بودیوه بووه ایون حوووزه را 

ریت توییه پذیر می کند؛ اما در خصون استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی در مودی
ناسب و دانش تنها موضوعی که باید به آن تویه شود، استقرار یک سامانه نرم افزاری م

.تالش برای افزایش نرخ مشارکت کارکنان است
.به عنوان سخن پایانی اگر نکته ای هست، بفرمایید

امیدوارم با تالش   های مرکز آموزش مدیریت دولتی، مفاهیم و مزایای مودیریت دانوش
یوب و ابزارها و تکنیک های آن بیش ازپیش برای دستگاه  های ایرای تبیین شوده و مو

.آگاه سازی متولیان این موضوع کلیدی در کشور شود
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گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

زهرا صدری
کارشناس مدیریت دانش

مدیریت دانشتکنیک های 

الگوی های اثربخش داستان سرایی سازمانی
، داستان سرایی استفاده از روایت و داستان برای شعله ور کردن عمول، ایورای ایوده های یدیود
ه برقراری ارتباط، ایجاد برند، القای ارزش های سازمانی، تقویت همکاری برای انجوام کارهوا، بو

رایی داستان سو. اشتراک گذاشتن دانش، خنای کردن شایعات و هدایت افراد بوه آینوده اسوت
هایوت و در نتببین کرده می تواند مویب تغییر شده، اعتماد ایجاد کند و ارزش های سازمانی را 

.منجر به بهبود همکاری شود
. ودداستان سرایی باید در بسیاری از مراحل و ایزای پیاده سازی مودیریت دانوش گنجانوده شو

ان به عنوان نمونه انجمن های خبرگی را می توو. داستان ها نقش مهمی در نوآوری سازمانی دارد
. دادبا گفتن داستان هایی از کارکنان و اشتراک گذاری دانش درباره آنچوه آموخته انود، پورورش

.داثربخشی آموزش و ارتباطات نیز با استفاده از روایات و داستان سرایی افزایش می یاب
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ان از یعنی به یای طراحی اسالیدهای پاورپوینت معمولی برای ارائه مفاهیم آموزشوی، می توو
آموخته ها از درسبسیاری . داستان  تجربیات برخی از کارکنان برای انتقال مفاهیم استفاده کرد

این کوار . این قابلیت را دارند که به یای مدون سازی در قالب متن، به عنوان داستان بازگو شوند
دا در استفاده از فویلم و صو. مویب می شود تا به کارگیری دانش در سطح سازمان افزایش یابد

بوا اسوتفاده عالوه بر این کارکنان را می توان. بیان داستان تأثیرگذارتر از یک سند مکتو  است
کال تقریبوًا هموه اشو. از تکنیک داستان سورایی بوه همکواری و مشوارکت بیشوتر ترغیوب کورد

رهوا، ایجواد داستان سرایی در مدیریت تغییر مفید هستند، ازیمله برانگیختن دیگوران بورای کا
ن ها سازما. اعتماد، انتقال ارزش ها، یلب همکاری دیگران و ایجاد و به اشتراک گذاشتن دانش

ایون . ننودمی توانند از داستان سرایی برای تولید فایل های صوتی و پادکست ها  نیز اسوتفاده ک
ن چیوزی، کار کمک می کند که اشتراک گذاشتن دانش به صورت شفاهی و بدون نیاز بوه نوشوت

.ارسال هرگونه سند یا واردکردن داده ها در فرم ها انجام شود

الگوهای داستان سرایی سازمانی
ی از یکی از مهارت های کلیدی هر نوآوری این اسوت کوه خطورات ناشو»به گفته استیو دنینگ 

ان منتقل ماندن در وضعیت مویود و نتایج بالقوه در پذیرش آینده ای کاماًل متفاوت را به سازم
تانی در بیوان داسو« برای دستیابی به این امر، داستان ها ابزار مناسب و کواربردی هسوتند. کند

ی توانود مکنود، مورد مسیر رسیدن به آینده مطلو  به گونه ای که شنونده را کاماًل درگیور خوود 
.منجر به توسعه نوآوری در سازمان شود

نووعی متالگوی هوای استیو دنینگ . برای پیاده سازی این تکنیک روش های متنوعی ویود دارد
.کرده است که در ادامه به آن می پردازیمتعریف سازمانی داستان سرایی برای 
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داقل شما کمک می کند تا برای چالش های رایج برنامه ریزی کنید، موانوع را حواین رویکردها به 
.کنید و انگیزش کارکنان برای موایه با تغییرات را حداکار کنید

جدیداستفاده از داستان برای شعله ور کردن و اجرای ایده های برانگیختن دیگران؛ . 1
ر عناصو. امروزه چالش برانگیختن افراد و ایرای ایده های یدید در سازمان ها فراگیر شده است
ن در ایو. اصلی نوع داستانی که می تواند این کار را انجام دهد، داسوتان سوکوی پورش اسوت
یستی و الگوی داستانسرایی مواردی همچون پایه و اساس داستان، حقیقت آن، سبک مینیمال

.لحن مابت باید مورد تویه قرار گیرد

هستیداستفاده از داستان سرایی برای بیان اینکه چه کسی ایجاد اعتماد؛ . 2
این . ستبرقراری ارتباط و ایجاد اعتماد در سایرین یکی از نیازهای بسیار کلیدی برای رهبران ا

را انجوام نوع داستانی که می توانود ایون کوار. مهم با استفاده از داستانسرایی تسهیل می شود
بایود بوا این داستان.  دهد، معمواًل داستانی است که بر نقطه عطفی در زندگی شما تمرکز دارد

.  لحن مابتی و ترییحا بر اساس متن گفته می شود
استفاده از داستان سرایی برای ساختن برند سازمانتوسعه برند؛ . 3

ن معرفی همان طور که با استفاده از داستان می توانید بگوید که چه کسی هستید و خود را با آ
معموال . کندکنید، یک داستان خو  می تواند سازمان و برند شما را نیز به بهترین شکل معرفی

ه هایی را در این داستان ، شما وعود. یک برند قوی توسط یک داستان خو  پشتیبانی می شود
که مدیران و باید اطمینان حاصل کنید. به مشتریانتان می دهید که باید حتما به آن عمل کنید

لوب محصوالت و خدماتی کوه ارائوه می شووند اغ. کارکنان سازمان از داستان برند آگاه هستند
.مؤثرترین وسیله برای انتقال داستان برند به ذینفعان خاریی هستند
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سازمانیاستفاده از داستان سرایی برای انتقال ارزش های انتقال ارزش ها؛ . 4
ارزش ها می تواننود بوا اسوتفاده از . ارزش ها شامل ارزش های اخالقی، فردی و سازمانی هستند

زیوادی بور داستان  های قوی و تمایل هی که لزومًا واقعی هم نیستند بیان شده و تواثیر بسویار
ه بوه بایود از داسوتان هایی کومعموواًل  برای انتقال ارزش ها . روی کارکنان سازمان داشته باشد

.شیوه ای مینیمالیستی گفته می شوند، استفاده کنیم
همکاریاستفاده از داستان سرایی برای تقویت تقویت همکاری؛ . 5

ین سازمان ها برای تحقق ا. تقویت روحیه همکاری یکی از اهداف کلیدی مدیریت دانش است
 هوای در حالی کوه تکنیک. خبرگی استفاده می کنندانجمن های وتیم هامهم از گروه های کاری، 

نیوک  عملکرد باال مشکالتی را بوه هموراه دارنود، تکتیم های با مدیریت دانش مرسوم در ایجاد 
.ودشهمکاری داستان سرایی به خوبی بر این چالش غلبه کرده و می تواند منجر به تقویت 

دانشاستفاده از داستان سرایی برای انتقال و اشتراک اشتراک دانش؛ . 6
یکی از اهداف مهم پیاده سازی مدیریت دانش در سوازمان، اشوتراک گذای دانوش و تجربیوات 

ا معموواًل این داسوتان ه. داستانسرایی کمک بسزایی به این هدف می کندتکنیک افراد است و 
ه در مورد حل مسائل، مشکالت و چالش های سازمانی هسوتند و الگووی متفواوتی نسوبت بو

بوه در این داستان ها باید بر دالیل به ویود آمدن چالش، راهکارهای. داستان های سنتی دارند
.کارگرفته شده برای حل آن و نتایج کسب شده تمرکز کرد

آیندهاستفاده از داستان سرایی برای هدایت افراد به سوی ایجاد چشم انداز مشترک؛ . 7
. داردنشان دادن آینده سازمان، یکی از موضوعاتی است که برای راهبران اهمیت بسیار زیادی

ا خلق یوک اگرچه گفتن آن  به شکلی قانع کننده دشوار است، زیرا آینده ذاتا نامشخص است؛ ام
از داستان خو  می تواند این موضووع را تسوهیل کنود و منجور بوه شوکل گیری یوک چشوم اند

.مشترک در میان کارکنان شود
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راهکار برای ارائه داستان های موثر3
انوش همانطور که گفته شد، داستان سرایی بهترین  راه بورای مشوارکت کارکنوان در مودیریت د

. ش کورددر بیشتر مواقع، نمی توان کارکنان را مجبور به مشارکت در فرایند مدیریت دانو. است
ش تیم های مدیریت دانش باید داستان هایی را پیدا کنند که نشان دهنود چورا مودیریت دانو

همه ما هر روز داسوتان هایمان را بوه اشوتراک . مهم است و چگونه در سازمان ایرایی می شود
انش بایود می  گذاریم، بنابراین به نظر می رسد استفاده از داستان سرایی در یک برنامه مدیریت د

.آسان باشد، اما متأسفانه همیشه اینطور نیست
راک بسیاری از تیم های مدیریت دانش  تالش می کنند داستان ها را به روش های یذا  به اشوت

وش هوا و برای یادگیری این که چگونه در مدیریت دانش داستان های بهتری بگوییم، ر. بگذارند
:رویکردهای متنوعی ویود دارد که در ادامه سه مورد از آن ها را مرور می کنیم

ت یوک پیداکردن ایده مناسب بورای روایو: استفاده از پرسش های مناسب برای یافتن داستان
کوه آن ها به ایون فکور می کننود. داستان باعث وحشت و مقاومت بسیاری از کارکنان می شود

