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اهتد فرهنگسازمانیبهمثابهیکزمینکشاورزیاستکههرچقدربستررممتاتیریاهترهب
ورتزارمحصولباکیفیتیرینیزازمنبهعملمیمید؛امااینزمینربسیاریازسازمانهاهت

استویارحالریبهرر بیابانبتیم وعففتیاستتکته ونتهاا تیاز یاهتان منهت 
برا یاهانبیثمررمنرهدمیکنند؛اماسؤالمه ایناستکهچگونهایتنبستررنامناست

؟برایکاهتبذرمدیریتانشمماتکنی 
ومدلهایمعربرپیاتسازیمدیریتانشازجمفتهچتارچو متدیریتانتشچارچو ها

” فنتاوری“و” کارکنتان“ ”فراینتدها“ ”رهبتری“چهاریسهیفگر به((APOسازمانبهرتوریمسیایی
ناهارتمیکندکههریکازاینیستهیفگرهانقتشبستزاییرسترعتانونهاینتهکتر

رسازمانهامرناسببانقتا وتوووفتع وبفتوهیکته. فرهنگانشمحورایفامیکنند
انهریکازیسهیفگرهاارندبایداوداماواورایعری کرتواجراییکنند؛امتارایتنمیت

« ازیمموزشویوانمندس»یکیازمه یریناوداماییکهیمامیسازمانهابهمننیازمبرمارند 
بر تزاریورتهتایمموزهتیمتدیریتانتشیتاثیرکیفیتت. رزمینهمدیریتانشاستت

ورییر ت. ارم اتستازیمسرقی براولینمرحفهازفرایندمدیریتیغییرستازمانی یعنتی
دکتهکارکنانسطوحمخرف سازمانبرایمشارکترفرایندمدیریتانشهمکتاریمیکننت

ویقابداننداینفرایندچیستوچهمزایایبرایمنهاارواینکتاربتاممتوزشرستتو
.ا ولیایفاقمیافرد

 ورتهایمموزهیمرنتوعیرار« روتمشاورتمدیریتانشانا»سالهایاایرمارطی
اینورتهایمموزهیبه تورو. سطوحعمومیویخصصیمدیریتانشطراحیکرتای 

ریازکار اهیوبارویکرمربیگریویا یریحینعملاجرامیهوندیتافرا یترانردرست
.ازمناسرفاتکنندمفاهی پیداکرتوبروانندراجرایمدیریتانش



ساسان رستم نژاد
مشاور و مدرس مدیریت دانش

متانبایدنحالوهوایبازیکنانفویبالکهباچههوروهیجانیهترحواایفشتانرا کتهه
رفویبالبازیکرناستانجاممیهند بهفکرفرومتیرومکتهچتراایتنرونتدنمییوانتد

ربی ؟ا رسازمانرابهعنوانیکزمینفویبالرنظربگیتری  سترم!سطحسازمانهارخهد
ررهمیشهمعرقدبتوتوهستر کتها ت. مدیرعاملوبازیکنان کارکنانسازماناواهندبو

ازمانسازمانهایمافرهنگفویبالیحک فرماهو نظاممدیریتانشبسیارراحتیررس
همراهیاسرقراریافرهونهاینهمیهو؛چراکهپاهنهمهیلمدیریتانشراعدمانگیزشو

کتهایتناایرامطفبیراازاسراعزیز جنا موایکررابوالعالییمیاواندم. کارکنانمیان 
.  مفهومرابهزیبایییشریحکرتبو

۲

ساسان رستم نژاد
مشاور و مدرس مدیریت دانش

توسعه فرهنگ مدیریت دانش 

فرهنگ فوتبالی و مدیریت دانش
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فرهنگ فوتبالی در سازمان 
زیتابعدازپایانهربازیهاهدمنهسری کهیی بازندتباچش هایاهکبتاروبتایفست 

اسندومثتلزمینبازیرایردمیکنندوبازیکنانیی پیروز ازفر اوهحالیسرازپانمیهن
دومیتنیتزویژ ییگربازیکنانفویبالایناستکهباوجومصت. کوکانهامانیمیکنند

سؤالایناستکهچرارسازمانهتاهدچنتینرفرارهتایی. همچنانبهبازیاامهمیهند
ناستکهسؤالیگرای. نیسری ؟رفرارهایمشابهبازیکنانرسازمانبهندرویدتمیهوند

ریکیی فویبالوریکفضایورزهتیایتنرفرارهتایوفاارانتهوعاهتقانهیحتتچته
یتنهرایطیبروزپیدامیکنندوچهعوامفیاینرفرارهتارازمینهستازیمیکنتد؟بعضتیازا

:عواملزمینهساز عبارینداز
.هدفبرایهمهبازیکنانروهنوهفافاستوابهامیاسؤالیرمورمنوجوندار•
.عمفکربازیکنانیدتمیهوورفرارمنهازیرذرتبینویحتارزیابیاست•
.بازیکنانرهرهورزهیراباعالوهومیلاوانرخا کرتاند•
.عمفکرهایاو ومؤثربهسرعتیدتهدتوپااشریافتمیکنند•
.بینبازیکنانونقشهاییکهریی ارند یناسبزیایوجوار•
ایترتر ورییکهعمفکربازیکنانفعی باهدجای زینهایمنهایاهمتانبازیکنتانذ•

اوراجایمنهارااواهند رفتوراینروابتبرایاینکهبازیکنانبروانندجایثابت
.ریی ازستندهندبایدهمیشهبهررینعمفکررااهرهباهند

.بههربازیکنقشهاییعری هدتباانرظاراوروهنوا ذارهدتاست•
ریروبتروبرایمنکهبازیکنانبروانندوابفیتهاوابرکاراواورانشانبدهندبامحتدوی•

.نیسرندوعر هاونماییرااریارمنهاورار رفرهاست
قانمربیازنزیکررینفا فهبامیدانبازی بهعمفکربازیکنتاننظتارواروازطریت•

بیتهوهمچنینبراییشویقوین. بازاوررهرزمانیکهالزمباهدربازیمداافهمیکند
.یعویضنیزستمربیبازاست

نهتاعمفکرمثبتبازیکنانرهرسال بهبوجایگاتمنهاوکسبرممدومحبوبیتتم•
.رسالهایبعدرابهنبالاواهداهت

.پااشبازیکنانبهجزعمفکرویالشمنهابههیچعاملیگریربطندار•
.ننمیروعمفکرهیچبازیکنیبهپاییگرینوهرهنمیهووپااشمنبهجیبسایری•
.بازیکنانررونیی رفاوتوبایی مقابلروابتارند•
شویقیتابازیکنانبالفا فهبعدازهرعمفکرمثبتیامنفی موری. بازاورهافوریاست•

.ینبیهمربی ه ییمیها یماهاچیانوهواارانورارمی یرند
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ارمیانمییوانی یماماینعواملزمینهسازیاحداولبخشیازمنهارارستازماناتوبتهکت
یاتورابگیری یاکارکنانماه مثلبازیکنانیکیی فویبال همهیتالش یعصتبوانتر 

نبته رفموفقیتسازمانوسریابیبهاهدافسازمانکنند؟همچنینبازاورمنیمتدیرا
هراامهنمونتهمشتاب. کارکنانسازماننیزیکیازعواملمحردرسازمانمحسو میهو

.منربازیفویبالرااززبانکررابوالعالییمیاوانی 
چرا مربیان ورزشی در نزدیکترین فاصله با میدان می ایستند؟ 

کنند؟ا رچرامربیانورزهیرنزیکررینفا فهبامیدانمیایسرندوییمشانراهدایتمی
ند ایتنمدیرانه رچنینمووعیریوراربگیرندوفا فهنزیکیبامیدانعملاهترهباهت

:امكانراپیدامیکنندکه
oننتدارزیتابیک( ونهستفیقهایوذهنتی)کارکنانراازنزیکنظاروکنندوبه وروویق .

رنوهتتزمانیکهکارکناناحساسکنندازسویمدیرارزیابیمیهوندواینارزیتابیبترس
.منهامؤثراست بهررکارمیکنند

oهویژتبازاوراورافوراوبه وروپیوسرهبهکارکناناعالمکنندوهترایط رونتدهاوبت
.رفرارهاینارستکارکنانراوبلازمنکهیرهو یغییرهند

oندوبرواننتداسرعدا مهارووعمفکرکارکنانرانسبتبه ذهرهباوتبیشترریبستنج
انیمدیرعامفیکه تاهیبتامتدیرانمیت. یصمیماوویقیریررابطهبامنهاایخاذکنند

سازماناوفویبتالبتازیمیکتر می فتتازایتنفر تتبترایهناستاییروحیتاوو
رتوویژ یهایهخصیریمنها مثلیواناییویمایلبرایانجتامکتارییمتیاسترفاتکت

.اطالعاوزیایراینزمینهبهستمورتاست
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oرهرهرایطیبایدبهکارکنانانر یبدهندومنهارابهاامهمسیرمشراقیرکنند.
oیتاراطالعاومورنیازکارکنانراباسرعت بیواسطه بدونیتفارروبتدونیحریت راار

.منهاورارهند
oبرایکارکنانیکالگویرفراریباهند.
o عالوتبراطالعاو ریحمندرجر زارشهتایرستمی اطالعتاوفتمنیایراکتهمعمتوال 

می هایاینموفوعبرایایخاذیص. به ورورسمی زارشنمیهوندنیزبهستبیاورند
.مهمیکهنیازمندبهاطالعاوهسرند حائزاهمیتاست

تمدیرانراینهیو. مینامند«  مبا» اپنیهااینهیوتمدیریترا کهیویویامبدعمناست 
هبه وروسرزتر حنهحضورپیدامیکنند؛بتههمتینلیتلمییتوانانرظتاراهتتکت

طتهبتارراب. کارکنانهمیشهمماتارزیابیهدنباهندوکارهاطبقروالوانرظارپیشبترو
فرامتوشمیکننتدیفتاووکارکنتانونی ازهتاوانگیزشکارکنان نکرهایکتهمتدیرانمعمتوال 

همانطورکتهبازیکنتانفویبتالهمته یریتکستطحنیسترندو. راواستهایمناناست
ارندویفاووهایااالویورفراریوحرفهایمرفاوییارند کارکناننیزهدهههایمرفاویی

ررامدیرانارهدسازمانبرایرنظر رفرنپااشهایمالیومعنویمناسب بایداینمتوا
نهراباه االیازلط نیستکهمطفبیگریازاسراابوالعالییراینزمی. رنظربگیرند
.مطالعهکنی 
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بخش بندی کردن کارکنان
ایجتذ نیایبازاریابی نیایپیچیدتوجالبیاست؛رفضایروابریبازار بازاریا هتابتر

تمشرریان حفظمنهاوبهستمورنرفایتووفااریمنهاازروانهناسیاجرماعیبهتر
رنیایبازاریابیرسهاوحرفهایزیایبترایمتدیریتمنتابنانستانیارو. می یرند

راجتذ وحوزتمنابنانسانیمییواندبهماکمکزیایبکندیاکارکنانهایسرهووفتااری
.  حفظکنی 

شترریانرچارچو اینیدبیر بازارهدفیتام. یکیازیدابیربازاریابی بخشبندیبازاراست
اسازمانهابالقوت باکمکیکمعیارمنطقیبهبخشهایمخرف یقسی ویفکیکمیهوی

 نیتازوبروانندبرایهربخشازاینبازار کاالیاادمرییولیدکنتدکتهبتاستفیقه اواستت
.بوجهمنبخشیناسباهرهباهد

فقیتتبدیهیاستکهبروراریاینیناسببهافزایشفروشکاالواتدماوومرعاوبتابتهمو
ستی چراباهمینمنطق کارکنانسازمانرابهبخشهایمخرففتییق.  سازمانمنجرمیهو

رزمانیخصیصپااش بههر تروتازکارکنت انچیتزینکنی یابروانی رهنگاممقرر مثال 
نپوهشبدهی کهبااواستونیازوسفیقهمنهابیشررینیناسبراار؟برایمثال یفمی
 پرااتتبیمهرمانییکمیفی برایکارکنانهایسرهایکهبیماریهایمزمنوپرهزینهارند
فیرانشگاتکمکهزینهیحصیفیبهکارکنانهایسرهایکهمشغول ذراندنیحصیالویکمی