نان بخواهید بنابراین، اگر مستقیمًا از کارک. ایده هایشان به اندازه کافی خالقانه و یذا  نیست
.  آوریودداستان ها و تجار  خود را به اشتراک بگذارند، احتمااًل نتیجه مطلووبی بوه دسوت نمی

کارکنوان را سوواالتی بپرسوید کوه. برای این کار بهتر است از پرسش های مناسب استفاده کنید
اعث افتخوار پاسخ به پرش هایی مال  چه چیزی ب. ترغیب کند تا بر نقاط قوت خود تمرکز کنند

شما در این پروژه شد؟ چه عاملی باعث رضایت شما در طول کارتان شود؟ چوه چیوزی شوما را
متعجب کرد؟ دوست دارید در پروژه های بعدی چوه اتفواقی بیفتود؟ کموک می کنود کوه ایوده

.مناسب برای ارائه داستان را پیدا کنید
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ار طووالنی این روزها بیشتر کارکنان تمایل ندارند زمان بسوی: ارائه داستان های کوتاه و قدرتمند
ریت دانوش به همین دلیل تیم مودی. را صرف مطالعه یک تجربه و یا شنیدن یک داستان بکنند

 طور کلی به. باید به دنبال راهکارهایی برای ارائه داستان های اثرگذار در مدت زمانی کوتاه باشد
وتواه می توانود استفاده از انیمیشن برای یذابیت بصری بیشتر و یا تصاویر گویا و فیلم هوای ک

.داستان های ما را یذا  تر کرده و مخاطبان بیشتری را به خود یلب کند

رایی را مانند هر کار دیگری، هر چوه بیشوتر ایون داستان سو: ایجاد فرایندی برای داستان سرایی
توا تیم مدیریت دانش در هر سازمانی بایود توالش کنود. انجام دهیم، در آن خبره تر می شویم

های داستانسرایی را به عنوان یکی از رویکردهای ساده و اثربخش مودیریت دانوش در فراینود
اگر شوما تموام تجربیوات بوا ارزش خوود را در گوشوه ای از نرم افوزار. مختلف سازمانی وارد کند

درعوووم . موودیریت دانووش قوورار دهیوود، فقووط کنجکوواوترین کارمنوودان آن هووا را می بیننوود
ما به اشتراک گذاری آن در قالب یک داستان مویب می شود تا همکاران بیشتری به دانوش شو

ش نبایود با تویه به این موضوع تیم مودیریت دانو. دسترسی پیدا کرده و از آن استفاده کنند
ی سواده تر صرفا بر روی شیوه های کالسیک ثبت و به اشتراک گذاری دانش تمرکز کند و شیوه ها

.مانند داستان سرایی را ترویج کرده و آن را به یک فرایند تکرارپذیر بدل کند

KM Component 27 – Storytelling, Business Narrative, and Anecdote Circles,
lucidea.com, Stan Garfield, SEPTEMBER 23, 2021

منبع
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اردالن لک
مشاور سیستم های مدیریتی

شدانمدیریتدرانگیزش

اصالح نظام جبران خدمات در مدیریت دانش

۳۶

یشنهاد چندی قبل برای یلب مشارکت فرزندم یهت حضور در کالس آموزشی زبان انگلیسی، پ
ادم، اموا اعطای هدایایی مانند توپ ورزشی، ست لباس تیم فوتبال موردعالقه و غیره را به او د

ننوده در کمال تعجب شاهد این بودم که پیشنهاد اعطایی چندان برای یلب مشوارکت او اغواک
.نبود

خشوی در پیشنهادی که در سال گذشته بسیار یذا  و انگیزاننده بود، در سال یواری فاقود اثرب
 یوک سوال صرف نظر از دالیل متعدد در تغییر عوامل انگیزاننده در این. ایجاد انگیزه برای او بود

د کوه مانند افزایش سن، ارتباطات، نیازهای یاری و آتی و غیره، این اطمینان برایم حاصل شو
.گذر زمان و یایگاه هر فرد در خانواده ارتباط مستقیمی با عوامل انگیزاننده خواهد داشت
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مشوخص تعریف فرمولی. با بسط این موضوع در سازمان نیز به دریافتی مشابه خواهیم رسید
ق یهت تعیین پاداش کارکرد کارکنان در فراینود مودیریت دانوش یکوی از موانوع یودی تحقو

د کوه شرایطی را تصور نماییو. اثربخشی نظام مدیریت دانش در اکار سازمان های داخلی است
د کوه قرار است دو نفر از کارکنان سازمان را به واسطه مشارکت در اشتراک گذاری تجربیوات خوو

یکوی از . دازقضا دارای کیفیت و اثربخشی یکسانی نیز هستند، موردتقدیر و قدردانی قرار دهیو
سال سوابقه کوار در سوازمان ۲۵سال سابقه کار و دیگری مدیری با حدود 4آن ها کارشناسی با 

برای این کار از چه روشی استفاده می کنید؟. است

ت در سال های ابتدایی ورود مدیریت دانش به سازمان های ایرانی، تخصیص یک مقودار ثابو
. توموان بوه تمامی کارکنوان مشوارکت کننده بسویار رایوج بوود xمانند پاداش مبلغی بوه ارزش

لو  باگذشت زمان رهبران سازمان ها و متولیان حوزه مدیریت دانوش دریافتنود کوه تعویین مب
ادل ساز به همین خاطر رویکردهای مع. ثابت برای سایر کارکنان نه عادالنه است و نه اثربخش

ناسی بوا به عنوان ماال با درک این موضوع که ارزش یک ساعت اضافه کاری کارش. را بکار بستند
سواعت xسال سابقه کار یکسان نیست، تخصیص میزان ۲۵سال سابقه کار با مدیری دارای 4

یوز در بسیاری از سازمان ها ن. اضافه کار به ازای نشر دانش هر یک از آن دو نفر را یاری نمودند
.کماکان این رویه به عنوان یک روش عادالنه مورداستفاده قرار می گیرد
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ر کاماًل این کار در ظاهر عادالنه به نظر می رسد، زیرا مبل  هر ساعت اضافه کاری این دونیروی کا
ت های باهم متفاوت است و این اطمینان برای سازمان ایجاد می شود که تویه ویژه ای به تفاو
فواوت انگیزشی کارکنان شده است؛ اما نکته ای که به آن تویه نشوده اسوت، درک نیازهوای مت

کوه طوی با استفاده از هرم نیازهای مازلو نیز می توان استنباط نمود. غیرمالی این دو نفر است
سالیان خدمت نفر دوم، بسیاری از نیازهای سوطوح اولیوه هورم مرتفوع شوده و دیگور یبوران

ارکت به همین علت است که میزان مش. خدمات مالی برای آن مدیر آن چنان انگیزاننده نیست
.متر استدانشی کارکنانی که دوران میان سالی خود را گذرانده اند نسبت به کارکنان یوان تر ک

سال سابقه کار، احتمااًل مربوط به سوطح سووم و چهوارم ۲۵ماهیت نیازهای انگیزشی مدیر با 
یون در این راستا می توان اقدامات متفاوتی را اعمال نمود تا حس بهتری بوه ا. هرم مازلو است

به عنوان ماال انتشار تجربیوات و درس آموختوه های آن مودیر در مجوالت علموی. فرد القا شود
نوه ای مرتبط، استفاده به عنوان مدرس داخلی برای ارائه یک دوره آموزشی و یا فراهم کردن زمی

.برای تقدیر از ایشان در سازمان بسیار انگیزاننده تر از پرداخته ای مالی خواهد بود
ف در با یک نتیجه گیری کلی از مباحث مطرح شده ضرورت استقرار نظام یبران خودمات منعطو

لکورد برای طراحی این نظام باید درک صحیحی از نتایج ارزیابی عم. سازمان آشکار خواهد شد
در کارکنان، یایگاه سازمانی، شناخت عمومی و شاخص های دیگور داشوته باشویم و پوس ازآن

ازی نظوام روش دیگری نیز در راستای پیاده س. خصون تعیین رویکردهای انگیزشی اقدام کنیم
در این روش با درک محودودیت ها و منوابع سوازمان، . انعطاف پذیر یبران خدمات ویود دارد

.اریممی توانیم یویای نظرات خود کارکنان شده و این انتخا  را بر عهده خود کارکنان بگذ
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زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش

۳۹

زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش

رویکردهای اشتراک دانش

چگونه رهبران سازمان می توانند به 
اشتراک گذاری دانش را تشویق کنند؟

طبیعی همیشه به طوراما این کار به اشتراک گذاری دانش برای موفقیت سازمانی حیاتی است، 
شما به عنوان یک رهبر در سازمان خود، بور تمایول کارمنودان بورای بوه اشوتراک . رخ نمی دهد

هبوران از با این حال، غیرمعمول نیست که برخی از ر. گذاشتن دانِش باارزش تأثیر زیادی دارید
کون آن هوا مم. فرهنگ اشتراک دانش دوری کنند و یا حتی از محیط کار مشترک دلسرد شووند

ند و با است از اشتراک دانش سازمانی خودداری کنند؛ به دنبال نظرات و ایده های دیگران نباش
.تکیه بر دانش خود تصمیم گیری های سازمان را انجام دهند

ش شما به عنوان یکی از اعضای تیم راهبری مدیریت دانش در سوازمان می توانیود از ایون شو
.نکته برای تشویق به اشتراک دانش استفاده کنید
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ارتقای ایمنی روانی در انتشار دانش. 1
 هوا اگر فکر کردن خارت از چارچو  کارکنان، ریسک کردن و متفاوت بوودن، باعوث تمسوخر آن

ه عنوان بو. شود، طبیعی است که از به اشتراک گذاشتن دانش و ایده ها احساس راحتی نکننود
و یک رهبر، ضروری است که محیطی ایجاد کنیود کوه در آن کارکنوان بتواننود آزادانوه دانوش

ه عنوان توسعه این محیط که ب. ایده های خود را بدون ترس از عواقب منفی به اشتراک بگذارند
رمنودان و شناخته می شود، می توانود توأثیر مابتوی بور تجربوه کا" فرهنگ ایمنی روان شناختی"

ه ایمنوی گوگل در یک مطالعه دوساله از کارمندان خود، کشف کورد کو. پویایی تیم داشته باشد
زموانی کوه اعضوای تویم. روانی مهم ترین عامل برای بهره وری باالی تیم ها محسوو  می شوود

ذارنود، احساس کردند که می توانند ایده های خود را بدون ترس از عواقب منفی به اشوتراک بگ
لوو و بیشتر مایل به پذیرفتن ریسک های ایوده های نوآورانوه، پوذیرش اشوتباه و حرکوت بوه ی

.همکاری با همکاران خود بودند

ایده عملی
ن، متمرکز از پلتفرم ها و نرم   افزارهای مدیریت دانش استفاده کنید تا به کارمندان یک فضای ام

نیود توا کارکنان را تشوویق ک. برای اشتراک ایده ها، پرسیدن سؤاالت و اظهارنظر و تعامل بدهد
س از اقودام برای این کار می توانید از تکنیک بازنگری پو.دانسته های خود را به اشتراک بگذارند

ب افراد در پروژه ها  و خلق ایده های یدید با یلسه های طوفان فکری استفاده کنید؛ بدین ترتی
کوردن شما به عنوان یک رهبور می توانیود بوا فوراهم. می توانند از دانش یکدیگر بهره مند شوند

ا بورای ماوال، درس آموختوه های خوود ر. محیط تعامل دانش به ترویج این رفتار کمک کنیود
.به صورت هفتگی یا ماهانه به اشتراک بگذارید تا الگویی برای دیگران باشید
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فرصت های دائمی برای به اشتراک گراری دانش فراهم کنید. 2
ریع یلسات فرصت  خوبی برای همکاری هستند، اما اعضای تیم شما آن قدر باهوش، پویا و سو

نند و اگور هستند که به اشتراک گذاری دانش خود را فقط به یلسات ساختاریافته محدود نمی ک
تیم های شما از راه دور کوار می کننود، یلسوات زیواد می توانود منجور بوه خسوتگی و کواهش 

.اشتراک گذاری ایده شود
ما بورای اگر تنها فرصت کارمندان شو. یلسات نباید تنها راه برای به اشتراک گذاری دانش باشد

ی همکاری و به اشتراک گذاشتن ایده هایشان یک ساعت در هفته در یوک یلسوه همگام سواز 
ری از این برای یلوگی. باشد، ممکن است اطالعات ارزشمند فراموش شده و نادیده گرفته  شوند

ذاشوتن مشکالت، مطم ن شوید که کارمندان کانال ها و فرصت های متعددی برای به اشتراک گ
.آنچه می دانند،  در اختیار دارند

ایده عملی
ین می توانود همچن. از پلتفرم های چت آنالین استفاده کنید تا ارتباط اعضای تیم را آسان کنید

پایگاه دانش سازمان را یستجو کرده و دارایی های دانش مویود را در از طریوق چوت آنالیون 
انوش اگر اعضای یک راه آسان و در دسترس برای به اشوتراک گذاشوتن د. برای هم ارسال کنید

.درلحظه داشته باشد، احتمال اینکه این کار را انجام دهند بسیار بیشتر است
با ایجاد اعتماد، اشتراک دانش را تشویق کنید. 3

ن وقتوی کارمنودا. اعتماد یکی از حیواتی ترین پیش نیازهوای بوه اشوتراک گذاری دانوش اسوت
از می بینند که شما به آن ها اعتماد می کنید، دانش خود را بوا آن هوا بوه اشوتراک می گذاریود و

ا شوما و نظراتشان بدون قضاوت استقبال می کنید، احتمال بیشتری دارد که دانوش خوود را بو
م انداز و چشو. ایجاد اعتماد با ارتباطات باز و شفاف شروع می شوود. دیگران به اشتراک بگذارند

اهداف روشن خود را با تیم به اشتراک بگذارید و به کارکنوان خوود بورای تحقوق ایون اهوداف
.اعتماد کنید

بوه البته، به عنوان یک رهبر سازمان، ممکن است چیزهوایی ویوود داشوته باشود کوه نتوانیود
شوه اشتراک بگذارید، اما مهم این است که آنچه را که می توانیود بوه اشوتراک بگذاریود و همی

اس وقتوی کارمنودان احسو. فقدان ارتباطات باز می تواند شوک ایجواد کنود. حقیقت را بگویید
دن دانش می کنند که حقیقت به آن ها گفته نمی شود، ممکن است خودشان شروع به پنهان کر

.و اطالعات کنند
ال، اگور به عنوان ما. شما همچنین از طریق رفتارهای خود اعتماد را به کارمندان منتقل می کنید

همیشه وظایف خاصی را به افوراد مشوابهی محوول کنیود، کارمنودانی کوه ایون فرصوت ها در 
ر سازماناختیارشان قرار نمی گیرد احساس ناتوانی می کنند؛ گویی به آن ها برای ایجاد تأثیر د
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می این می تواند منجر به انباشت دانش، رنجش و ایجاد یک محویط کواری سو. اعتماد ندارید
ا بوه با توزیع مساوی وظایف مهم بین اعضای تیم، آن ها احساس مسو ولیت شخصوی ر. شود

ر درواقع، باور کارمندان درباره میزان اعتمواد سرپرستشوان بوه آن هوا توأثی. دست خواهند آورد
.مستقیمی بر تمایل آن ها برای به اشتراک گذاشتن دانش و ایده هایشان دارد

ایده عملی
تیک هوای زمانی که با اعضای تیم خود بر روی پروژه ای کار می کنید، به یای گرفتار شودن در تاک

خووانی خان، بر روی تعیین اهدافی تمرکز کنید که با نتایج مطلو  مورد انتظوار سوازمان هم
ن بوه به اعضای تیم آزادی خالقانه بدهید تا اسوتراتژی های خوود را بورای رسوید. داشته باشند

قوش این کار به آن ها کمک می کند که به صورت حرفه ای رشد کنند، در ن. اهداف پیشنهاد دهند
.بکنندخود به اندازه کافی خودکفا شوند و از مشارکت خود در پروژه احساس رضایت بیشتری

فضایی برای اشتراک دانش ایجاد کنید. 4
ر محول حرف های زیادی در ارتباط با فنگ شویی ویود دارد؛ البته ما از پیشنهاد نموی کنیم کوه د

، (داشته باشیدمگر اینکه به آن عالقه)کار به حالت نیلوفر آبی رها شوید، شلوار یوگا به پا کنید 
ذاری اما فکر کردن به ایجاد محیط های کاری اعضای تیمتان راهی برای تشوویق بوه اشوتراک گ

ام، به عنوان ماال، طراحی یک فضای کاری منعطف با محیطی آر. دانش و همکاری خواهد بود
ار، بوه فضاهای کاری مشترک، برقراری شرایط مناسب برای کار موفقیت آمیز از خانه یا محل کو

از یووک فضووای کوواری فیزیکووی کووه بووه فراتوور .اشووتراک گذاری دانووش و ایووده کمووک می کنوود
اشووتراک گذاری دانووش مبتنووی بوور گفتگووو را تشووویق می کنوود، کارمنوودان می تواننوود از روش

دیریت نرم افوزار مو. ساختارمندتری برای مستندسازی و به اشتراک گذاری دانش بهره مند شووند
فرآیندها، موواد آموزشوی، نکوات و موواردرا قادر می سازد تا بهترین شیوه ها، کارمندان دانش 

.ننددیگر را در یک پلتفرم واحد قرار دهند و یک مخزن اطالعات متمرکز و قابل اعتماد ایجاد ک
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تن و بوه هنگامی که یک منبع واحد ویود داشته باشد، کارمندان همیشه می دانند که برای یاف. 
.اشتراک گذاشتن اطالعات دقیق و به روز به کجا مرایعه کنند

ایده های عملی
سوت اگر تیم شما در یک دفتر کار می کند، به این فکور کنیود کوه چگونوه محویط کوار ممکون ا

یداسازی میزها در داخل اتاقک ها در یک سواختمان . همکاری را تسهیل یا مانع همکاری شود
. سوتاداری تاریک با نور فلورسنت، راهی مطم ن برای یلوگیری از یریان آزاد گفتگو و ایوده ا

اگور . کنیودسعی کنید از میزهای بزرگ بدون یداکننده و فاصله در سراسر دفتر کارتان استفاده
بودیه الزم برای سازمان دهی مجدد دفتر خود را ندارید، خریود المپ هوایی کوه نوور گرم توری 

.  ی کندایجاد می کنند یا نیمکت ها و صندلی های راحتی هم به اشتراک گذاری دانش را تسهیل م
بوا ارائوه اگر تیم شما از راه دور کار می کند، شما مس ول تنظیم فضای کاری آن ها نیستید، اموا
بهوره وری بودیه می توانید به آن ها کمک کنید تا محیط کاری ایجاد کنند که تا حد امکان برای

.و همکاری از راه دور مناسب باشد
شوویق بوه بورای ت. برای تیم های مختلف، به پایگاه دانش یا پلتفرم مدیریت دانش نگاه کنیود

هود توا اشتراک گذاری دانش کارکنان و رهبری، مطم ن شوید که پلتفرم شما به همه ایازه می د
ن اطمینان همچنی. دانش خود را به اشتراک بگذارند و به دانش دیگران دسترسی داشته باشند

ویر، صودا و مانند متن، تصو)از اینکه پلتفرم شما توانایی انتشار اطالعات در قالب های مختلف 
ح می دهند، را فراهم می کند، مفید است، بنابراین کارمندان می توانند به روشی که تریی( ویدیو

.تجربیات خود را ارائه دهند
رهبری در عمل. 5

نوه آن طور کوه مون می گوویم انجوام دهیود،»: احتمااًل این ضر  المال را شنیده اید که می گوید
ن اما وقتی صحبت از تشویق به اشتراک گذاری دانوش بوه میوا! «آن طور که من انجام می دهم

ه یای بو. رهبران قوی و مؤثر با الگوبودن رهبری می کننود. می آید این ضر  المال کارایی ندارد
فتارهوای اینکه صرفًا به کارکنان بگویند چه کاری انجام دهند یا چگونه انجام دهند، خودشوان ر