الهسرندوپرااتکمکهزینهاسرفاتازمهدکودبرایکارکنانزنتیکتهفرزنتدانارست
.ارند ازمصایقایننوعرفرارهاوبراورهایاورضاییاست

وورتی. کارکنی بخشبندیکارکنانکمکمیکندیامنهارابهرربشناسی وباسبکیاورضایی
بهکارکنانچیزیرامیهی کهبهمننیازارند مروجهاواهندهتدکتهمتامنهتارااتو 
زمیهناسی وازبابتاینکهمنقدربرایمامه بوتانتدکتهبترایهتنااتمنهتاوم تاهیا

.اواسرههایشانحساسبوتوووت رفکرتای  حساوبیپیدامیکنند
ارتباط فرهنگ فوتبالی و مدیریت دانش

متدیریتانتشربطتنفرهنتگ. بامطالعهمطالبباال حرمامروجهایتناریبتا هتدتاید
فویبتالسازماننهاینهمیهووا رمدیرانوکارکنانسازمانویژ یهایسرمربیوبازیکنان

د راراوپرورشهندوفرهنگیهبیهبهفرهنگفویبالیهتارستازماناتوایجتاکننت
هعمفکررچنینفرهنگیک. موفقیتمدیریتانشرامییوانبااحرمالباالیییضمینکر

د کارکنانبهاوبییدتهووبهازایمنپااشهایمناستبمعنتویومتالیریافتتکننت
ظترچراهانشبهرسریبهجریانمیافردومییوانامیدواربوکهمدیریتانشچهازن

.کیفیوچهازنظرکمیبهنرایجمثبریستپیداکند

13شماره | 1401سال | مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا 



گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

مهسا ذاکری دانا
کارشناس ارشد مدیریت دانش

پیاده سازی مدیریت دانش

راه برای ایجاد یک برنامه پایدار مدیریت دانش9

یکیازالیلمه هکستپرو تهایمتدیریتانتشایتناستتکتهیتی اجرایتیستازمان
اودا! اینیعنیاارراعمجدچرخ. عالوهمنداستهمهچیزرااوشیجربهکند ماوومعموال 

راجرایراهکارهاینومورانته. اینچنینینریجهمطفوبیبرایسازمانبههمراتنخواهداهت
همنراحوزتمدیریتانشمییواندرنگاتاوللهرتمورباهد امابروراریاریبا باکسانیک

شرالرنیرس محققمدیریتان. باموفقیتانجاماتاندکمکوابلیوجهیبهمامیکند
 فرتیمرکزکیفیتوبهرتوریامریکارمات ذهرهباپنجکهنهستربازمتدیریتانتش ت و

.اهرهیارازموفقیتمنهارابداند
oونیراکویل عضوارهدیی مدیریتانشنیرویریاییایاالومرحدتامریکا
oایانفاف مدیرارهدانشفرماندهیمموزشوکرریناریشایاالومرحدت
oتمایکلپروو مدیریی مدیریتانش فرماندهیمموزشوکرریناریشایاالومرحد
oحدتکفیسارز مدیربرنامهپیاتسازیمدیریتانش یی ناونیرویریاییایاالومر
oفایننشالملیسونویفکینز مدیرمدیریتانشهرکتبیمه رپریدنشال

هاسترفاتیو یهاینافرابراییوسعهیکبرنامهمدیریتانش یرهیبکارکنانب9راامه
.ازمنوبهبومشارکتهایانشییشریحهدتاست

با اولویت ها و نیازهای سازمانی تطابق داشته باشید-1
برایراهکارهایموفقمدیریتانشبایافرنمشکلمناسبهروعمیهوند؛مسائفیکهه 

دوبتابیرونبرویت»: به فرهمایکلپروو. رهبرانوه برایکارکنانسازمانحائزاهمیتاست
«  .رهبرانوکارکنانرمورمشکالیشانوهیوتحلبرایازمنها حبتکنید

فموریتتوسعیکنیدبه رهمانمیزیبنشینیدکهرهبرانبه رمنمینشینندورمتورم
. اهدافسازمان فرگومیکنند
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هنیدناسررایژیهاومنچهرحالانجاماستبهمدیریتانشاجتازتمیهتدیتابترروی
.ویدهمابایدبهعنوانحاللمشکلسازمانهناارهه. مسائلکفیدییرییمرکزکنند

مایکلپروو مدیریی اجراییمدیریتانتش فرمانتدهیممتوزشوکرتریناریتشایتاالو
ید حریا ررحوزتمدیریتانشیازتکارویابایجربتهباهت»: مرحدترایناصوص فت

جربیتاوبایدازمجموعهعظی انشویجربهاارجازسازماننیزاسرفاتکنیدوازبهرترینی
«سازمانهایموفقرسبگیرید

از دانش و تجربه موجود در صنعت استفاده کنید-2
ایتن. هسر  APQCمنموفقیتاورامدیوناسرفاتازچارچو »: به فرهملیسونویفکینز

بترچارچو بهماکمککریاذهنیترسریاهرهباهی وبهجایجوشمورناویتانوس
«.رویاجرایمرحفهبهمرحفهیمرکزکنی 

ی  همهمامیاواهی االقباهی وراتجدیدیبرایانجامکارهاپیتداکنت»: کفیسارز فت
 وازامایکیازالیلموفقیتمااینبوکهرحوزتمدیریتانشبا نعتهریکهتدی

کنتان بتههمامییوانیتدبتااسترفاتازاالویتتکار. یجربیاوسایرهرکتهااسرفاتکری 
شبتربهررینروشهاستیابید؛امابهااطراهرهباهیدکهبخشعمدتایازمدیریتانت

نرایتنراتبنابرای. رویبهاهرراد ذاریانشواسرفاتازیجربیاوسایر ناینیفکیدار
«.ینهانمانید
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به زبان مشتریان خود صحبت کنید-3
اکفماوووا تهایموراسرفاتمه هسرند بهاصتوصا ترا تطالحاویخصصتیهتمابت

محتدوکترناستترفاتاز» : بتهاعرقتاپتتروو. ابیتاوذینفعتانهمختوانینداهتترهباهتد
کتهازا طالحاویخصصیمدیریتانشوهروعبهاسرفاتاززبانعمفیاییهترستازمانی

نتهمتارمتوراینکتهچگو. منپشریبانیمیکری  یکیازعوامتلکفیتدیموفقیتتمتابتو
کنتی   تحبتکتری وستنسمنهتار Yیتا Xمییوانی سازمانراواربهاجرایراهکتار

«.سازماناونااراجرایهیوتهاییبرایافقارزشبوند
ساده شروع کنید و صبور باشید-4

یریتراهکارهای ونا ونرارابردارابعاکوچکیمزمایشکنیتدوبهیتدریج سیستر متد
مساناستکتههمتهکارهتاراریتک. انشاورامرناسببانیازسازمان سررشبدهید

یرازمرحفهانجامبدهید اماواوعیتایناستکهعمفیاییکرناوداماو بتهمرایبپیچیتدت
ویکتربته فرتهویفکینتزاسترفاتازر. یعییناهدافیهیرواوعیویارس جدولزمانیاستت

.مرحفهایوپایفوومحوربهپیشرفتهایواوعیراینمسیرکمکمیکند
اماووبایتداوتد« .ابرداهمهچیزرابهستمتجمعیتتپریتا نکنیتد»: ونیراکویلیاکیدکر

کتهایجتایصورنکنید. برنامههارابهیکههایساتیبدیلکنیدیاافرامنهارامروجههوند
ورییکهنیازویقافاباسرعتایفاقمیافرد؛بفکهاینمسئفهفرمینتدیزمتانبراستتور ت

«.بخواهیدعجفهکنید اهریاقکارکنانراکوراواهیدکر
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پیروزی ها را جشن بگیرید-5
دیقهمزمانباپیشرفت مطمئنهویدکهه ذینفعانوه نقا عط وسراورهارایصت

ااشوبتهملیسونویفکینزرهترکتبیمته رپریدنشتالفایننشتالیتکبرنامتهپت. میکنید
. راحتیکتررسمیتهناارنرابرایایجاانگیزترکارکنانیکهمدیریتانشراپذیرفرندط

اریمتاکت: "ملیسون فت. اوهمچنینموفقیتهایکوچکراریی مدیریتجشنمی یر
وریاییتدمیکنی کهیی مدیریتانشوکارکنانیکهمشارکتاهرهانداحساسکننتدمت

."ورار رفرهاند

هرگز از ترویج مدیریت دانش دست نکشید-6
نزبرایهترویفکی. رابرداوجویکبرنامهاریباطیهدفمندمییواندبسیارحائزاهمیتباهد

مرحفهازپیاتسازیمدیریتانشیکاسررایژیاهتتوایتنحتسرابتهافترااکته
مدیریتانشچگونهاواهدبو؟چهسویبرایمنار؟چهفایدتایبرایسازمانار؟

ر ونتهوپسازپیاتسازی بسرریرافراه کریاکارکنانهرسوالیاهترندبنرستندیتاهت
. نگرانیرامطرحکنند

هتایهمانطورکهسطحبفوغمدیریتانشرسازمانهمااریقاپیدامیکنتد بایتدرویکر
وزشوایانفافمدیرارهدانشفرماندهیممت. اطالعرسانیویرویجینیزیوسعهپیداکند

انمایکمسترندمتدیریتانتشستاارهای یتااستر»: کرریناریشایاالومرحدت فت
.مدیریتانشرانهینهارسازماناومان بفکهبرایاریشاباالومرحدتباز وکند
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انتشمارحالیالشبرایبروراریاریبا هسری یابههمکارانمانبگتویی چترامتدیریت
هبرایاریش برایرهبرانارهدوافرایکههرروزسرکارحافرمیهوندمه است؟ایتنبت

».زمینهسازیوانرقالارزشمدیریتانشکمکمیکند
متدولوژی چابک را بپذیرید-7

یکالگویمدیریتپرو تکهبریکرار همکاری اوستازماندهیومشترریمردولو یچابک
اسرفاتازایتنرویکتررپیاتستازیمتدیریتانتشموجتبهتدتیتا. مدارییاکیدار

واثربخشیاوداماورهترکتبیمته رپریدنشتالفایننشتالوستازمانفرمانتدهیممتوزش
.کرریناریشایاالومرحدتبهطور سررتایاافزایشباید

 ازماسعیمیکنی همهچیزرابایکیهبترمرتدولو یچابتکانجتامهتی »: ایانفاف فت
ههمتهاسکرامهایروزانه رفرهیااهرنیکرویکرییمیمرعالازنظرفرهنگتی جتاییکت

« .رویپرو تایهمگرامیهوندیامنراباموفقیتارائهکنند

به بازخورد گوش دهید و بر اساس آن عمل کنید-8
اارزیتابیارائهبازاوربهفرایندمدیریتانشویی مرولیمنکمکمیکندیاپیشتنهاهار

روتهتایپریدنشالفایننشالبهیتاز ی . کرتوبهمشکالووفر تهایجدیدپاسخهد
.تمرمرکزرابرایردبیشرررموریجربهکاربرنهاییمدیریتانشیشکیلاتاس
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کتهونیراکویل عضوارهدیی مدیریتانشنیترویریتاییایتاالومرحتدتامریکتا فتت
معموالهنگاموروکاربرانجدیدبهحوزتمدیریتانش بازاورهایمفیتدیریافتتمتی

نستؤاالوبهایت. میکنند« چرا»ووریاینافرایامی یرند هروعبهپرسیدنسؤاالو. کند
." وشهید زیرامییواندبهپیشبربرنامههماکمککند

ایجاد تعادل میان ثبات و تکامل-9
امتا. دبا ذهتزمان رهبرانمدیریتانشبایدبانیازهاووابفیتهایجدیدساز ارهتون

.یدهمابایدیکاملراباثباومرعالکن. رعینحال فقطبهااطرمنیغییرنکنید
یریتیی یکناونیرویریاییایاالومرحدتبهیاز یاودامبهطراحیمجداستررایژیمتد

نیمامجبتوربتوی عقتبنشتی»کفیسارز مدیرانشاینهرکت فت. انشکرتاست
«کنی وبفهمی چگونهمییوانی منچهراکهامروزاری حفظکنی 

یووبلازیوسعهیااجراییکنیکهاوابزارهایمدیریتانشبرایردعمیقمحیطیجتار
فرفتیاوهفتط. عمفیاییووفعیتهااصهایمدیریتانتشرستازمانووتتبگذاریتد