 انداز و با استفاده از این رویکرد، می توانید مشروعیت چشوم. صحیح را در عمل نشان می دهند
از . ت یابنوداهداف خود را ثابت کنید و به سایرین کمک کنید تا بدانند چگونه به آن نتایج دس

تار خود سوی دیگر، رهبرانی که به اشتراک گذاری دانش را توصیه می کنند، اما آن را از طریق رف
.نشان نمی دهند، ممکن است ریاکارانه به نظر آیند

ت دارد؟ کارمندان امروزی می خواهند ببینند که آیا اعمال شما با چیزهایی که می گویید مطابقو
ن رهبری در عمل، ثابت می کند که شما به چشم انداز و اهداف خود متعهود هسوتید و کارمنودا

.  خود را یذ  می کنید
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انوی را کارکنوان اگور رهبر. به طور مؤثرتری یواد می گیرنود« مشاهده»، بسیاری از افراد با به عالوه
.ل کنندببینند که رفتار موردنظر خود را در عمل نشان می دهند، مصمم تر می شوند تا به آن عم

م در یکی از راه های نشان دادن تعهد خود، به اشتراک گذاری و شفافیت دانوش، فعالیوت مونظ
راه دیگور ایون اسوت کوه از طریوق یلسوات مونظم . نرم افزار مدیریت دانش سازمانتان اسوت

سوت همچنین ممکن ا. به صورت انفرادی و تیمی درس آموخته های خود را به اشتراک بگذارید
دود در نظر داشته باشید که هر هفته زمان مشخصی را در تقویم خود برای کارهای روتین محو

یوده ها یوا کنید و به اعضای تیم ایازه دهید به صورت غیررسمی با شما مالقات کنند تا دربواره ا
.سؤاالت خود صحبت کنند

ایده عملی
. یودبه ایده های کارکنان خود و گزارش های مستقیم آن ها برای ایرای یک دستور کار تویوه کن

اگر در طول یلسه مشکلی را مطرح کردند، آن ها را تشوویق کنیود توا ایوده های خوود را بورای 
دو »اتخاذ خط مشوی  (Forbes)یکی از همکاران فوربس. راه حل های بالقوه به اشتراک بگذارند

ل را توصیه می کند که در آن از کارکنان خواسته می شود که همیشوه حوداقل دو راه حو« راه حلی
راک ممکن را داشته باشند که می توانند در صورت مطرح کردن مشوکل بوه مودیریت، بوه اشوت

.بگذارند
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ایده های فردی را بشناسید. 6
اشوتراک در نهایت، رهبران باید به دنبال فرصت هایی برای شناسایی اعضای تیم در هنگام بوه

دانوش این نشان می دهد که سازمان شما برای فرهنگ اشتراک. گذاشتن افکار و دانش باشند
ارزش قائل است و زمانی که رهبوران ایوده ها را بواارزش تلقوی می کننود، کارمنودان بوه احتمال 

.بیشتری آزادانه ایده های خود را به اشتراک می گذارند
ایده های عملی

به عنوان ماال، اگور از یوک. روش های مختلفی برای پاداش دادن به اشتراک دانش ویود دارد
د در نرم افزار مدیریت دانش استفاده می کنیود کوه تعامول کواربر را ردیوابی می کنود، می توانیو

گوی یوا می توانید در یلسه هفت. بازه های سه ماهه یک یایزه به مشارکت کننده برتر ارائه دهید
ا شواید سه ماهه خود، از کارمندانی که ایده های نوآورانه را به اشتراک گذاشته اند تقدیر کنید یو

د و در مهم تر از همه، شما می توانید به کارکنان فرصت هایی بدهید تا ایده های خود را ایرا کنن
.صورت امکان مس ولیت های یدیدی را بر عهده بگیرند

منبع
How Leadership Teams Can Encourage Knowledge Sharing, bloomfire.com, 
Madeline Jacobson, November 23, 2021
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سیروس آقایار
امکارشناس حوزه منابع انسانی و مدیر سابق منابع انسانی شرکت پتروشیمی بندرام

مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی

چگونه سیستم  انگیزشی مدیریت دانش را طراحی کنیم؟

۴۶

تواری را هیی رف. انگیزه را می توان نیازها، خواسته ها و تمایالت یا قوای درونی افراد تعریف کرد
بوودن افراد انجام نمی دهد که انگیزه ای یا نیازی محرک آن نباشد؛ بنابراین تعریوف، اثوربخش

ی دارد محوله شان بستگف یوظافعالیت های مدیریت به تمایالت افراد درون سازمان در انجام 
نوان را دو عامل رفتوار کارکدر واقع . و موضوع مدیریت دانش نیز از این قاعده مستانی نیست

ایف و ازاین رو انگیزه داشتن کارکنان برای انجام وظو. شکل می دهد؛ یکی انگیزه و دیگری هدف
.داردسازمان همسوئی اهداف فردی با اهداف سازمان نقشی اساسی در موفقیت 

ی، مهوارت، انگیزش وقتی توؤام بوا توانوای. داردآنان بستگی انگیزش به میزان عملکرد کارکنان 
کلیوه ت وری هوای انگیزشوی . امکانوات و زموان کوافی باشود مویوب ارتقواء عملکورد می شوود

زنظر آنان یعنی ارزش ا. مطرح شده تا حدود زیادی بستگی به تصورات و طرز تلقی کارکنان دارد
چیست؟ 

11شماره | 1400سال | مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا 



۴۷

ننود آیا مشوق ها می توانند نیازهایشان را برطورف نماینود؟ بیشوتر مودیران و روسوا فکور می ک
د، ولوی اگرچه پول می تواند انگیزه قوی باشو. کارکنان از سازمان فقط انتظار دریافت پول دارند
.ازنظر خیلی از کارکنان پول مشوق مهمی نیست

ای کارکنوان هر سازمانی باید متناسب با شرایط و امکانات خود، بسترهای انگیزشی مناسبی بر
ان، برخی از راهکارهای ایجاد انگیزه عبارت انود از افوزایش سوطح توانمنودی کارکنو. فراهم کند

بوازخور اعطاء پاداش هایی ارزشمند، ارتباط پاداش با عملکرد، تویه به کرامت انسانی، دریافت
ی شوود توا در به طورکلی انگیزش باعث تشویق کارکنان م. به منظور تشویق و قدردانی از کارکنان

یهت اهداف سازمان گام بردارن و همسو با اهداف سازمان حرکت کنند
نظریه های انگیزش و مدیریت دانش

ایود رویکردهای مورداستفاده برای ایجاد انگیزش در مدیریت دانش متفاوت است و سازمان ب
راتب در بر اساس مواردی همچون ترکیب سنی نیروی انسانی، پیچیدگی ها و سطوح سلسوله م

نظوام ساختار سازمانی، قوانین باالدستی، امکانات مالی و معنوی و بسویاری از عوامول دیگور،
سوازمان برای درک بهتر این موضوع، متولیان مدیریت دانش. انگیزشی مناسبی را طراحی کند

امه برخی در اد. در گام نخست باید انواع رویکردها و نظریه های انگیزشی آشنایی داشته باشند
.از مهم ترین رویکردهای انگیزشی سازمانی را مرور می کنیم

ه های به طورکلی نظریه های انگیزش را می توان به دودسته عمده نظریه های محتووایی و نظریو
در این . تنظریه های محتوایی بر مبنای انگیزه ها یا چراهای رفتار اس. فرآیندی طبقه بندی نمود

یوه مهم ترین مدل های این نظر . نظریه ها تالش می شود عوامل شکل دهنده رفتار مشخص شود
ی بوودن نظریه انگیزش و بهداشت روانی و نظریه دوسواختنیازها، شامل نظریه سلسله مراتب 

. است( xوy)انسان 
تغیرهوا فرآیندی بر یریان و فرآیند ایجاد انگیزه در افراد تاکید دارند و دسوته ای از منظریه های 

 تورین برخی از مهم. را موردبررسی قرار می دهند که برای انگیزش در محیط کار استفاده می شود
.نظریه ها در این رویکرد، نظریه های انتظار و نظریه برابری است

دی شده است در این نظریه احتیایات افراد به پنج طبقه تقسیم بن: نظریه سلسله مراتب نیازها
یکی از منظور از سلسه مراتب نیازها این است که وقتی. و آن را سلسله مراتب نیازها می نامند

ایوات برای ماال وقتوی احتی. احتیایات تا حدی برطرف شد احتیایات دیگری پدیدار می شود
ی یسمانی یک فرد برطرف شد و یوا بوه بیان دیگر، شخصوی ازنظور خووراک، مسوکن و مشوکل

نداشت، دیگر این نیاز در این ایجاد حرکت در شوخص نقوش مهموی نخواهود داشوت، بلکوه 
.ت می کندبالفاصله، احتیات دیگری از طبقه بعدی ظهور می کند که آن نیاز در انسان ایجاد حرک
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ای خوود در این نظریه طبیعت انسان ازلحاح کیفیت ارضای نیازهو: نظریه انگیزش و بهداشت
یک خصلت آدموی چنوان اسوت کوه در اثور فقودان عوامول و . دارای خصوصیتی دوگانه است

شرایط الزم احساس عدم رضایت می کند و چون شرایط و عوامل فراهم گوردد احسواس عودم 
.رضایت، کاهش یافته و به تدریج به بی تفاوتی می انجامد

ان اکار عوامل فیزیولوژیک دارای ایون نووع تواثیر می باشوند و ایون دسوته از عوامول را می توو
ابل تحمول برای ماال تشنگی که خود یکی از ناراحتی های غیرق. به عنوان عوامل بهداشتی نامید

رار است از این نوع به شمار می رود که هرگاه بروز کند تمام نیازهوای انسوان را تحوت تواثیر قو
ًا منجور بوه می دهد و چون با نوشیدن آ  فرونشیند این احساس تبدیل به بی تفاوتی و نهایتو

خصلت دیگر آدمی ویود نیازهایی اسوت کوه در یک سوو بورای او رضوایت و. بیزاری می گردد
ارضوای به کمک. کامیابی فراهم می آورد و از سوی دیگر آن، فقدان رضایت یا بی تفاوتی است