( طترح)اطمینانحا تلکنیتدکتهاستررایژی. ممکناستیالشهایهمارابهحاهیهبرانند
رداینبهنوبهاتومتییوانتد. مدیریتانشهمابخشیازاسررایژیکفیسازماناست
.هدافراویی هارایسهیلکندوهانسموفقیتراافزایش

9 Ways to Build a Lasting KM Program, apqc.org, Lauren Trees, Mar 14, 2022
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حامد چینی فروش
مشاور و مدرس مدیریت دانش

اشتراک دانش در سازمان

!؟آیا درونگراها در اشتراک دانش خوب نیستند

ایتهبسیاریازمطالعاونشاناتاندکهسیسر هاوفرمیندهایمتدیریتانتشستازمان پ
همتدیریتانتشیتا ترموری ذایرتستازی انرقتال بت. ستیابیبهمزیتروابریهسرند

اهرراد ذاریواسرفاتازانشواطالعاوستازمانی ازجمفتهفعالیتهتایفتروریرهتر
واریباطاوانشیوبروراریجریانانش اتواترفرمینتدبازاریتابی. سازمانباوامیاست

فروشوادماوپسازفروشواواترطراحیاستررایژی نوهترنیتک تزارش متدیریت
.  سازمانوهیرت هسرها فیعمفیاورهرکسبوکاریاسازمانیمحسو میهو

هایمییواننریجه رفتهرمیزانکهبروانجریانانشرارسازمانروانیترکتر فرمینتد
زهمتانطورکتهمتیانی  انتشمهتکارنتوعیا. سازمانیبههکلکارممدیریانجاممیهوند

وارهتا اطالعاوکهبهراحریمییوانمنرابایگرانبهاهرراد ذاهتوازطریقاسنا نم
یانکتر انشمهکاربههمانمسانیکهمییوانب. اینفو رافیکهاوموارمشابهمنرقلکر

.  مدونهدتورسررسکارکنانورارمی یر
.
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اهذیویتااع ازک( رسانه)بیشرراهکالانشمهکاررامییوانبهراحریربسررانواعمدیا
انشتیانشفمنییاپنهتان. یعری انشفمنیکمیهواریراست. یجیرالذایرتکر

یتقواستکهازطریقسرورالعملهایمخرصر بهکارکنانمنرقلنمیهووبتهممتوزشعم
کتهیکنمونهساتمنیا رفرنوچراهسواریاستت؛رحالی. یمرینطوالنیمدونیازار

باا واندننوهرنسرورالعملهاییرمورنحوتوچراهسواریامکانپذیراست ولی رفا 
منینمونههاییازانتشفت. کرابچهراهنمایکاربر فرنمییواندوچراهسواریرایابگیر

ابطتهمییوانبهموفوعاییمثلنوموریواالویت رهبریاو  بینش هوخطبعی ایجار
.کارممدووچراهسواری اهارتکر

اداهترر. یکیازحوزتهایکفیدیمدیریتانشرسازمانها بهاهرراد ذاریانشاست
بترانشپایینرسطحسازمانیویارستطحبتینستازمانی مییوانتداثتراونتامطفوبی

ولیتانبنابراینیکیازمهمرریناوتداماییکتهمر. بهرتوری نوموریوسوموریسازمانبگذار
.پیاتسازیمدیریتانشانجاممیهند رفنموانناهرراد ذاریانشاست

ویژگی های شخصیتی و به اشتراک گذاری دانش
یعدایازمطالعتاووبفتیرمتورمتدیریتانتشرستازمانهاروابتطبتینویژ یهتای

مایتلبتهعنوانمثالافترارونگترای. هخصیریورفرارهایاهررادانشرامهکارکرتاست
رونگتراارندبرنیایرونیاویعنیایدتهاویفکراواویمرکتزکننتد؛رحالیکتهافتراب

بیشرریمایلارندبرموفوعاووحقایقعینیموجورنیایبیرونی
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عالوتبتراین مشتخصهتدتاستتکتههتوش. یمرکزکنندویوسطاینعواملهدایتهوند
.اجرماعیبرنحوتاهررادانشافرانیزیفثیرمی ذار-هیجانی

رونگرایابرونگرانیسرندویرکیبیازهترویایتنویژ ی هتاراارنتد؛ا رچهاکثرافراکامال 
. بااینحتتال افتترایمایتتلارنتتدکتتهیکتتیازنیاهتتایبیرونتتییتتارونتتیرایتترجیحهنتتد

یمحتلبهعنوانمثال یحقیقاواایرنشاناتاستکهافرابرون را ربسیاریاززمینهها
شترریمنهایمایلارندبااطرافیانیعامتلبی. کاراهفببهعنوانکارمندارجحیدتمیهوند

ر. ننتداهرهباهندورنریجهسرینیروراحتیرازرونگراها بایگترانرابطتهبروترارمیک
مهاروهایاجرماعیکمرریارندواریبا کمرریبایگر انبروترارمقابل افرارونگرامعموال 

.میکنند
لبراساسویژ یهاییاهدتراکثریتمواوناینطورفتر میهتوکتهرونگراهتایمایت
ستانکمرریبهبروراریاریبا بایگرانارندوازمهاروهایاجرماعیبرایانرقتالستاتوم

فتر بترعالوتبراینبایوجهبههواربونانرقالانشفتمنی  . انشکمرربهرتمیبرند
ااینحتالب. ایناستکهافرارونگرارانرقالایننوعازانشرمضیقهبیشرریورارارند

همتینرایجیکمطالعهجدید نورجدیدیرابراینمفروفاویاباندتویافرههایجتذا وم
.برایمدیریتانشبهارمغانمورتاست

 رون ترابتون«طوفتانفکتری»اینمطالعهنشانمیهدکتهرجفستاویعتامفیماننتد
هتامییواندمانعیرراتبهاهرراد ذاریانشفمنیباهتد؛زیترابتهحرمتالزیتارونگرا
رامتا. یوانایییمرکزهمزمانبرانشوجنبهاجرماعیاهررادانتشبتایگتریراندارنتد

هر حبتازنوهرنانشسازمانیابرت رون راهابریریپیدامیکننتد؛امتاهمتانطورکت
کابردایاینمقالهیوفیحاتهد مدونسازیانشفتمنییوستطابر تانروالتبیت

باطتاوبتهطورکفیاری. کرابچه اهفبیکیازفعی یرینروشهایبیانانشفتمنیاستت
ازطریقجفساویع امفیوکالمی پایهواساساهررادانشفمنیاستکهمنه معموال 

.اجرماعیسازیمحققمیهو
. سترندرونگراهااهفبنسبتبهانرقاوبهچالشکشیدتهدنید اتهایشان حساسیره

یدناینرحالیاستکهرجفساویعامفیایجافضتایبحتوو فرگتووبتهچتالشکشت
انتدید اتهایافراجزروالعایاینجفساواستوبنابراینایناصفترونگراهتامییو

.کنارت یریاین روتازابر انسازمانیازجفساویعامفیرابهنبالاهرهباهد
راایتنا رچهافرابرون راربروراریاریبا بایگرانمهاروبیشرریارند اماافترارون ت

دوبررسیهانشانمیهدکهرونگراهاهتنوند اناتوبیهسترن. کاررابهررانجاممیهند
. همینموفوع پرازشویقانشجدیدراامکانپذیرمیساز
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بایدبهیحفیفگر. روشمشاهدتمییواندیارهرایطواوعییاهرایطهبیهسازیهدترخهد
ایلیلیواناییرونگراهار وشانبهیگران رونگراهاممکناستانشفمنیزیت
اساهرهباهند؛بدوناینکهیصوریازااصبونانشاواهترهباهتندوچتوناحست

نمیکنندکهانشمنهاااصاست لذاعفریهت بترایبیتانمنرمحیطهتایاجرمتاعی
.ندارند

سرند لذانکرهجالبیوجهیگرایناستکهبهلیلمنکهافرارونگراهنوندتهایبهرریه
انبهعبارویگربهلیلمهاروهای توش. افرایمایلبیشرریبه حبتبامنهاارند

موفتوعهمتین. بهرروردبهررهنوندِترونگرا افرااحساسارزهمندیبیشترریمیکننتد
.سررسیبیشرربهاطالعاورارمیانرونگراهایقویتمیکند

شمحققاننریجهمی یرندکهروشاریبا رون راها بتهویژترمووعیتهتاییوستعهانت
یررونگراهامییواننداطالعاووانشرابتهروهتیویتقیروکارممتد. فمنی مؤثریراست

رین منرقلکنند؛رحالیکهافرابرون راممکناستباهتیوتهایاریبتاطیاوجتوشوست
بیانازنظرویژ یهایکالمی سبکواوعی. ایدتهایاورارطوفانفکریبهررمطرحکنند

.رونگراها ازبیانانرزاعیوابلاعرمایربهنظرمیرسد
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رابنابراینهرچندبهنظرمیرسد محیطهایااری بهویژتمحیطهایااریبازباروحیاواف
ابرون راساز اریراستوبهمنهافر تیدتهدنوبروزاسرعدااهایشتانرامیهتدامت

جایگاهیکفیدیراورصاانشمدرنارند رباورارانافترارونگترا. رون راهاوطعا 
یی هایکوچکرروفراه مورنمقدماویمرکزمنهارویکارهان منهتابتهانتدازتهمکتاران

نگراهارعالوتبراین یمایلرو. برونگرایاو بهیوسعهانشفمنیسازمانکمکمیکنند
توبهاهرراد ذاریانشاووایفاینقشموثریراینزمینهیاحدویهیرههویاست

بتابهاینیرییتب. بههمینلیلحفقهفعی یریرچراهانشسازمانمحسو میهو
.هدایتابر انرونگرامییواناینحفقهرایقویتکر
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گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

شیرین هیاریان
کارشناس مدیریت دانش

پیاده سازی مدیریت دانش

راهبردهای انتقال دانش پنهان

ازمیامییوانیدیماممهاروهایالزمبراییکرهبریمؤثررایوفیحهید؟مهاروهایمورنی
اربرایطراحیاالوانهراچطور؟ حبتکرنرموربرایازجوانباینمهاروهتاییبستی

عنتوانازاینانشبتا. هواروانرقالمنبهیگرانازطریقزبانبهسخریامکانپذیراست
یتنشانشپنهان انشنامفموسیاستکهرنریجهیجربتهوب. یامیهو« انشپنهان»

نتدچ. همااینانشرارافرابا الحیتومرخصصیشخیصمیهیتد. بهستمیمید
د بیشازمنچهواربته تحبترمتورمنهسترن»ههپیش پوالنییوفیحاکهمرم

هرارینقطهمقابلانشپنهان انشمهکاریامنچیزیاستکهازطریقزباننو« .میانند
رقالانشمرفسفانه اکثریجار یا یریرسمیینهابران. وهفاهیمدونمنرقلهدنیاست

.مهکاریمرکزمیکنندورانرقالانشپنهانناکامهسرند
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انتقال دانش پنهان ضروری است
کهبهمنبناسررایژیکمهمیبرایسازماناست»هواهدفزایندتایوجوارکهانشپنهان

نهانبهراینجاالیفیوجوارکهچراکش وانرقالانشپ« .انجامیککارکمکمیکند
:افرا یی هاوسازمانهاامریفروریاست

oازمانهاا رمرخصصانبروانندانشپنهانومهکاراوراباهمدیگررمیانبگذارند ست
یزیبتهمابایدردکنی کهچهچ. مما یبیشرریبرایکمکبهیازتکارهااواهنداهت

متکیواناییههوییکمرخصصبرایحلمشکالو نوموریویصتمی  یریهوهتمندک
یشتویقبنابراین پیداکرنراتهاییبرایسررسیبهانشپنهانمرخصصتانو. میکند

.منهابرایانرقالمنبهیگرانبرایسازمانهابسیارحائزاهمیتاست
oراهفبموارزمانیکهابرتمنصباورایردمیکند سازمانانتشپنهتاناتورااز

فپترکترنایتنهتکا. ستمیهد؛زیرافراینانشرابهیگرانمنرقلنکرتاست
شانشیمسرفزم رفهزینههایبسیاروزمانبروحریرمواریجتایگزینیایتنانت

رسازمانهابرایحفااتازاو نیازمندراتهاییبرایجمنموریوانرشتا. هیرممکناست
مانرانشپنهانکارهناسانهسرند؛چراکهانرقالانشپنهتانمرضتمنموفقیتتستاز

.میندتاست
oانتدتاهفببا ذهتزمانورنریجهبهبومسرمر انشپنهانررویههایستازمان نج

تبنابراین انشپنهانمییواندبازنویسیهتووبتهعنوانیتکانتشازست. میهو
حا لبرایجفو یریازاینایفاق بایدنسبتبهذایرتانشپنهانسازمانم اهی. برو

.کرتومنراازطریقاسررایژیهایمدیریتانشمهکارکر
چگونه دانش پنهان را در افراد تشخیص دهیم

زیتررا ربهنبالراتهاییبراییشخیصانشپنهانرکارکناناوهسترید ویژ یهتاییا
:رنظربگیرید

oیکفرانشپنهاناورابهینهاییوباکمکمنابنمحدووپشریبان یانددبتهمعموال 
.ستمیمور

oتاس( انشمربو بهچگونگیانجامفعالیتها)انشپنهانهکفیازانشرویهای.
oراینانشنقطهمقابلانشمهکارورارمی یر بتهایتنمعنتیکتهانتشپنهتانرا

. کرا هانخواهیدیافت؛چراکهاینانشبهیجربهفرمرکیاست
oابتلرنظر رفرهباهتیدکتهنقطتهمق« هوشعمفی»ممکناستانشپنهانرابهعنوان

. است« هوشانرزاعیومکامیک»
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یرکستن یکرویکرعمفیبراییشخیصانشپنهانرامییوانیداز فرگویمنبتاجتولی
راابترترافت»: او فت. اسرنراجکنید« طراحیبرایچگونگییا یریمرم»نویسندتکرا 

جتوزمانیکهاینانشبهکاربرتمیهتو مروجتهو»: یوفیحایننوعازانشمی ویند
باکمتکال« منمیهوید گوهتایوبراهتمنایناستکهباچیزیسروکاراری کهاحرماال 

بتراییوفتیحانتشپنهتان ستعیمتیکن »: اواامتها« .فمنیممتوزشاتمیهتو
واننتدنمونههایموریمرعدیازاینالگوهاراربرنامهمموزهیبگنجان یایازتکارهاه بر

« .اینالگوهارایشخیصهند
راه های انتقال دانش پنهان

یوانمنراا ریو ی انشپنهانبهواسطهزبانبههواریامکانپذیرباهد پسچگونهمی
نهتانمنرقلکر؟اسررایژیهاییکهرزیرفهرستهدتاند بهفراجازتمیهندیتاانتشپ

چنتینمتاهم. اورابهواسطهاسرانها  فرگوهاویعامالواجرماعیبهیگرانمنرقلکند
.انشپنهانراازطریقیمرین یجربهویفملم اهانهبهستمیموری 

همکاری و شبکه های اجتماعی. 1
قبه فرههریس همکاریمنالینوفعالیترهتبکههایاجرمتاعیانتشپنهتانراازطریت

« اجرمتاعییتا یریساارههتدت»اینفرمینتد. نوعیفرمیندیا یریاجرماعیمنرقلمیکنند
بکههایایننوعیا یری براینایدتبناهدتاستکهماهیتمشتارکریهت. نامیدتمیهو

راه اجرماعی فر ریبراییا یریازطریتق فرگتوو فرمانهتایمشترردمیتانافترافت
رکهبهعبارویگرهبکههایاجرماعیرامییواننوعیجوامنمشارکریوفمداک. میکند
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.فر تهاییا یریوورار رفرنرمعر ایدتهایجدیدرابرایفرفراه میمورند
الیتنهمچنین براساسیکمطالعه بهنظرمیرسدیعامالییکتهرهتبکههایاجرمتاعیمن

از. لکننتدبرورارمیهوند رمقایسهبایعامالوروررو انشپنهانبههکلکارممدیریمنرق
دیلمیهتوسوییگربااسرفاتازپفرفرمها هرفریرهبکهانرقالانش بهیک رتیب

.میکندوباافزایشارفیتاورانرقالانشبهیگران به سررشهبکهانشکمک
!کار خود را نشان دهید. 2

انمنظتورازنشت. نشانانوبیانمراحلوروشانجامکار یکاسررایژیمحسو میهو
این. انکار بهنمایش ذاهرنمراحلانجامکاربه وروعمفیویابهزبانمورنمناست

ررایژیایناست. اسررایژیبهمنظورانرقالانشپنهانهدترنحوتانجامکارهاانجاممی یر
.فرایرازرویههایسطحی باجنبههایعمیقیریخصصفرسروکارار

رتمثالهاییبراینحوتنمایشانکارراارائهکت« کاراورانشانهید»بوزارثرکرا 
. اربهروایتکرنکار رحتینانجتاممناهتارت« با دایبفندکارکرن»اسررایژی. است

اسرفاتمیکندورحینجراحی اعمالاتوGoogle Glassیکنمونهجراحیاستکهاز
.رابرایانشجویانپزهکیروایتمیکند

بتهروشیگرایناستکهبعدازایمامکار نحوتانجتاممنرانوهترهویتافتبطکنیتد؛بتا
واهرراد ذاهرناطالعاوکافیرمورنحوتانجامکتار یگترانوتاربتهرد یشتخیص

.  کسبانشپنهانیمیهوندکهزمینهسازموفقیتهمابوتاست
داستان سرایی. 3

نام ذاریهتو؛رایتنهتهبتاجریتانبیپایتانیازمقتاالو « ههاسران»ههاایرباید
یتنپاکستهاوسخنرانیهاییروبروهسری کهازارزشاسرانونحوتایصالمغزمتابتها

جذ پسعجیبنیستکهاسرانهایسازمانیراتمؤثریبرای. اسرانهاسخنمی ویند
وروشاسرانها اطالعاورابهانشیبدیلمیکنند. وانرقالانشفمنیمحسو هوند

.مؤثریبرایمعنابخشیدنبهحقایقهسرند
جربتهیکیازروشهایاسرخراجبااسرفاتازمصاحبههایسااراریافره مییوانیتدازاتاللی

بترایستنسازروشهتایمخرففتی. کارکنانیکهبهموعدبازنشسرگیاونزیکمیهتوند
 متدیریتفبط ذایرت یجزیهویحفیلونمایهسازیایناسرانهابهعنوانبخشیازسیسر

.انشاواسرفاتکنید
منیکمطالعهنشاناکهثبتاسترانبه توروویتدیویی ستومندیرازمکرتو کترن
اواست؛چراکهاسرفاتازنشانههای وییوبصریهمانندحتاالوچهترت حرکتاوونوستان

. داراسرانهایفبطهدتبههنایبیشرراسرانهاکمکمیکند

13شماره | 1401سال | مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا 



۲۲

ثبت و ضبط درس های آموخته شده. 4
ربتهبرایازسازمانهایکفرمیندرسمیبرایثبتوفبطرسمموارههایمربو بههریج
زازایتنارندیاسایرکارکنانیکهرمنعمفیاوهرکتنکترتونقشتیرمننداهترهاندنیت

انتهرسهایمموارههدترامییوانبهعنوانمطالعاوموریواون رای. یجار بهرتمندهوند
ومریبطرنظر رفت؛ازایتنحیتویکنیتکجمتنموریانتشپنهتانبتااسترفاتازثبتت

ش همچنتینایتنرو. رسمموارههانسبتبهیکنیکاسرانسراییروشکارممدیریاستت
.روشمؤثریبرای سررشانشبهستممدتازیجار است

اویوجیهیبرایردبیشررمفهومثبتوفبطرسمموارهها فبط ویییایصویریجفس
رپایتتانهتترپتترو ترابتتهعنوانیتتکپرویکتتلاستترانداربتترایبتتهستتتمورنرسهتتای

کتییتاسنسایناطالعاوفبطهدترجفساویوجیهیراروی. مموارههدترنظربگیرید
.پایگاتاتذایرتکنیدویابهعنوانفرااتبهاطالعاووبفیافافهکنید

تجربه هدایت شده. 5
ایتنکفمته. نامیدتانتدOPPTYرالئوناروباریونازیکرویکرمربیگریعمیقنوهرهومنها

OPPTY.مخف مشاهدت یمرین مشارکت حلمشکالومشترردومستئولیتپذیریاستت

.اسررایژیبرایاسرخراجانشپنهانازطریقیجربیاوهدایتهدتاستیک
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:مراحلروشمنهارامییوانیدرزیرببینید
oرحتتینانجتتامکتتار کتتارمموزمرخصتتصرایحتتتنظتتروتترارمیهتتدوکارهتتایاورا

.یجزیهویحفیلمیکند
oد؛رطولیمرین مربییکرفراریتایتککتاریخصصتیاتاصرابتهینهایییکترارمیکنت

.اماهمراتبانظارووثبتبازاور
oهتارمرحفهمشارکت مربیوکارمموزباهمدیگرریجزیتهویحفیلورستید یبتهچالش

.مشارکتمیکنند
oیتنرا. رمرحفهمسئولیتپذیری کارمموزبخشیازنقشکارهناسرابترعهتدتمی یتر

.مدو فربایدرمورهریجربهبیندیشدوانشبهستممدترارونیکند
اختراع مجدد. 6

بتهفتروینررمسیریرابرایکسبانشپنهانیوفیحمیهدکهمسرفزمانرقالازفتری
شبتهایتنرو. انشپنهانهناارهمیهو« اارراعمجد»یگرنیست؛اینمسیرباعنوان

ری فرفداکارینیازارکهبرایرسیدنبهاهدافروهناو یالشزیتایرا ترفیتا ی
اینروشهمچنینهاملنمایشمراحلوروشهایانجامکاریوستطیتک. مزمونواطاکند

اارراع. مرخصصومکانیزمیبرایریافتسرینبازاورکارمموزان بههیوتیکمربیاست
نهتانرمجد مسیریکنداماوابلسریابیبرایحصولبهسطحرفایتبخشیازانتشپ

.یکحوزتانرخابیاست
نتیجه گیری

ی بهعمتلایجافضایهیرروابر: عوامفیکهانرقالانشپنهانرامسانیرمیکنندعباروانداز
رمورنففسفهمربیگری یرویجمزایاییوفیحنحوتانجتامکارهتاومدلستازیروشهتایی

(اسرانهامانندبهاهرراد ذاری)برایوابلمشاهدتکرنکارها

Strategies For Tacit Knowledge Transfer, theelearningcoach.com, Connie
Malamed says, March 20, 2022
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حرف بزنیم تا دیگران واقعا گوش کنند چگونه 
یگتراواهیدممواتکهراریبا بایگرانطوری تحبتکنیتدانگتارکتهاینکرا ر

یثانیتهموفقیریناریبا مناستکهبرواندرست. فر ت فرگورابدستنخواهیدمور
نهتذااریبا ماننتدپختر. اولاریبا یوجهمخاطبرابطورهیرمسرقی بخوجفبنماید

ویتهبراییهیهیکهذایاوهمزتالزماستمقدارکافیچاهنیمانندا. برایمهماناست
هنگام. استفففلواویهراریباطاویبس وکمیهوخطبعی.وفففلبهمنافافهکنید

کفماییکهر. بروراریاریبا اینگونهفکرکنیدکهمیاواهیدیکمنظرتزیبارانقاهیکنید
مباافقطاز.اریباطاوبکارمی یریدمانندرنگهاییهسرندکهرنقاهیاسرفاتمیکنید

مررسترعتبروراریاریبا مانندمسابقهو د. رنگهایااکسرریویاسیاتاسرفاتکنید
نکنیتدهتک. ا رهروعاوبینداهرهباهیدبطوروطنبازندتمسابقهاواهیتدبتو. است

روانتدنیتاکفماوهتماهتایدن. کفماوهمامییواندبرکیفیتزند ییگرانیاثیربگذار
واوعیفررایغییرهندامابدونهکنیایذهنیاوراعو میکند

۲۴

۲۰۱۸کیمکپل:نویسندت
ییموریمجدفریباموایار سیروسنیا جواییوس :مررجمان
۱۴۰۱اربیهشتچاپ
انشطفوعناهر
ناهرباارسالوپستهزینهیومان؛۶۰۰۰۰ویمت۰9۱۲۳۴۰۷۱۸۴یهیهیففن
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گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