زهوا برخوی از ایون نیا. این نیازها می توان شاغل را راضی کرد ولی نمی توان او را ناراضی نمود
.ر کارعبارت اند از کسب موفقیت و تحسین به خاطر انجام کار، مس ولیت بیشتر و رشد د

مک گریگور برداشت ها، طورز تلفیق هوا و نگورش مودیران را در : xو yنظریه دو ساختی انسان 
روه زمینه ماهیت و انگیزش انسان ها به دو گروه تقسویم می کنود و بوه منظور آنکوه ایون دو گو

ن هوا را آن طور که هستند معرفی شوند و هیی گونه پیش داوری نسبت به آن ها صورت نگیرد آ
بیشوتر : عبارت انود از Xبوه طورکلی مفروضوات نظریوه. مشخص نموده اسوتxو yبا دو حرف 

ییح می دهند که کارکنان ذاتًا تنبل و از کار بیزارند؛ بیشتر آن ها از قبول مس ولیت گریزانند و تر
تحت هدایت دیگری قرار گیرند؛ برای انگیزش آن ها بایود از مشووق های موادی و اقتصوادی و

حدودی ایجاد امنیت استفاده کرد؛ قابلیت خالقیت و نوآوری برای حل مسائل فقط در تعداد م
ت از افراد یافت می شود که به مشاغل مدیریت و رهبری می پردازنود؛ بیشوتر آن هوا بایود تحو

.تندکنترل دقیق قرار گیرند، زیرا معمواًل این افراد از عالقه کافی برای کار برخوردار نیس
در در طرف مقابل، افراد دیگری که ویژگی های اخالقی آن ها کاماًل با گوروه اول فورق می کنود را

کار : شامل ویژگی های اخالقی می شود که عبارت اند ازYمفروضات نظریه. قرار می دهندYگروه 
تیاق بوه برای آن ها به طور طبیعی مانند بازی است؛ معمواًل این افراد مس ولیت پذیرند و با اشو

ناسوبی دنبال پذیرش مس ولیت هستند؛ اگر این افراد به کار خوود عالقه منود باشوند، بوه طور م
راد است و درواقع احساس رضایت درونی بهترین پاداش برای این گونه اف. برانگیخته می شوند

رای حول شیوه خودکنترلی مؤثرتر از کنترل توسط دیگران است؛ قابلیت خالقیوت و نووآوری بو
ود این مسائل، به طور طبیعی در تمامی انسان های این تیپ ویود دارد؛ کنترل را می توان به خ

.افراد واگذار کرد، درواقع شیوه خودکنترلی مؤثرتر از کنترل توسط دیگران است
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ن تقریبوًا نظریه برابری مفهومی است که در آن افراد می خواهند نسبت نتایجشا: نظریه برابری
اره دارد نظریه برابری به این واقعیت اشو. معادل با نسبت یک شخص مریع یا یک گروه باشد

ز عودالت که انگیزه انسان تا حد زیادی، به آنچه او عادالنه می داند بستگی داشته و با درک او ا
رد در یک سازمان، ایون نظریوه در موو. که توسط مدیریت اعمال می شود، ارتباط دارد( برابری)

ن او بوه دنبوال ایو. مزد کارمند و تالش های او در به حداقل رساندن نابرابری فرم شده اسوت
ه برابوری اگر نظریو. است که میزان تالشی که انجام می دهد با دستمزد دریافتی متناسب باشد

ایرا شود، در علت و معلول شفافیت ویود دارد و هر شخصی از پاداش ها و عواقوب آن آگواه 
یجواد با برقراری برابری، افراد از فرصت های برابر برخوردار می شوند و این امر منجر بوه ا. است

.یک محیط کار مفید برای کارمندان و کارفرمایان می گردد

. سازدویکتور روم می گوید افراد کارهایی را انجام می دهند که نیازشان را برطرف: نظریه انتظار
ظریوه در این ن. او به دنبال کشف عواملی بود که شدت میزان انگیزش افراد را مشخص می کرد

کوه بوه استدالل می شود میزان نگرش هر فرد برای انجام یک کار به این موضوع بسوتگی دارد
امول روم معتقد بود، انگیزش به دو ع. باور او انجام کار و موفقیت آن تا چه اندازه ممکن است

بستگی دارد؛
oارزشی که شخص از نتایج یک کار خان انتظار دارد: ارزشمندبودن.
oتصور احتمالی که رفتار می تواند منجر به نتایج دلخواه شود: انتظار.
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بوه . باشودوقتی برانگیخته می شوند که نتایج کوار برایشوان قابول حصوول و ارزشومندکارکنان 
. فتوارعبارتی نقطه قوت انگیزش مساوی است باارزش موردنظر شخص از نتوایج احتموالی از ر

. سوت یابنودمااًل کارکنان وقتی برانگیخته می شوند که گمان  کنند می تواننود بوه پووووواداش د
ه می تواننود بوووورای این منظور سرپرستان باید بدانند تصور کارکنان از پاداش چیست و چگون

.آنرا بدست آورند
مشوق های مالی در طراحی سیستم های انگیزشی

. نودمدیران باید با تویه به تفاوت های کارکنان سیستم های پاداش دهی خوود را طراحوی نمای
. نکنودزیرا ممکن است عاملی باعث انگیزش فردی شود درحالی که در افراد دیگر ایجاد انگیوزه
ازمان، همان گونه که پاداش ها کاماًل نمی تواند تحت کنترل رؤسا باشد اِما گاهی خط مشوی سو

.قراردادهای کار و سایر قووووانین میزان دریافت پاداش کارکنان را مشخص می کند
ر شخصی اگ. اغلب مدیران و روسا تصور می کنند انتظار کارکنان از شغل فقط کسب پول است

یزش دارای نیازهای شدید مالی بوده ولی درآمدش اندک باشد، پول می تواند برایش نقش انگ
شود و ایفاء نماید؛ اما اگر فردی ازنظر مالی متمکن باشد، پاداش های غیرمالی مانند احسواس ر

ام در ادامه برخی از انوواع مشوق های مالی کوه می توانود در نظو. پیشرفت نقش انگیزش دارد
:مدیریت دانش مورداستفاده قرار گیرد را مرور می کنیم
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o میزان یعنی بر اساس. این پرداخت در رابطه با مقدار تولید است(: فردی)سیستم کار واحد
ت اموا این روش بر اساس عملکرد کارکنوان اسو. معینی تولید پرداخت مالی صورت می گیرد

ار یوک به عنوان ماال به هر فرد در ازای ثبت و انتش. گاهی به عملکرد واحد نیز پرداخت شود
.درس آموخته، حق الزحمه ای پرداخت شود

oه در اغلب سازمان ها بورای بهبوود نظوام پیشونهادات بو: پرداخت بر اساس صرفه اقتصادی
رفه یویی میزان مبل  پاداش بستگی به ص. کارکنان پیشنهاددهنده، پاداش پرداخت می شود

یشوتری بنابراین هرچه پیشنهاد دارای صرفه اقتصوادی ب. مالی و اقتصادی آن پیشنهاد دارد
ایون رویکورد می توانود در طراحوی . افوزایش می یابودمتعلوق بوه آن باشد میوزان پواداش 

.مشوق های مالی سیستم مدیریت دانش نیز مورداستفاده قرار گیرد
oاین پاداش زمانی پرداخت می شود که گوروه بوه تموام اهودافش : طرح های پاداش گروهی

یوزان به عنوان ماال، سازمان وقتی این پاداش را به کارکنان واحد فروش می دهد که م. برسد
اهدافشوان رسویدند پواداش % ۵۰یا اگر گروه مطالعاتی بوه . فروش به دو برابر افزایش یابد

هوداف بنابراین پرداخت پاداش گروهی بستگی به تحقق اهداف سازمان یا ا. اعطاء می شود
.گروه داشته باشد

oیوب در ایون روش کارکنوان ترغ. سود حاصله میوان کارکنوان تقسویم می شوود: تقسیم سود
ود دهند توا می شوند که با مشارکت بیشتر و ارائه پیشنهادات سازنده فرآیندهای کاری را بهب

 هوای در این روش باید به دنبال محرک هایی باشیم توا پاداش. منجر به افزایش درآمد شود
.مالی و روان شناختی برای کارکنان به دنبال داشته باشد

oاقیموت در صورتیکه کارکنان اهداف سازمان را محقق سازند می توانند سوهام ب: تقسیم سهام
.ارزان تر دریافت کنند

11شماره | 1400سال | مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا 



۵۲

مشوق های غیرمالی در طراحی سیستم های انگیزشی
مدیران و سرپرستان برای ایجاد انگیزه در کارکنوان بوا محودودیت هایی موایه انود، اموا بورای

ش هایی ویود رو. افزایش عالقه کارکنان به شغلشان باید به کارکنان تویه خاصی داشته باشند
:این روش ها عبارت اند از. دارد که می تواند به ایجاد انگیزه کمک نماید

oی بخشودشامل یابجایی کارکنان از یک شغل به شغل دیگر که به آن تنوع م: گردش شغلی .
تان بایود سرپرس. برای موفقیت گردش شغلی کارکنان باید دارای مهارت های چندگانه باشند

ش از یک طوری برنامه ریزی آموزشی تدوین نمایند تا کارکنان بتوانند مهارت های موردنیاز بی
فرصت یادگیری مهارت های یدید، می توانود یوک عامول انگیزشوی. شغل را به دست آورند

.برای کارکنان محسو  شود
oانوه ای بوه عنوان ماال در کارخ. اضافه کردن وظایف یدید به یک شغل اسوت: توسعه شغلی

ممکن است به متصدی یک دستگاه، وظایف یدید ماشین آالت دیگری محول شود
oدادن مسووو ولیت بیشوووتر بوووه کارکنوووان بوووه منظور تصووومیم گیری و : غنی ساااازی شاااغلی

.گیز باشدبنابراین مشاغل باید به نحوی طراحی شود که چالش بران. مس ولیت پذیری است
یود مودیران و روسوا با. وقتی مشاغل، بهسازی و اصالح شوند یذابیت آن ها بیشوتر می شوود