زهرا صدری
کارشناس ارشد مدیریت دانش

فرهنگ مدیریت دانش

م؟چگونه فرهنگ  اشتراک گذاری دانش را ایجاد کنی
بتارنظتر ترفرنایتن. اهرراد ذاریانشبرایسازمانهاوکارمنتدانبستیارمهت استت

رحالرهدویغییراست اهرراد ذاریانتشبتهکارکنتانک متکحقیقتکهسازمانائما 
اهرراد ذاریانشبتهکارکنتاناجتازتمیهتداز. میکندبهرهدویکاملاواامههند

دیگربتهیجربیاوهمدیگربیاموزند بهیکدیگریابدهندورنریجهمموارههایاوراباهم
.اهررادبگذارندیاسازمانبرواندبهپیشرفتاواامههد

اشتراک دانش در محیط کار چیست؟
راهررادانشزمانیرخمیهدکهاطالعاومسترندیتاهیرمسترندازفتریبتهفتریگت

. اقبیفرداهررادانشمییواندیکبهیک همرابههمرایابه ورو روهیایف. منرقلهوند
انپتذیراهررادانشهاملیمامیفعالیتهاییاستکهیبالانشربینکارکنتانراامک

قعالوتبرایناهررادانشمییواندریکسازمانیارمیتانچنتدستازمانایفتا. میساز
.بیفرد
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۲۶

راتیازب. سازمانهابایدیکروشاسرانداربرایمموزشکارکنانراینزمینهاهرهباهتند
سازمانهابااسرخداممشاورومربتیوریافتتراهنمتاییازمنهتابتهحتلمستائلمهت 

نندیاریکبراییگرنیزبسررهایمناسبیبرایکاکنانایجامیک. سازمانیکمکمیکنند
.فضایاالق انشجدیدرابهوجومورتورسازماناجراییکنند

ا رچهسازمانهامیاواهندکارکناناهرراد ذاریانتشرابتهطورفعتالانجتامهنتد امتا
بتراستاس. برایازکارکنانممکناستیمایفیبهاهرراد ذاهرنانشاونداهرهباهند

مطالعهایکهرمجفهکسبوکارهاروارمنرشترهتدتاستت کارکنتانیکتهازکارهتانلتذو
رند بااحرمالمیبرندنسبتبهکارکنانیکهبرایریافتپااشیااجرنا ازینبیهکارمیک

رایبتهبنابراین یحتفشاروترارانکارکنتانبت. بیشرریانشاورابهاهررادمی ذارند
شرعتو  بتهاهترراد ذاریانت. اهرراد ذاهرنمنچهمیانندمییوانداطرنادباهد

.بایدیشویقهووبخشیازفرهنگسازمانیهو
چرا اشتراک دانش برای همسویی بین تیمی مهم است؟
نتهرواوتن مطالعتاورویانتدازتبهی. براییی هایکوچک کارکرنبایکدیگرمساناستت

ایتن. ننتدیی هانشاناکهیی هاییبابیشازچهارنفر بهطوروابلیوجهیبدیرعمتلمیک
ی هتا بتارهتدی. ابربدیاست زیرابهاحرمالزیااکثریی هایمابیشازچهارنفرهسترند

بیاییتد. فرمیندهایساارارمندبرایاریباطاوواهررادانشاهمیتبیشرریپیتدامیکننتد
:چهارلیلبهاهرراد ذاریانشبرایهمسوییبینییمیرابررسیکنی 

oکارکنتانبهاهرراد ذاریانشبه: بهاهرراد ذاریانشباعویرویجاریباطاومیهو
بامنهامنچهراکهرمنمرخصصهسرند. کمکمیکندیامهاروهایجدیدیرابیاموزند

هتاییگرانبهاهررادمی ذارندوازمحروایجدیدیکهریافتمیکنندعالوتبرمهارو
کسبمهاروهتای. مورنیازبرایانجامکارهایاو مهاروهایاریباطیرانیزفرامی یرند

ر دازکارمندانومدیران عامل۸۶بهاعرقا. اریباطیبرایکارکنانسازمانحیاییاست
یزتهتاییبنابرایناهرنبرنامههاوانگ. ا فیناکامیرمحلکارفقداناریبا مؤثراست

ا ذهتتب. براییشویقبهاهرراد ذاریانشبهعمفکربهرتریتی هتمامنرهتیمیهتو
.زمان اینبرنامههابهایجافرهنگیا یریسازمانیمنرهیاواهدهد

oمان ایجایکفرهنگیتا یریرستاز: اهررادانشفرهنگیا یریرایرویجمیکند
ر دازکارکنانمعرقدهسترند9۴. مشارکتوعمفکرکارکنانرابههدوافزایشمیهد

.  وندکهر وروسرمایه ذاریبررویاریقایسطحیا یریاورسازمانماند ارمیه
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اناروبهجرئتمییوان فتکهفرهنگیا یرییفثیرمثبرتیبترمیتزانمانتد اریکارکنت
اتورااولین امبرایایجایکفرهنگیا یریایناستکهکارکنانراواارکنی یاانش

.مهکارابهاهررادبگذارند
oبتهاهترراد ذاریانتشنیتزبترایبهترتوری: اشتراک دانش بهره وری را بهبود می بخشد

٪اززماناتو۲۰یکیازمطالعاومککینزینشاناکهکارمندان. سازمانحیاییاست
هرتمنتدرا رفجسرجویاطالعاواافییایافرنهمکارانیمیکنندکهازانشکفیدیب

ا رکارمندانبهطورمنظ باهمکتاراناتوراریبتا باهتندورسمموارتههای. هسرند
ایتنایفتاق. ر دکاهشمییابد۲۰کفیدیاوراباهمدیگرمبالهکنند زمانانجامکار

مابتهطوراال ته یی هتایهت. مییواندبهطوریصاعدیبهرتوریسازمانرابهبوبخشتد
زمانکمرریرا رفجسرجویاطالعاوواسرفاتازمنهابرایپیشتبراهتدافستازمان

.اواهندکر

oیهایازمنجاکهورکاریبهیکیازاسررایژ: دورکاری، اشتراک دانش را در سازمان کم می کند
مه ااراوسازمانهایبدیلهدتاست بهاهترراد ذاریانتشرایتنحالتتاهمیتت

وربتابهاهرراد ذاریانشبهکارمندانکمکمیکندکتهازرات. ویژتایپیداکرتاست
 Natureرمطالعتهایکتهرمجفته. همتدیگراریبتا بروترارکننتدوازیکتدیگربیاموزنتد

Human Behavior منرشرهدتاست محققتانکارمنتدانورکتارمایکروستافتروران
. همه یریکرونارامورمطالعهوراراند
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نتانکارازراتوررسراسرسازمانباعومیهوکههتبکههمکتاریکارک»منهاریافرندکه
ایتنمنهتابته« .ایسرایرهوواریباطاوکمرریبینبخشهایمرفاوووجواهترهباهتد

 راتحتلایتنچتالش. نریجهرسیدندکهورکاریاهرراد ذاریاطالعاوراستختیرمیکننتد
نتانراایجاانجمنهایابر یبرایاهرراد ذاریانشاستکههمکاریواریبا بتینکارک

گترانبتهیعامالوراینبرنامههاباعومیهویاکارمنداناطالعاییرابای. یشویقمیکند
مالوبا ذهتتزمتان ایتنیعتا. اهررادبگذارندکهرهیراین وروفر تمنرانداهترند

.فرهنگاهررادانشرااریقااواهدا
تکنیک برای ایجاد فرهنگ اشتراک دانش5

انچندراتساتومسانبرایایجافرهنگاهررادانشرسازمانوجوارکهبتهکارکنت
کمکمیکندمهاروهایجدیتدیرابیاموزنتدومشتارکتبیشترریرفعالیتهتایستازمان

یشترریعالوتبراین اجرایاینیکنیکهابهکارکناناجازتمیهدیابهترتوریب. اهرهباهند
.اهرهباهندواطالعاومورنیازاوراسرینیرپیداکنند

ازچتباوبرایاهرراد ذاریمسانیرانشبامشرریاناسرفاتکنید-۱
یبانیچتباوهابههمااینامکانرامیهندکهبامشرریانریماسباهیدوهر ونتهپشتر

پفرفرمهاعالوتبراین بااسرفاتازاین. کهممکناستنیازاهرهباهندرابهمنهاارائههید
انشتاننرتایجبررستیه. وباسنجشرفرارمخاطبمییوانیدکمنینهایاوکارایجاکنید

االرامیهدبااسرفاتازچتباوها سازمانهمامییواندبهرتوریکارکنانانشیبامهاروب
.ر دافزایشهد۲5یا۲۰
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برایبهاهرراد ذاریانشووتبگذارید-۲
هنرایجیکمطالعهیحقیقاییریکستازمانمختابراییرارننشتانمیهتدکتهچگونت

ایمنهتاریافرنتدکتههتیوته. سازمانهامییوانندبهاهرراد ذاریانتشرایشتویقکننتد
هتامن. استت« یا یریسازمانیمتداوم»کفیدیبهاهرراد ذاریانشعاملبسیارمهمیر

زایتایریافرندسازمانهاییکهزمانیرابرایبهبهاهرراد ذاریانشاارصاصمیهند م
گربهاهتررادبنابراین بهجایاینکهکارکنانانشاورابایکدی. بیشرریراریافتمیکنند

. بگذارند رهبرانسازمانبایدزمانیرا رفهیوتهایبهاهرراد ذاریانشکنند
برنامههایمموزهیبینپاریمانهاراهروعکنید-۳

ایبرنامههایمموزهیبینبخشهابهمربیاناجازتمیهدیاید اتبهرریرمورنقشهت
دی برنامتههایمموزهتیبتینواحت. اورسازماناهرهباهندویکدیگررابهررردکننتد

بتهکارکنانرابرایاهرراد ذاریانشبتاانگیزتنگتهمتیارورنریجتهستازمانمییوانتد
.  نوموریبنراز

اینبرنامهبه روهیازکارمندانکهربخشهایمخرففتیهسترنداجتازتمیهتدیتایتک
ایتنبر زاریجفسههایییمی روشیتا یریمتؤثریر. چالشرابهایفاقهمدیگرحلکنند

.  اصوصبههمارمیمید؛زیراامکاناریبا بهرربینکارمندانرافراه میکند
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چتهایهمرابههمراراسازمانهیکنید-۴
چتهایهمرابههمرااینامکانرابهکارکنانمیهدیارحتینبتهاهترراد ذاریانتش

نجانتدن . او ربارتمسائفیکهبرایمنهاپیشممدتاست به ورویکبهیکبحوکنند
این فرگوهارفرهنگیا یریسازمانبتهکارکنتاناجتازتمیهتدیتاجنبتههایمهمتیاز

. ممدبدونهکاینانسرههارطوالنیمدوبهکاراواهد. واای روزانهیگرانرابیاموزند
مزیتیگریکهچتهایهمرابههمرافراه میمورندایناستکهبههتروطترفاجتازت

.  میهدفارغازهرفشاریبهپرسشهاییکههروطرفبامنر یرهسرندبنرازند
انگیزتیا یریراافزایشهید-5

منرشترهتد « یا یریرجریانزنتد ی»رمور۲۰۱9 زارهیکهیوسطیفویتکهرسال
ازمانهاعفیره سرمایه ذاریهایعمدتریتا یری بستیاریازست»بیانگراینمسئفهبوکه

شانگیزتهایعمفکریرابهبرنامههاییا یریاومتریبطنمیکننتدوایتناطترراافتزای
بتترای. «میهنتتدکتتهستترمایه ذاریهاییتتا یریبتتهبهبتتوعمفکتترستتازمانمنجتترنشتتو

بایتدستازمانها. موفقیتممیزبونیا یریرمحلکار بایدمشوقهاییوجواهرهباهد
کترتورکارکنانانگیزتکافیراایجاکنندیابهطورمنظ انشواطالعاواتورامنرشتر

. عمفکراورابهبوببخشند
یقبیشازحدبهطورکفی اهررادانشمییواندهبیهیکهمشیرولبهعملکند؛چراکهیشو

نجتامبرایبهاهرراد ذاریانش باعومیهوکارمنداناحساسفشارکرتویمتایفیبتها
یاستتکتهبااینحال بهاهرراد ذاریانشجزءکفیدییکپفرفرماریباط. مننداهرهباهند

.بهکارکناناجازتمیهدبهرسریبایگراناریبا برورارکنند

How To Create A Strong Knowledge-Sharing Culture In The Workplace?,
techbullion.com, Luke Fitzpatrick, March 15, 2022

منبع
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زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش

۳۱

زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش

فرهنگ مدیریت دانش

سه درس آموخته کلیدی درباره فرهنگ سازمانی 

هاملفرهنگسازمانی. فرهنگسازمانیمفهومیهواراستوبهمسانیاندازت یرینمیهو
ابتدکتهعنا ریاستکهبهطورفمنییانا فرهوجوارندواهفبرهرایطییکامتلمیی

اوامارمواجههبااارالالییماننتدهمته یریکرونت. سازمانهابرایمنبرنامهریزینکرتاند
پتیشروندهاییماننداسرعفاهایبزرگوورکارینیازبهبهبوهترایطمحتیطکتاریبیشاز

یموریوجهورار رفتوسازمانهابیشاز ذهرهبهفروروردویغییترفرهنتگاتوپت
وویومشترردمیتانک. برند ارکنتانفرهنگسازمانیمبرنیبرمجموعهایازاعرقااوکامال 

وسطفرهنگسازمانیی. استوازاینوریکعاملکفیدیرموفقیتسازمانبههمارمیمید
فرهنتگستازمانیهتیوتمناستتب. استررایژیهاوستاارارهایستازمانیپشتریبانیمیهتتو

. رفرارهایرونسازمانرایعری میکند
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اینفرهنگعبارواستازاعرقااووارزشهایمشرردمیتانکارکنتانستازمانکتهیوستط
رهبرانسازمانیعیینمیهووازطریقروشهتایمخرفت  یوستعهپیتداکترتویقویتت

. ایناوداماورنهایت اراکاو رفرارهاوردکارکنانسازمانراهکلمیهند. میهو
یتنبرایردبهررفرهنگسازمانیونحوتکارسازمانهابرایهکلان یغییتریتاحفتظا
رفرهنگ مجموعهایازمیز رهاومصاحبههایمرعدبامرخصصانیانجامهدتاستکته

هبتویافرههایاینیحقیتقکتهمییوانتدرب. هکلانبهفرهنگسازمانشاننقشارند
یغییترچگونهفرهنتگستازمانیرا»: فرهنگسازمانییفثیر ذارباهدبااینسؤالمهازمیهو

ایبرایرداینواوعیتراامهسهرسمموارهکتهیوستطهترکته« اتوپایدارکنی ؟
:ارائههدتاستراباه مرورمیکنی  APQCعضور

می بینند؛ کارکنان یاد می گیرند کارکنان 
گبتهفرهنگ پیچیدتویو ی منهواراست؛بنابراینمتدیراننیتزبتراییو تی فرهنت

ریعمفکترفرهنگهتابایتدعمفکت»: مجموعهایاز فاوکفیدیوپرکاربرمروسلمیهوند
« .باهتدبریر مشارکری نومورانه مشرریمحور کارمفرینانته نریجته را هتفافیتاوابلاعرمتا

کارکنانیوجهزیایبهفرهنگسازماناتوارنتد؛منهتامروجتهمیهتوندکتهچتهکستی
ییابتداسرخداممیهو؛چهکسیسازمانرایردمیکندیاااراجمیهو؛چهکسییرفینم

منهاهمچنینمروجههکافهاییبینمفموریتیاارزشهایاعالمهدتیتکستازمان. وهیرت
ا تربترایمتدوطتوالنیریتکستازمانهسترید . وفعالیتهایواوعیسازمانمیهتوند

کتهچگونتهمییوانیدیماهاکنیدکهچهکسیاریقاپیدامیکندوبراساسمن یامی یریتد
.رفرارکنید

ریقتایرهبرانسازمانمرکزیوجهکارکنانهسرند؛ووریرهبراننرواننتدبتهعنوانالگتوبترایا
گسازمانک فرهنگعملکنند بههمانمقدارانگیزتکارکناننیزبراییغییرویطابقبافرهن

ا رسازمانیبخواهدیعالکاروزند یرایرویجکند براهمیتترفرتارا. میهو االوتیمثال 
رایتنیفکیدکندویابهفرهنگیفکرفرمیندییغییرجهتهتد بتهرهبرانتینیتازارکته

هبتوبایدبهمنهامموزشاکهچگونهمییواننتدازطریتقب. ارند. اصوصپیشگامباهند
کنتانبتاکار. اریباطاووالگوبونبرایسایرهمکاران بهبهبوفرهنگسازمانیکمتککننتد

نتگیدنفرهنگیکسازمان محلکارسمیرامیهناسندوبههمینمیزانمییواننتدفره
هریکازپرجنبوجوهیرانیزیشخیصبدهندکهرمنرهبران مشراوانهفعالیتمیکنندو
.ذاراعضاییی اینااریارراارکهبهرریِناوراریکمحیطحمایریبهنمایشبگ
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به بهبود فرهنگ دیجیتال سازمان توجه کنید
ایاچندیپیشازیدمدیرانسازمانها ورکاریمفهومیناممکنبهنظترمیرستید؛امتابت

هرایطرسراسرجهانبهیکبتارتیغییترکتر؛رواوتنبعتدازکرونتا۱9-هیوعویروسکووید
نجهانرمسیرطبیعیجدیدیورار رفرهاست؛یعنتیبتهاحرمالزیاحرتیبتاعتایهتد

زماستتازایتنروال. هرایطزند یه بسیاریازکارکنانبهفایرفیزیکیاتوبازنمی رنتد
تکسبوکارهابرایازسیسر هاوفرمیندهاییراکهرطتیپانتدمیکرونتاازمنهتااسترفا

هتایا رچههنوزفا فهزیایبایتدطتیهتویتایکنولو ی. میکرتاند همچنانحفظکنند
زموجوبهحداکثرپرانسیلاوبرستند مطالعتاونشتانمیهتدعمفکتریعتدازیتایا

یشینراتحلهاییکهسازمانهابنابهفروروایخاذکرتاند بسیارکارایروبهررازروشهایپ
کارکنتانباورکارهدنکارکنانروسالاایر سازمانهابایدبرایبهبواریبا بین. است

غییراوبدینمنظورسیاستهایسازماننیزبرایحمایتازی. یالشم اهانهیریانجامبدهند
کی مجازییارواونسیاستهاییوابسرهبهفرهنگمحیطکارفیزی. فرهنگیبایدیغییرکنند

یجیرالیبایدیوسطارزشها میینها هنجارهاورفرارهایمشخصسازمانهتدایتهتوند
ستازمانمرفسفانه بسیاریازستازمانهاریوستعهفرهنتگیجیرتال. یابههکوفاییبرسند
کعنا ریازفرهنگکتهبتهایجتاحتساریبتا اجرمتاعیویعفتقکمت. بسیارکندبوتاند

.میکنند نمونهایازاینموارهسرند
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یکاریکیازبزرگیرینچالشهایورکاری اینواوعیتاستکهبسیاریازجنبههایفرهنگ
هتمارمحیطکاریجیرال. رمحلکارحضوریباکارریکمحیطیجیرالمرفاوواست

یازرنریجته بستیار. نمییوانیدباهمکاراویکمکالمتهلنتذیررراهترواهترهباهتید
وستیکارمندانبایغییرروشکارکرنبهورکاری احساسانزوایاجرماعیوجابجاییمحس

. اهرهاندوممکناستهنوزه عوار منرااحساسکنند
همکاریمجازیومحیطکاریجیرالحوزتبسیارمهمیاستتوستازمانهابایتدبتهنبتال

وورتیستازمانهاهنجارهتاوسترورالعملهاییرابترای. یقویتفرهنگاینمحیطهاباهند
هتاید. همکاریمجازیینظی نکنند ایناطروجوارکههنجارهایمووریاتاهرهتوند

اینایفاقرااهراو بهنظربرسد امتایحقیقتاونشتانمیهتدکتهرایتنستناریوها
ویژتنستلکارمنتدانبته. احرمالنارفایریکارکنانازوفعیتفعفیهانبستیاربیشترراستت

جوانیرجیحمیهندووانینوسترورالعملهایودریمنتدیبترایهمکتاریمجتازیوجتو
ابدونهکورکاریباویاواهتدمانتد؛بنتابراینستازمانهابایتدبترایایجت. اهرهباهند

.ما ورسوممنحصربهفریبرایرهدفرهنگیجیرالسازماناوسرمایه ذاریکنند

در مرکز فرهنگ سازمانی قرار دارندکارکنان 
ازمانرابرایپیشبریغییر رهبرانباید فرهها رفرارها فرمیندها بوجههاوسیاستهایست

افراراوارمیسازیامعنایمشررکیایج. باه همسوکنند اکترتفرهنگسازمانیاساسا 
ورجهتاهدافمرقابلهمکاریکنند؛امافراموشکرناینواوعیتکهانستانهارمرکتز

بهویژترمیتانچتراشمتداوماهتداف استررایژی سیاستتو)فرهنگسازمانیورارارند
شدنبسیاریازبزرگیرینچالشهایفرهنگسازمانیربرمورتن. مساناست( نریجهنهایی

ازمانیفرهنتگست. نیازهایانسانیایمانندیعفق اریباطاووبهرسمیتهناارنریشهارند
زمانی. هندزمانیازمسیراارجمیهوکهاریباطاومسیریکجهرهازباالبهپایینیاهرهبا

یکهکارکناناحساسکنندکارهاییبامنهاانجاممیهوونهبترایمنهتا چتاربیاعرمتا
انبتهسازمانهایموفقایننیازهارابانزیکیرماندنبهیجربهکارکنان  وش. میهوند

ن منهاوایجاحفقهبازاوربایغییرو فتتو ویمعنتاارپتسازریافتتنظتراوکارکنتا
سازمانهابایدبهکارمندانیکتهمتدوهایطتوالنیرایتنبختش. کش وبرمورتمیکنند

یخصتصاینافرااهفبازروابط ستررتو. مشغولبهکارهسرندنگاتویژتایاهرهباهند
شفرهنگسازمانیحتول تران. اوبیرفرهنگمهکاروپنهانسازماناوبراورارهسرند

هتداف روابطانسانیمیچراد؛عنصریکهربرایازسازمانهاکششبیشررینسبتبتها
.اوداماوواسررایژیهاار
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نتیجه
نماننتدمنتاب)یحقیقاونشانمیهندکهفرهنگسازمانیمستئولیتیتکواحتدستازمانی

یغییترهکلان حفظیایالشبرای. نیست( مانندمدیرعامل)یایکمدیراجرایی( انسانی
فرهنگسازمانییکیالشجمعیاستکهنیازبهحضور حمایتتومشتارکتهمتهستطوح

ههرچندفرهنگسازیوایجااعرمابراییغییرهواراست اماسازمانهرمنچ. سازمانار
.براالففرهنگسازمانیباهدرانمیپذیر

گیغییترفرهنت. فرهنگسازییکیازا ولبسیارمه موفقیتتستازمانمحستو میهتو
گمتبه فرهن. سازمانرمقایسهباسایرفعالیتهایرهبرانکسبوکار چالشبرانگیزیراست
هتواهدحتاکیاز. است؛هیچاهرممسرقیمیبرایچرااندنمنرجهتااصوجونتدار

ائتلمناستکهمدیرانارهدنسبتبه ذهرهاولویتبتاالیریبترایایتنجنبتهازرهبتریو
اواهتدهسرند اماجاریسازیاوداماییکهبهیغییرفرهنگسازمانیبینجامدبستیارهتوار

.بو

منبع
3 Key Lessons APQC Members Taught Us About Organizational Culture, 
apqc.org, Nathanael Vlachos, Feb 28, 2022 
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زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش

۳۶

محمد حقیقی فرد
کارشناس ارشد مدیریت دانش

فناوری مدیریت دانش

نقش فناوری مدیریت دانش در بهبود نتایج یادگیری

اسازمانهاییا یرندتپدیدتجدیدینیسرندولیبا ذهتتزمتانماهیتتایتنستازمانه
ازینسلاولسازمانهاییا یرندتباحرکتاوارمینگرهولاوروس. یغییرکرتاست

ننستلایت. سنسنسلومسازمانهاییا یرندتپدیدارهتدند.  اپن یعنییویویامهازهد
اامروزتمت. جدیداینسازمانهاواربهجهشموفقیتممیزازیکحوزتبهحوزتیگرهسرند