ارکنوان تعودادی از ک. تویه کنند کارکنان همیشه در یک زمان با یوک چیز برانگیختوه نمی شووند
لقوی ایون طورز ت. بهسازی و اصالح شغل را به معنی کار بیشتر و کسب پوول زیوادتر می داننود

.می تواند برای گردش شغلی و توسعه شغلی صحیح باشد
جمع بندی

من سازمان هایی می توانند در طراحی نظام انگیزشی مدیریت دانش موفق عمول کننود کوه ضو
ه از آن، شناخت کافی فرهنگ سازمانی، با نظریه های انگیزشوی نیوز آشونا باشوند و بوا اسوتفاد

تفاده نکته بسیار مهوم در ایون خصوون اسو. بهترین رویکرد را برای سازمان خود انتخا  کنند
.هم زمان از مشوق های مالی و غیرمالی در طراحی سیستم  انگیزشی مدیریت دانش است
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کارشناس مدیریت دانش
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کوکاکوال چطور به یک سازمان یادگیرنده تبدیل شد؟

یادگیری سازمانی و مدیریت دانش

د تمامی سازمان ها به منظور بقا و رشد خود و پاسوخ  بوه چالش هوا و تغییورات ناگهوانی، بایو
ارکنوان در چنین فضاهایی است کوه ک. محیط هایی را ایجاد کنند که محلی برای یادگیری باشد

ری داشته می توانند دانسته هایشان را با بقیه در میان بگذارند، چالش ها را مرتفع سازند و نوآو
.طبیعتا شکل گیری چنین فرهنگی در سازمان، تالش زیادی را می طلبد. باشند

ینده بوه به عقیده متخصصان، سازمان یادگیرنده سازمانی است که ظرفیت خود را برای خلق آ
یری برای این سازمان صرفا حفظ حیات کافی نیسوت، بلکوه یوادگ. طور مداوم توسعه می دهد

دن در این ترکیب، ظرفیت خالق بوو. برای ادامه حیات با یادگیری مولد در هم آمیخته می شود
در واقع، مفهوم یادگیری در بافت ایون سوازمان ها بوه شوکلی یوا . سازمان را افزایش می دهد

وسوته در سازمان خوالق، افوراد بوه طوور پی. گرفته که شما در آن ها اصال نمی توانید یاد نگیرید
.ظرفیت خود را ارتقا می دهند تا آنچه در نظر دارند را خلق کنند
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اثرگذار اسوت؛ در تعریفی دیگر می توانیم بگوییم سازمان یادگیرنده، سازمانی توانمند، رقابتی و
. چرا که توان تولید دانش یدید را دارد و در این راه تجربیات فراوانی بوه دسوت آورده اسوت

این سازمان، یک سازمان خالق به حسا  می آید و قادر است برای حل مسائل و چالش هوای 
ه ای دیدگاهی دیگر، سازمان یادگیرنده را به عنوان مجموعو. مختلف، دانش خود را انتقال دهد

ثربخشوی از سیستم های به هم پیوسته تعریف می کند که تعامل بین این سیسوتم ها، میوزان ا
.سازمان را تعیین می کند

داد و ارتقوای ، معاون دپارتمان استع«تاپسوی چندل»مقاله پیش رو نتیجه مصاحبه نویسنده با 
.ه استکوکاکوال، درباره ی تقویت فرهنگ سازمان یادگیرنده است که به تازگی منتشر شد

سازمان یادگیرنده چیست؟: سوال اول
اکوال، در شورکت کوکو. تعاریف و نقطه نظرات زیادی پیرامون یک سازمان یادگیرنده ویود دارد

باور ما این است که حرکت به سوی یوک سوازمان یادگیرنوده، باعوث رشود و تعوالی اهوداف 
از نظور مون، سوازمان . کسب وکار و افزایش قدرت موا بورای دسوتیابی بوه پیشورفت می شوود

ایود بوا البته ایون موضووع نب. یادگیرنده، سازمانی است که پیوسته خود را از نو شکل می دهد
سوب سازمان یادگیرنده، سازمانی است کوه در آن افوراد بوه ک. برنامه های آموزشی اشتباه شود

مکوان تجار  ترغیب می شوند، شکست  یزء الینفک از روند پیشرفت است و روال های پروژه ا
س از انجوام نظیر یلسات یادگیری و بازبینی پ)اشتراک گذاری و بهبود اوضاع را فراهم می کنند 

( پروژه
روع کرد؟  چرا کوکاکوال برای تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده، این مسیر را ش: سوال دوم

ن سوال هنگامی که استراتژی شرکت ما توسط ییمز کوینسی، رئیس هی ت مدیره طی چنودی
زمانی را گذشته بازسازی شد، ما نیز استراتژی های مرتبط با کارکنوان، اسوتعدادها و فرهنگ سوا

.  بازسازی کردیم تا بلندپروازی و پیشرفت خود را از نو داشته باشیم
دون در آن زمان ایشان در یک کنفرانس خاریی، برای ارائوه تجربیوات بوین المللوی نوشوابه بو

کنیم ما بسیار صریح و روشن می گوییم که باید از مشتری آغاز: "گفت Coke Zero Sugarشکر 
به طوور کلوی  هور آن ." و مجموعه برندهای خود را به سوی مصرف  کننده محوری سوق دهیم

ه حرکت با مشوتری بودین معناسوت کو. چیزی که ویود دارد بر اساس خواست مشتری است
تی ارزیابی، تکرار، ریسک پذیری و یادگیری از درس آموخته ها و شکست ها بایود در مسویر درسو

.انجام شود
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جاام داده برخی از اقداماتی که کوکاکوال برای رسیدن به یک سازمان یادگیرنده ان: سوال سوم
.است را توضیح دهید

ن ایو. ابتدا ما رفتارهای مورد نیاز برای رسیدن بوه رشود و پیشورفت خوود را تعریوف کوردیم
راک سپس آن را به گونه ای به اشت. موضوع، انتظارات روشنی را در همه  سازمان به ویود آورد

ن بوه طور ما همچنوی. گذاشتیم که برای تمامی ذی نفعان و کارکنان قابل پذیرش و درک باشد
مداوم عملکرد خود را از نو بررسوی می کوردیم، زیورا معتقودیم یوادگیری از درس آموختوه ها و 

از سووی دیگور موا یوک هودف یدیود و یوک . شناخت مسیر نیز بسیار قابل اهمیت اسوت
جام، در سوران. استراتژی استعدادیابی را راه اندازی کردیم که باعث پیشرفت سازمان می شوود

ا از ، ما یک تعریف از رهبری را در شرکت بیان کردیم که نقطه مهم انتظار مو۲۰۲۰شروع سال 
.سازمان است

.  ح دهیدنکته حائز اهمیت و برجسته ای که در این مسیر یاد گرفته اید را توضی: سوال چهارم
رفت اگر یک ایده خو  دارید، به سمت آن حرکت کنید و همزمان که پیشو". فقط شروع کن"

ین گام آغواز ایجاد یک سازمان یادگیرنده با برداشتن نخست. می کنید به تکرار نیز ادامه دهید
درصد احتمال دارد شکست بخورید و مهم است کوه آن ۵۰همچنین باید بدانید که . می شود

.تاکید می کنم که شکست  یزء الینفک از روند پیشرفت است! را پذیرا باشید
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به طور کلی عوامل مهم موفقیت در این مسیر چیست؟  : سوال پنجم
ان اساسا در یوک سوازمان کارکنو. ویود رهبری مقتدر همچون کلیدی است که در را می گشاید

یود و تواضوع باعوث می شوود کوه گووش بده. به طور پیوسته از رهبراِن خود تبعیوت می کننود
مقودم در آخر باید اظهار داشت ما از اینکه رهبرانی در این مسیر داشتیم که از خوط. یادبگیرید

.ما را هدایت کردند، بسیار خرسندیم
یمع بندی

کامل است بسیاری از متخصصین، سازمان یادگیرنده را سازمانی می دانند که پیوسته در حال ت
ر و سیستم زنده ای است که بر کسب دانش و توسوعه مهارت هوای یوادگیری تمرکوز کورده و بو

ی این امر از یک سو باعث می شود سوازمان ها بورا. اساس آن عملکرد خود را بهبود می بخشد
کننود و از پاسخ به تغییر و تحوالت محیطی، بتوانند تغییرات سازمانی مطلو  در خود ایجواد

.سوی دیگر، تمرین فرآیندها و تقویت آن ها به ایجاد دانش یدید سازمانی منجر  شود

منبع
Coca-Cola's Journey to Become A Learning Organization, apqc.org, Elissa 
Tucker, Oct 14, 2021
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گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

محدثه لطفی
کارشناس مدیریت دانش

رویکردهای مشارکتی مدیریت دانش

راه هایی برای تشویق به اشتراک گذاری دانش در سازمان

رای بوو این دانوش در اختیار داشته باشد دانشی را انباشت دانش زمانی رخ می دهد که فردی 
ن را یوا دسترسوی بوه آکورده و اما از به اشوتراک گذاری آن امتنواع باشد، اعضای تیمش مفید 

ش این کار مویب می شود سازمان زیان بسیار زیادی را متحمل شود و در خلوق ارز. دشوار  کند
ود؛ انباشت دانش باعث بی اعتمادی در میان همکاران می شو. موفق نباشداز دانش و بهره وری 

زموان هرگونه تالشی که برای افزایش همکاری انجام می شود را از بین می برد و اتالف هزینه و
از سوی دیگر، به اشوتراک گذاری موداوم دانوش مزایوای ظواهرًا . را برای سازمان به همراه دارد

ل به اشتراک گذاری دانش تعامل ایتماعی را در محو. بی پایانی را برای سازمان ها به همراه دارد
کار افزایش می دهد، منجر به افزایش خالقیت و حول مشوکالت می شوود، دانوش مویوود در 

دهای سازمان را حفظ می کند تا با بازنشستگی یا خروت کارمندان از بین نرود و هر یک از واحو
ه ایون باشوند؛ در نتیجوسازمانی را قادر می سازد تا به اطالعات موردنیاز خود دسترسی داشوته 

ازمان و منجر به ارتقاء سطح بهوره وری سوبخشیده زمان پاسخگویی را تسریع دانش می تواند 
.شود