 یریرابانسلسومسازمانهاییا یرندتروبروای ؛جاییکهیکنولو یهایجدیدسرعتیا
رطیهههای ذهره سازمانهابهیدریجازارزشمتدیریتانتش. رمنافزایشاتاند

اییمدیریتانشبهعنوانیکیازمه یرینمؤلفتههایستازمانی نیازمنتدبرپت. م اتهدتاند
رایتنمیتان. نظامیبرای ترموری نگهداهتتواهتررادانتشررونستازماناستت

کلیتا یریستازمانازطریتقفرمینتدهاییهت. یا یرینقشبسیاریمهمیراایفامیکنتد
انگررحقیقتتیتا یری بیت. می یرکهبهذایرتانشووابفیتهایسازمانهامیافزاینتد

. افزایشانشیایجدیدنظررانسرههایوبفیاست
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نبهایتنجایگاتونقشفناوریرمدیریتانشبرکسیپوهیدتنیست اماوبلازپراار
 یتا یریاکوسیستر. موفوعالزماستنگاهیکویاتبهاکوسیستر یتا یریاهترهباهتی 

لوهاملسیسرمیازکارکنان محروا فناوری فرهنگواسررایژیهاییاستکههت راات
. ه راارجازسازمانوجوارندوروییا یریرسمیوهیررسمیسازماناثترمی ذارنتد
یتتکاکوسیستتر یتتا یریاتتو بایتتدرانطبتتاقبتتانیازهتتایرحتتالیغییتتریتتا یریاز

یرابتراییکاکوسیسر یا یریاتو بایتدفرمینتدهای. انعطافپذیریکافیبراورارباهد
ابروانتدیا یریویوسعهرنظربگیروحفقههایبازاورکیفتیبیشترریرافتراه کنتدیت

.  برنامههایاورابهبوبخشد
ی طراحیاکوسیسر هاییا یریبایدبه ونهایباهتدکتهعتالوتبترارائتهاطالعتاومموزهت

یستر هایازمیانعواملزیایکهبهبونرایجیا یریراراکوس. یا یریرانیزاریقابدهند
شوراریا یریبههمراتارند وعاملبهمیزانوابلیوجهییحتیفثیرفناوریمدیریتان

:ارند؛اینوعاملعبارینداز
oانگیزت(Motivation)
oیوجه(Attention)

انگیزه
یزتانگ. انگیزتفرمیندیاستکهرفرارهایهدفاررامهازکرت منهاراهدایتوحفظمیکند

اینکارمییوانداورنیکلیتوانم . همانچیزیاستکههمارابهانجامکارهاوامیار
يكننتدبستیاریازمتدارانفكترم. برایرفنیشنگییااواندنکرا برایکسبانشباهد

اهدوليا رچهپولميیواندانگرزتایوويب. كاركنانازسازمانفقطانرظارراافتپولارند
 عتاطفی انگیزشهاملنیروهایبیولو یکی. ازنظرارفيازكاركنانپولمشوقمهمينرست

یاستوانگیزتعاملپیچیدتا. اجرماعیوهنااریاستکهرفرارهایانسانرافعالمیکنند
یتاوانگیتزتمییوانتدیحتتیتفثیرانگیتزترونتی یجرب. ردمنبهمسانیبهستنمیمیتد

.  موفقیتممیزوبهطورکفییجربهمثبتوراربگیر
یکننتدواکوسیسر هاییا یریکهازکنجکاویوعالوهبرایایجاانگیزترونتیاسترفاتم

یاربهرتریبتهنسبتبهاکوسیسر هاییکهبهمموزشاجبارییایرسبسرگیارند نرایجبس
ا یریبدیهیاستکهبسیاریازعنا رفرمیندیوفرهنگیبرکنجکاویویت. ستمیهند

یانایفتامبرنیبرعالوهیفثیرمی ذارند امافناوریمدیریتانشنیزنقشمهمیراراینم
کشت یکپوریالمدیریتانشکهبهاوبیطراحیهدتباهد ازوابفیتتیتافرنو. میکند

 وابفیتتتکشتت اراییهتتاومستتیرهاییتتا یری. اراییهتتاییتتا یری پشتتریبانیمیکنتتد
.کنجکاویرابرمیانگیزوبهانگیزترونییا یریرایقویتمیکند
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یتدایحقیقاونشانمیهدکهیا یرنتد انیکتهرمستیریتا یریبتهموفقیتتستتپ
وکتارفناوریمدیریتانشبتااعطتایا. میکنند برایاامهیا یریانگیزتبیشرریارند

ما واهینامهها زمینهستیابیبهیجار موفقیتتراراکوسیستر یتا یریستازمانهت
فناوریمدیریتانتشهمچنتینوتاراستتبتاارائتهانبتوهیازیجربتههای. فراه میکند

هخصیستتازیمحرتتوا محرتتوایجزئتتیواستتررایژیهایفتترااتایودریمنتتد بتتازاوررا
وا تربهطورکفیفرمینتدیتا یریمسترفزمیوجتهویتالشمسترمراستت. هخصیسازیکند

نیتد ییا یرندتبهعفتودیمیبوناطالعاو فقدانسرنخهاییبرایهدایتفریاره ی
.اطالعاوناامیدهو انگیزتیا یریراویاحدزیایکاهشپیدامیکند

توجه
نرظتاراوبسیاریازرویکرهایمموزهیسنری برا. حفظیوجهبراییا یرند انهواراست
ارهتایکار اتهایمموزهییتکروزتیتاحرتیوبین. هیرواوعیازیوانایییوجهمامرکیهسرند

مییواندیکساعره نمونههاییازرویکرهایمموزهیسنریهسرندکهرمنیوجهیا یرندت
.  هدفناوریمدیریتانشمییواندراتحلهاییبرایاینمشکلارائه.بههدوکاهشیابد

رفاتهنگامیکهازجدیدیرینفناوریمدیریتانشبرایایجااراییهاییا یریوابلاست
اتکر بهمجدومؤلفهایاسرفاتمیکنی کهمییوانازمنرچندینیجربهیا یریاسرف

ایتن. ی اواجازتمیهی یجار یا یریکویاتیر مرنوعیروهخصیسازیهدتایایجاکن
.خشندکاربهیا یرند انکمکمیکندیوجهاوراحفظکنندویا یریاورابهبوب
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فناوری اطالعات در یادگیری سازمانی
مدنظربسیاریازسازمانهارویفناوریاطالعاورابهعنوانیکیوانمندسازیا یریسازمانی

وراراتاند؛زیرافناوریاطالعتاووابفیتهتای ستررتایرابترایکستب ذایترت یوزیتنو
گوییاینفعالیتهابهلیلافزایشپاسخ. بهکار یریانشرااریارسازمانهاورارمیهد

بتاسازمانی فعالیتهاییبنیایمحسو میهوندواینمسئفهازجهتتستاز اریمتداوم
وفناوریاطالعاوه رسطحفتری. محیطهایمهفرهوروابریبرایسازمانفروریاست

ته رسطحسازمانیبریا یرییفثیراهتره ایجتاانتشرایستهیلمیکنتدورنهایت
غییتراوسازمانهاراوارمیسازیاوابفیتهارابهبوبخشندوعمفکرهارابرایمقابفهبتای

هرکتهاوسازمانهاازبرنامههایتاابزارهتایمخرفت فنتاوریاطالعتاو. پیشرواریقاهند
ریزیبراییرویجیا یریسازمانیازطریقپایگاتاتذایرتانش ممتوزشمنالیتن برنامته

.کنندچراشکارکنانیاکانالهایاریباطیمخرف مبرنیبرفناوریاطالعاواسرفاتمی

 یریهایانذکراستکهاسرفاتازاسررایژیمدیریتانشونقشفناوریاطالعتاوریتا
نازستازمانهاهمچنتی. سازمانیباهدفاسررایژیکیعیینهدتیوسطسازمانمطابقتار

. میبرندیرکیبهایمرفاوییازانشفمنیومهکاررپاسخبهاهدافاسررایژیکاوبهرت
ه انشفمنیوه انشمهکارهمیشهرهمهسازمانهااسرفاتمیهو امتایرکیتب

. اینو نرایجمرفاوییرارسازمانهاایجامیکند
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یریاینمدیریتاستکتهبایتدیرکیتبمناستبیرابترایحتداکثریفثیر تذاریبترروییتا 
فنتاوریاطالعتاومییوانتدابتزاریبترایکمتکبته. سازمانی بیناینوانشایجاکنتد

زرفرمینتدافتقانتشا« کارکنتان»مدیریتانشفمنیومهکارسازمانباهد اماعامتل
هاهمیتبیشرریبراوراراست؛زیرااینکارکنانهسترندکتهارایذهتنانرقتایمنجتربت

ازمانرداینواوعیتمه استکها رکارکنانستازمانیتانگیرنتد ست. یا یریمیهوند
.هر زیانخواهد رفت

جمع بندی
هنگامطراحتی. یکنیرویکارمدرنبایقافاهایزیایبرایووتوانر یاومواجهاست

بهماکمکیکاکوسیسر یا یری یوجهبهیئورییا یریاهمیتار؛زیرایئورییا یری
فق ممتاتمیکندبهبهررینهکلازیا یرند انحمایتکنی ومنهارابراییکیا یریمو

شایتنفناوریمدیریتانت. حمایتازانگیزتویوجهیا یرندتموفوعیکفیدیاست. کنی 
یتا یریراپرانسیلراارکهانگیزتویوجهیا یرند انرابهبوبخشتدورنریجتهنرتایج

.افزایشهد

منبع

Knowledge Management Technology to Improve Learning Outcomes, 
enterprise-knowledge.com, Rebecca Wyatt, February 25, 2022 
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سیروس آقایار
امکارشناس حوزه منابع انسانی و مدیر سابق منابع انسانی شرکت پتروشیمی بندرام

مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی

نقش مدیریت تغییر در مدیریت دانش

۴۱

هعبتارییب. بهاوبیروهناستکهیکنفربهینهاییازعهدتیمامیواای سازمانبرنمیمید
بتازیرا( ابرمتر)سازمانهایگرنمییوانندینهابهمدیریمرکیباهتندكتهنقتشستوپرمن

ههتوندورنظر رفر« ریزمدیر»میكند؛ حیحیرایناستکههریکازكاركنانبهعنوانیك
ستوایفهمدیرانرانجامموفقیتممیزیغییراواینا. واای سازمانبهمنهامحولهو

ازیکهرزمینهمرمان ذاریویعیینارزشهایسازمانایفاینقشکرتورجهتیوانمندست
یكتیازروانشناستانمی ویتداكثترمراجتعیتتنمتتتنیتتك. كاركنانوسازمان امبرارنتد

زنتد میامییوانیدكاریكنیتدطترزیفكترورفرتارفر» یتتتتقتتافتتاارندومنایتتناستتت
یوانی مافقطمی:  پاسخمنهمیشهایناست« والدین رئیس مدیرویاهمكارمیغییرکند؟

دمگتراداوندسرنوهتهیچوومیرایغییرنمیه. )طرزیفكرورفراراومانرایغییرهی 
(سورترعد۱۱منكهاوهانرایغییرهندورمنمجیدمیه
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موفتتوعیاستتتكتتهازوفتتعیتهتتواربتتهستتمتافتتقانتتشبتترای« متتدیریتیغییتتر»
ارفتروریبدینمنظورهناستاییویجزیتهویحفیلمستئفهبستی. مشكل شاییحركتمیكند

؟امتامستئفهچیستت. استواهدافمورنظربایدرستطوحوابلسررستیینظتی هتوند
روزمنمسئفتهحالرینااوهایندیاستكهافراازمنپرهیزكرتوسعیمیکننتدمتاننازبت

.نی برایحلیکمسئفهنیازمندیحقیقهسری وبایدبهسمتحلمنحركتك. هوند
نتیمینتدتونهفرهاست؛یغییربهایتنمعنتیپیشبی« مسئفهیغییر»ررونمدیریتیغییر 

دوییغییرممكناسترستطوح ستررتیتامحت. پشتسر ذاهرنوفعیتفعفیاست
.  انجامهوویابرکارکنانیکواحدااصیایکسازمانیمرکزاهرهباهد

چطورمییوانی افترارابتهان« چطور؟» مسئفهیغییرباکفمه دیشتیدن هروعمیهوند مثال 
روتهتایمسئولیتپذیریبیشرر اهررادانشویاهمکاریواارکنتی ؟چطتورمییتوانی  