در ادامه راهکارهای ویود دارد که می توانید بر اساس آن اشتراک دانوش را در سوازمان خوود 
.افزایش دهید

فضایی برای اشتراک دانش ایجاد کنید
تید و یوا از هسدورکار اگر شما و همکارتان در یک محل کار فیزیکی کار می کنید کنید، یا کاماًل 

ش داشوته یک مدل کاری ترکیبی استفاده می کنید، باید فضاهایی برای به اشوتراک گذاری دانو
ضوای یوک به عنوان ماال وقتی همه اع. این فضاها می توانند فیزیکی و یا مجازی باشند. باشید

د توا بواهم تیم به صورت حضوری و در یک محل فیزیکی مشغول به کار هستند، باید قادر باشن
در روی پروژه ها کار کنند، با تکنیک هایی مانند طوفان فکری ایوده های خوود را مطورح کننود و

. سایر فعالیت هایی که نیاز به همکاری حضوری دارد شرکت کنند
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اعضوای ه هنگامی کو. این یعنی باید در دفتر کارتان محلی برای برگزاری یلسه ها داشته باشوید
زاری اسوت تیم به صورت مجازی و یا ترکیبی کار می کنند، سازمان شما نیازمند بسترهای نرم افو

نرم افووزار کنفوورانس ویوودئویی ماننوود زوم و یووا بسووترهایی ماوول. کووه تعاموول را تسووهیل کنوود
.مایکروسافت تیم، راهکارهای مناسبی برای این موضوع هستند

از نرم افزار مدیریت دانش استفاده کنید
زموانی همکاری آنالین همیشه بهترین گزینه برای فعالیت های مشارکتی نیسوت، به خصوون

الوت در این ح. که اعضای تیم از مکان های مختلف و در برنامه های زمانی متفاوت کار می کنند
ات و سازمان نیازمند بستری است که افراد هر وقت فرصوت داشوتند وارد آن شووند و تجربیو

نرم افوزار مناسب ترین بستر برای این کار، استقرار یوک. آموخته های خود را به اشتراک بگذارند
ال برای ماال، اعضای تیم ممکن است ویدیویی از خود در ح. مدیریت دانش در سازمان است

س انجام یک فعالیت و یا ارائه درس آموخته های اخیور در یوک کنفورانس ضوبط کننود و سوپ
نی کوه ویدیو را در یک نرم افزار مدیریت دانش به اشتراک بگذارند توا سوایرین بتواننود در زموا

.وقت دارند آن را تماشا کنند
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کار تیمی را ترویج کنید
در بسیاری از مسائل کاری، افراد مختلفوی در سوازمان ویوود دارنود کوه صواحب نظر و خبوره 

.یکی از راهکارهای اشتراک گذاری دانش میوان ایون افوراد، توسوعه کوار تیموی اسوت. هستند
غیررسمی بوه به همکاران کمک می کند تا با یکدیگر بیشتر آشنا شوند و در یک فضایکارتیمی 

ا این امر مویب می شود که حس اعتماد و امنیوت روانوی در آن هو. بحث و تبادل نظر بپردازند
گیرنود تیم ها ممکن اسوت تصومیم ب. افرایش یابد تا راحت تر دانش خود را به اشتراک بگذارند

الوت در هر دو ح. یلسات را به صورت مجازی برگزار کنند و یا در یک دفترکار دورهم یمع شوند
حالوت در. باید شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که افراد با خیالی آسووده بوا هوم تعامول کننود

اگور در .حضوری، چیدمان فضای فیزیکی بر همکاری و اشتراک دانش تأثیر بسویار زیوادی دارد
سازمان امکان ایجاد فضاهای یدیدی برای این کار ندارید، می توانیود اقودامات زیور را انجوام

:دهید

oد قهووه هیی چیوز ماننو. چندین ایستگاه قهوه در سراسر دفتر راه اندازی کنیود: ایستگاهقتوه
قدرت این را ندارد که افراد را دورهوم یموع کنود و داشوتن ایسوتگاه های قهووه متعودد در 

رقورار سرتاسر سازمان، افراد را تشویق می کند تا با همکارانی که معموواًل بوا آن هوا ارتبواط ب
.کنندنمی کنند صحبت 

oود کوه از آیا همیشه اتاق های کنفرانس باید از یک میز بزرگ تشکیل شو: اتاقهایکنفرانس
ی همه می خواهد مرتب و منظم در کنار هم بنشینند؟ البته، این حالت گاهی اوقوات ضورور 

ررسومی است، اما اگر چندین اتاق کنفرانس دارید، سعی کنید یک یا دو اتاق را به روشی غی
فضوا ایون. چندین میز کوچک تر و شاید چند کاناپه در این اتاق ها قرار دهید. چیدمان کنید

.کمک بسیار زیادی به افزایش تعامل بین افراد می کند
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الگوی مناسبی برای کارکنان باشید
ویوه اگر شما یک مدیر ایرایی یک تیم یا واحد سازمانی هستید، اقدامات و نگرش شما موردت

ه اشتراک و الگو قرار می گیرد؛ ماال هنگامی که کارکنان اطالعاتی را که برای سازمان مفید است ب
عالیوت یا اگر یک نرم افزار مدیریت دانش دارید، با ف. می گذارند، به آن ها بازخورد مابت بدهید

.در این سیستم به همکارانتان نشان دهید این موضوع برای شما مهم است
دانوش را ایجاد انگیزه سعی کنید نمونه هایی از تجربیات ثبت شده در سیسوتم مودیریتبرای 

ن چقدر بریسته کنید و به کارکنان نشان دهید که تأثیر آن بر پروژه های خان و اهداف سازما
موک اگر کارکنان بفهمند که چگونه کارشان به پروژه هوا و فعالیت هوای کوالن سوازمان ک. است

القانوه می کند، احساس ارزشمندی بیشتری می کنند و احتمال بیشتری برای ارائه راه حل هوای خ
.و روشن تری خواهند داشت

به اشتراک گراری دانش را تشویق کنید
ر راه های مختلفی برای پاداش دادن به اعضوای فعوال کوه د. همه دوست دارند پاداش بگیرند

ه ارائه در نظر داشته باشید، مشوق هایی ک. فرایند مدیریت دانش مشارکت می کنند ویود دارد
شوامل می کنید باید بافرهنگ سازمان شما مطابقت داشته باشد، برخی از ایده ها ممکن اسوت

:موارد زیر باشد
oکه بوه هنگامی که متویه می شوید یکی از اعضای تیم چیزی با ارزش را به اشتراک می گذارد

الع نفع سازمان است، به شکل ایمیل، پست و یا هر روش دیگری به سایر همکاران وی اطو
.کنیددهید و این کار را تشویق 

oوای دانشوی به کارکنانی که بیشترین تجربیات را به اشتراک می گذارند و یوا بیشوتر از محتو
.سایر همکارانشان استفاده می کنند، یایزه بدهید

oاسواس آن اگر کارکنان بدانند که به اشتراک گذاشتن دانش، بخشی از شغل آن هاست که بر
ه تویوه داشوته باشوید کو. سنجیده می شوند، احتماال مشوارکت بیشوتری خواهنود داشوت

برای همه شاخص های کلیدی عملکردی که تعیین می کنید باید مشخص، قابل اندازه گیری و
بوورای برخووی از نقش هووا و سوومت های سووازمانی، بووه . منطقووی و قابل دسووتیابی باشوود

در ایوون موووارد، انتظووارات بووه . اشووتراک گذاری دانووش می توانوود راهووی بوورای ارتقووا باشوود
.اشتراک گذاری دانش باید به وضوح بیان شود و در ارزیابی عملکرد گنجانده شود
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به اشتراک گراری دانش را تا حد امکان آسان کنید
کارکنان در همه. با حذف موانع احتمالی، کارکنان را تشویق کنید تا دانش را به اشتراک بگذارند

ویری نوشتن تجربیات مهارت کافی ندارند؛ در این حالوت می توانیود از بوه اشوتراک گذاری تصو
هموی در برخی موارد، برخی از خبرگان سوازمان دارای دانوش بسویار م. تجربیات استفاده کنید

نجوام راه های زیادی بورای ا. هستند که استخرات آن توسط شخص دیگری بسیار منطقی است
نوین همچ. این کار ویود دارد؛ پس در این حالت از تکنیک های استخرات دانش استفاده کنیود

ا بوه می توانید از یک ابزار پرسش و پاسخ در نرم افزار مدیریت دانوش خوود اسوتفاده کنیود تو
. کارشناسان ایازه دهد به سؤاالتی که سایر کارکنان پرسیده اند پاسخ دهند

مان مدیریت دانش ابزارها و تکنیک های متنوعی دارد که هرکودام می توانود در سوازبه طورکلی 
بودیل اشتراک دانش به بخشی از فرهنوگ سوازمان شوما تازآنجایی که . مورداستفاده قرار گیرد

می شود، حفظ همه دانش ها بسویار ضوروری اسوت توا کارکنوان فعلوی و آینوده بتواننود از آن
ل به عادت مستندسازی دانش را تا حد امکان برای کارمندان آسان کنید تا تبدی. بهره مند شوند

ی از برای ماال می توانید الگوهای ساده ای برای اعضای تیم ایجاد کنیود توا انوواع خاصو. شود
ان به آن ها این امکان را بدهید که دانش خود را بوه روشوی کوه برایشو. دانش را مستند کنند

.ساده تر است به اشتراک بگذارند

Ways To Encourage Knowledge Sharing Within Your Organization,
bloomfire.com, Madeline Jacobson, October 26, 2021

منابع
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احمد سپهری
مشاور و مدرس مدیریت دانش

ورود پارکینگی ها ممنوع

مندی چگونه با انتخاب درست سفیران دانش، نتایج ارزش
خلق کنیم؟

۶۲

رهوا بسیاری از پروژه های بهبود سازمانی با شور و اشتیاق فراوان آغازشده ولی پوس از مودتی
از فعالیت  هوای مختلفوی پویش. مدیریت دانش هم از این قاعده مسوتانی نیسوت. می شوند

ت ایرای پروژه و در یلسات اولیه برنامه ریزی می شود و سازمان شروع بوه پیاده سوازی مودیری
هایوت دانش می کند؛ اما پس از چند ماه مشکالت مختلفی پیش روی پروژه قرار می گیرد و درن

ه در بدین ترتیب تعداد زیوادی از کارکنوان سوازمان کو. پروژه آن طور که باید به اتمام نمی رسد
پایلوت های مختلف در پروژه مشوارکت داشوتند، منتظور یوک خرویوی مشوخص از اقودامات 

” مله کوهمدیریت دانش هستند، ولی بدون مشاهده هیی نتیجه قابل دفاعی و با گفتن این ی
.  گردندبه روند معمول کاری خود بازمی” این پروژه هم مال بقیه پروژه های بهبودی سرکاری بود

عنوی دالیل مختلفی برای وقوع چنین شرایطی ویود دارد که در این مطلب به یکی از آن هوا، ی
.می پردازم" ساختار سازمانی نامناسب مدیریت دانش"
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ساختار مدیریت دانش چیست؟
بورای مدیریت دانش نیز همانند سایر نظام ها و فرایندهای سازمانی، نیازمند ساختاری مناسب

3یوا ۲با تویه به میزان پیچیدگی سوازمان، سواختار مودیریت دانوش معمووال در . ایرا است
است های مدیران ارشد در باالترین سطح این ساختار وظیفه تعیین سی. سطح طراحی می شود

سوطح بعودی کوه از مودیران میوانی . کالن و راهبری اقدامات مدیریت دانش را بر عهده دارند
تشکیل شووده اسووت، وظیفووه طراحووی رویکردهووای ایرایووی، ایجوواد بسووترهای مناسووب بوورای 
ه پیاده سازی ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش و نظارت بر نحوه ایرای اقدامات را بور عهود

یرای سطح سوم نیز در صف اول خط مقدم مدیریت دانش، وظیفه بسیار مهم و کلیدی ا. دارد
در بیشتر سازمان ها، سوطح اول و دوم ایون سواختار بوه خوبی. مدیریت دانش را بر عهده دارد

طراحی می شود و معمواًل هوم وظوایف خوود را به درسوتی انجوام می دهنود؛ اموا چورا در ایون 
سازمان ها مدیریت دانش پس از مدتی راه به یایی نمی برد؟ پاسخ واضح است؛ چوون سوطح

.سوم به خوبی نقش خود را ایفا نمی کند
سفیر دانش کیست؟

ن رکون سفیران دانش بخش اصلی از سطح سوم ساختار مدیریت دانش و به تعبیری مهم توری
ان بودون حضوور فعوال نماینودگ. پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در هر سازمانی هستند

ای مدیریت دانش، پیاده سازی ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش مقطعی بووده و توا الیوه ه
فیران شواید مهم تور از توانمندسوازی سو. عملیاتی و به اصطالح کف سازمان پیشوروی نمی کنود

.  دانش، انتخا  صحیح آن هاست
مندسوازی به بیان دیگر درصورتی که افراد مناسبی را برای این کوار انتخوا  کنویم آمووزش و توان

آن ها نیز با شرایط مطلو  تری انجوام خواهود شود و احتموال موفقیوت مودیریت دانوش در 
.سازمان به شدت افزایش می یابد

 شووند علی رغم ارائه شاخص هایی برای انتخا  این افراد، معمواًل سازمان ها در تله ای گرفتار می
اخیور تجربیات چند سوال. که توانایی شناسایی و معرفی درست این افراد را از دست می دهند

من و همکارانم در گروه مشاوره مدیریت دانوش دانوا نشوان داده کوه معموواًل دو حالوت زیور 
:بیش تر اتفاق می افتد

o معرفی افراد باسابقه بسیار کم
oمعرفی افرادی باسابقه کاری بسیار زیاد

ر را در هر دو حالت انتخا  سازمان بدون نتیجه خواهد بود و سفیران دانش انتظارات موردنظ
خت کوافی افراد باتجربه کاری بسیار کوم، شونا. دلیل آن هم بسیار واضح است. محقق نمی کنند

رصوت و نسبت به فرایندهای کاری و خبرگان سازمان ندارند و افراد باسوابقه کواری بواال نیوز ف
.انگیزه الزم برای این کار را ندارند
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افرادی . تیمگذاش" کارشناسان پارکینگی"البته دسته سومی هم ویود دارد که ما نام این افراد را 
که در واحد کاری خود به دلیول عودم توانمنودی های الزم، بی کوار هسوتند و مودیران واحود از 

ن ها را می کنند و آ( شاید هم سوءاستفاده)فرصت پیش آمده در حوزه مدیریت دانش استفاده 
، نبایود به هرحال بوا گوزینش اشوتباه و ورودی نامناسوب. به عنوان سفیر دانش معرفی می کنند

.انتظار کسب خرویی و نتایج مطلو  از این فرایند داشته باشیم

؟ پاسخ اما برای حل این مشکل بزرگ و تاریخی در پیاده سازی مدیریت دانش باید چه کار کنیم
راد بواانگیزه بهترین گزینه برای نمایندگان مدیریت دانش، اف. به این سوال خیلی دشوار نیست

ایی را باالیی هستند که باید آن ها را در با شیوه هایی شناسوایی کورد و فرصوت رشود و شوکوف
.برای آن ها فراهم کرد

جوجه اردک های زشت را به سفیران دانش زیبا تبدیل کنیم
. احتمااًل همه ما داستان معروف یویه اردک زشت هوانس کریسوتین اندرسوون را شونیده ایم

پرنده کوچکی که از سر اتفاق در یک دسته یویه اردک قورار می گیورد و چوون ازنظور ظواهری 
ک تا اینکه زمان می گذرد و وی تبدیل به ی. زشت به نظر می رسد از طرف اردک  ها طرد می شود

هموه موا. یویه اردک زشت می تواند نماد تک تک کارکنوان سوازمان باشود. قوی زیبا می شود
م؛ می توانیم همان یویه اردک زشت باشیم که درگذر زمان قوی زیبای منحصربه فردی شوی
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ا اما نکته کلیدی در این است که آن یویه اردک زشوت بوه هرحال تبودیل بوه یوک قووی زیبو
ر یایگاه دنیا پر است از آدم هایی که د. می شد، اما برای ما لزومًا مسیر پیشرو این چنین نیست

قوهایی که قو بودن خود را باور نکردند و هموراه اردک هوا بوه زنودگی . واقعی خود قرار ندارند
یود برگرفته از کتوا  ذهون زیبوا نوشوته دکتور مجتبوی لشوکر بلووکی و وح). خود ادامه دادند

(مشایخی

. مبرای پیاده سازی موفق مدیریت دانش باید به دنبال یویه اردک های زشوت سوازمان باشوی
ار بورای ایون کو. کشف و شکوفا کردن یویه اردک ها کار ساده ای نیست؛ اما امکان پذیر اسوت

رسووم باید ابتدا با تکنیک هایی که در حوزه مدیریت منوابع انسوانی و مودیریت اسوتعدادها م
.است، افراد مناسب را انتخا  کنیم و سپس بسترهای رشد را برای آن ها فراهم کنیم

!یک تجربه موفق؛ ورود پارکینگی ها ممنوع
بودم و چند سال پیش دریکی شرکت های صنعت نفت، مدیر پروژه پیاده سازی مدیریت دانش

یلسه در ابتدا یک. این بار برای انتخا  نمایندگان مدیریت دانش کمی وسواس به خرت دادم
نقوش توییهی برای مدیران ارشد سازمان که عمدتا عضو پایلوت بودند برگزار کردم و اهمیوت

یلسوه مهم ترین مفهومی که در این. سفیران دانش در موفقیت مدیریت دانش را تبیین کردم
!به دنبال آن بودم تنها یک یمله بود؛ معرفی کارشناسان پارکینگی ها ممنوع
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برابور ظرفیوت موردنیازموان را بوا همراهوی تویم ایرایوی پوروژه از 3پس ازاین یلسه لیسوت 
از در ایون یلسوه. واحدهای مختلف یمع آوری و یلسه  توییهی را نیز برای آن ها برگزار کردیم

مدعوین درخواست شد تا در شاخص هایی بوه خوود نموره بدهنود و اگور نمره شوان از حوداقل 
لسوات اعالم شده کم تر شد، مناسب برای پذیرفتن این نقش نیسوتند و نیوازی بوه آن هوا در ی

تند با ایون غربوالگری تعوداد نفورات مووردنظر کوه پتانسویل های مطلووبی داشو. بعدی نیست
آن هوا از طرفی عملکورد. شناسایی شدند و دوره های آموزشی توانمند ساز برای آن ها برگزار شد

نیز به صورت ماهیانه مورد ارزیابی قرار می گرفوت و هور سوه مواه نیوز برتورین نفورات معرفوی
مجموعه این اقدامات مویوب شود توا در یوک بوازه زموانی . می شدند و از آن ها تقدیر می شد

نماینده مدیریت دانوش توانمنود در سوازمان شناسوایی شووند و بوا تویم۱۵شش ماهه حدود 
.مدیریت دانش برای پیاده سازی راهکارها و ابزارها همکاری نمایند

از افوراد بعدها به نقل از یکی از دوستان شنیدم که مدیر ارشد دانش شرکت از دیدن نام برخی
ر ایون کوار در لیست برترین سفیران دانش تعجب کرده بود و باور نمی کرد این افراد بتواننود د

د و این افراد یویه اردک های زشتی بودند که به قوهوای زیبوا تبودیل شودن. مهم موفق شوند
.استعداد خود را شکوفا کردند

. ی کننودسفیران دانش تاثیرگذارترین نقش را برای زنده ماندن مدیریت دانش در سازمان ایفا م
ایود انتخا  درست، توسعه و نگهداشت این افراد یکوی از مهم تورین موضووعاتی اسوت کوه ب

ک ایجاد یو. سطح ابتدایی ساختار مدیریت دانش در هر سازمانی مور تویه قرار گیرد۲توسط 
راکوه نظام انگیزشی مبتنی بر عملکرد برای سفیران دانش از نان شوب هوم وایوب تر اسوت؛ چ
راهوی درنهایت این افراد باید ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش را پیاده سازی نموده و با هم

.دانشکاران برای سازمان خلق ارزش کنند
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