یغییترهتی ؟چطتورBرابهسیستر  Aاوراهبربهوجوموری ؟چطورمییوانی سیسر 
هروبتارمییوانی سازمانرااالقیر روابرییروبهرتوریركنی ؟چطورمییوانی موانعیراكت
ولیتهرابازاربرایمانایجاكرتاندبرطرفكنی ؟چطورمییوانی نظتریفمینکننتد انمتتواا

جفبكنی ؟چطورمییوانی چراه رشزمانكارراكاهشهی ؟
فرآیند تغییر در سازمان

. وریاستتعبورازسهمرحفهاساسیذو  یغییر انجماویثبیتبرایموفقیترفرمیندفر
هتایزیتربرایاارتیغییررسازمانمدیرنیازمندمهارو. همچنینیغییراوبایدپایدارباهند

:است
oبدونوجوانسانهاسازمانیوجونخواهداهت؛بییوجهیبهاین: مهاروهایسیاسی

رچتهسازمانهابههدوسیاسیهسرندامتاه. حقیقتباعوهكستیغییراواواهدهد
متدیران. مخاطرتكمرریرمیانباهد رایشبتهستمتسیاستیهتدنهتدومی یتر
.سازمانبایدباطراحیواجرایسیاستهایمناسب فرمیندیغییرراکنررلکنند

oرارسازمانهاییكهاواهانیغییراوهسرندبایدمهاروهاییحفیفی: مهاروهاییحفیفی
كلرابرایاینمنظوریکیهکرنبهحدسو مانکافینیستومشت. اوپرورشبدهند

روریبرایمدیریتیغییربراوراریازیکچش اندازورویکریمشخصفت. حلنمیكند
و همانندنوهرنیکرمانیاستناری. استوهمانندپریوهاینتتور ذهنراروهنمیساز

ایوجهبتهرایجایغییراونیزبایدیمامیعواملمؤثررفرمیندیغییررارنظراهتوب
.  نقشپیشبرندتیابازارندتهریکازعواملبهایجایغییراواودامکر

13شماره | 1401سال | مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا 



۴۳

oهمانطورکه فرههتد ستازمانازانستانهایشتکیلهتدتاستتو: مهاروهایاریباطی
ن متذهب بنابراینعواملانسانیازوبیلنژا نبوغ سطوحیوانایی جنسیت مفیت زبتا

طباورها طرزیفقیهرفرینسبتبهكاروزنتد یونیتزهخصتیتافترااولویتتروابت
مهاروهتاییكتهرایتنمحتدوتنیتازاستت . انسانیرستازمانرامشتخصمیکننتد
برایاثربخشیمهاروهایانسانیبایتدهنتر توش. مهاروهایاریباطیوبینفریاست

بخواهیدبرایاثربخشی وشانبایدبدونبازجوییاز ویندت ازاو. اناهرهباهی 
یوفیحهد همته. مباحوبایدبهافقایدتهایجدیتدمرمایتلهتوند. مطالبرامجدا 

وانندبتهزبتانکارکناننیازیبهانسرنزبانروسی فرانسویواسنانیولیندارندامابایدبر
. سیسر ها بازاریابی یولید مسائلمالی ااریوحقووی حبتكنند

oبه. اهیدبهعنوانمدیریغییراو بایدباا ولیجارومهناب: مهاروهایمدیریتکسبوکار
تعبارییبایدبدانیدپولازكجامیمیدوبهكجامتیرو چطتورمییوانیتدمنرابتهست

ایتنانتشبتهبازاریتابیوبتازار یولیتدویوستعهمحصتوالو . مورتومنراحفظكنید
.مشرریان فروش اریدومدیریتکارکنانمربو است

انواع استراتژی های مدیریت تغییر
مناستبمدیریتیغییرنیزمانندسایررویکرهایبهبو نیازمندطراحیوانرخا استررایژی

:راامهبهبرایازمه یرینراهبرهایمدیریتیغییراهارتهدتاست. است

شرحنوع استراتژی

عقالیی ـ تجربی
كهكنندداپیاعتقادکارکناناگر.هستندخودشخصیعالیقدنبالبهومنطقیکارکنان

اییشناسواطالعاتتبادلوارتباطبرقراریطریقازمی توانآن هاستنفعبهتغییر
كرداجراءراتغییرفرایندمشوق ها،

هنجاری ـ باز آموزی
غییرت.می كنندپیـرویارزشـ هاوفرهـنـگیهنــجارهایازوهستـنداجتماعیکارکنان

وگیردصورتموجودارزش هایوهنجارهامجددتفسیروتعریفاساسبرمی تواند
نمایدجدیدارزش هایبهپایبندومتعهدراافراد

. دهندمیانجامبگوییدآن هابهراآنچه.هستنددنباله روكارهاانجامدرمعمولا کارکناناجبار -زور
.دباشافرادسویازفعالیتاجازهواختیارواگذاریتمریناساسبرمی تواندتغییر

تطبیق محیطی
جدیدیطمحباراخودرغبت،ومیلباوهستندبالتكلیفیوسرگردانیمخالفکارکنان
یجاا تدر وشونداعمالجدیدسازمانیكایجادهدفبابایدتغییرات.می دهندتطبیق
.شونددادهسوقجدیدیشرایطبهقدیمشرایطازکارکنان
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تعقالییراارید؛براساسایت ناستررایژیفر کنیدوصداسرفاتازاسررایژییغییریجربی
هایفر کنیتدوصتدنصتبماهتینمالوجدیتدیتااجترایفرمینتد: بایداین ونهعملکنید

ارمبرایرانه ابرهایاتو »جدیدیراارید؛راین ورومییوانیدبهكاركنانبگویید
وابربدازاینجهتكهكفیهروشهایودیمیكاربتاماهتینمالومنستوخ! وه ابرهایبد

ینمالواماابراو چیست؟ركاركرنباماه( روشیغییراجباری) بایدكنار ذاهرههو
هایتنیافرمیندكاریجدیدامكانهناسایییتوانواسترعداكاركنتانویقویتتویوستتعتت

«.یوانمندیهامهیااستورنریجهافتزایشرممتتدكتتاركتنتتانرابهنبالار

در انتخاب استراتژی تغییر باید به چه نكاتی توجه داشت؟  
:ازرانرخا اسررایژییغییرعواملبسیاریاالتارند؛مه یریناینعواملعباریند

oقر ورومقاومتهتدیدكاركنتانواستررایژیاجبتارویطبیت: میزانمقاومتکارکنان
ازمموزیب-ر ورییکهمقاومتکارکنانك باهداسررایژیهنجاری. محیطیمناسباست

.مفیداواهدبو
oاهتد هرچهیعداكاركنانیكهبهاهدافیغییتراوپایبنتدهسترندبیشتررب: اهدافجمعی

یازمناسبیرینروشیففیقهرچهاراسررایژیفوقاست؛زیراهراسررایژیرمور روه
.كاركنانمؤثراست

oمناستبا رمسئفهیهدیدسرمایهرمیانباهد یففیقیازچهتاراستررایژی: یهدیدسرمایه
.ا رسرمایهراطرباهدنمییوانهیچچیزیرابههانسوا ذاركر. است
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oیا راجبارمناسباستول-ا رزمانكافیوجونداهرهباهد اسررایژیزور: چارچو زمان
.زمانكافیرااریاراریداسررایژییجربیویطبیقمحیطیمناسبیراست

oیازچهتارا ربرایایجایغییرازیخصصومهاروكافیبراورارهسریدیففیق: یخصص
اراجبت-اسررایژیمناسباست ولیر توروكمبتونیترویمرخصتصازاستررایژیزور

.اسرفاتكنید
توانمندسازی کارکنان برای پذیرش تغییر

انیافكاررابهیغییراونگرانی مهفرگیوپریش. همیشهافراكمیازایجایغییرلذومیبرند
ییروبازیغ. همینکهاحساسمرامشمیكنی وبارتیغییراوبهسراهمانمیمیند. نبالارند
...وایناسرانهمچناناامهار! ه یغییر

كتیازجالباستبدانیدبیشررینمقاومتهاربرابریغییراوسازمانی تورومی یتروی
غییترمه یرینچالشهاییكهمدیرانبامنروبروهسرندمماتكرنكاركنانبترایپتذیرشی

مانندكارمفرینانفكرم. است . یكنندكاركنانیكهمما یپذیرشیغییراوراارنداحرماال 
اوهان رابانیازهایمنهاانعطافپذیریرهسرند بهمشرریانیوجهبیشرریمیکنند سریعا 

.مشرریانوبازاروفقاتوبهاوبیبهمنهاپاسخمیهند
بتامدیرانمیانندا ربخواهندرهرایطروابریباویبمانندبایتدستازماناتوراستری عا 

رایغییراومحیطیوفقبدهنداماچیزیکهمنهانمیانندایتناستتکتهچطتوریغییتراو
ری كتهبرایاینكهراجرایفرمیندیغییراوموفقهوی نیازمندمتدیرانیهست. مدیریتكنند

رانتینیتازاریغییربهرهب. بهعنوانرهبرانییحول را یغییراوراباكمررینیضااعمالکنند
رهوبتاكهارایید اهیروهنومایلبهیا یریباهند بهكاركناناعرقاواطمینتاناهت

. دکتربراییحققاینمهت بایتدکارکنتانرایوانمنت.نوموریبهیگرانانگیزتوروحیهبدهند
:چهارعنصركفیدیرایجایغییراواثربخشعبارینداز

ستامتاازكاركنانالزماستبدانندچهایفاویافراتا: هرکسیبایدفرورویغییررابداند-۱
ازمتدیراناثتربخشهمیشتهزمینهست. منمه یرمنهابایدبدانندچرااینایفاقافراتاست

کننتدیتایغییراوهسرندوازیاریخچهوكارنامه ذهرهسازمانم اهندوبهكاركنانكمكمی
رمحتیطاینمدیرانرزمینهفروروایجتایغییتر. نیازهایمیندتسازمانراپیشبینیكنند

ه فرگتووکسبوکارویفکیدبررفننیازمشرریانازلحاظهزینه كیفیتوارزشبتاكاركنتانبت
مشورومیپرازند

ند امانبایتدكاركنانبایدفرورویغییررااحساسكن: یغییربایدبهاوبیبرنامهریزیهو-۲
فافبتراییدوینیكبرنامهروهنوه. بهواسطهاعمالیغییرچارمهفرگیوافمحاللهوند

. جفو یریازعوار جانبیناهیازاعمالیغییرفروریاست
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یتدیتابتهکارکنتانفر تتبده. رجریاناعمالفرمیندیغییربایدكاركنانرار یترمننمتو
. رزمینهچگونگیاجراییغییراوااهارنظركنند

راووالزمه امهایوبفیاینبوکهكاركنتانرجریتانچرایتییغییت: اریبا بروراركنید-۳
. هاارفرورومنهاوراربگیرند ازجزئیاومنمطفنهوندوبدانندچهیفثیریبرعمفکرمن
نتداثتراومدیریتهایدپاسخیمامسؤاالورانداندامابایك فرگویبازو تاوانهمییوان

اننتدبتهعالوتكاركنتانمیاواهنتدبد. فشارروانیناهیازیغییراوراركاركنانكاهشهند
رطتولمیابرنامهمطابقهدفحركتمیكندیاایر؟چقتد. بعدازیغییراوچهایفاویمیافرد

کهکارکنتانمیکشدیانرایجیغییرمهكارهو؟نرایجچطوراندازت یریمیهوند؟ر توریی
رجریانمسائلذکرهدتورارنگیرندایناحرمتالوجتوارکتهبترایكستباطالعتاوبته

.هایعاوو مانهزنی رایشپیداكنند
یغییراوافرایكهرایجایغییراونقشارندبهاحرمالووی:  كاركنانبایدیوانمندهوند-۴

امتههایمدیراناثربخشكاركنانراریصمی  یریهاویوستعهبرن. رابامهوشبازمیپذیرند
فمناینكتهمشتارکتکنند انفعتالیراكتهرایجتا. راهبریوروشهامشاركتمیهند

راییغییراومشارکتفعالاهرهاند هناستاییکترتوطرحهتاوبرنامتههایانگیزهتیرابت
.پااشهیبهاینافرایاحدامكانیوسعهو سررشمیهند
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مهتا هادی زاده
کارشناس مدیریت دانش

۴7

آیند مدیریت فربرای مشترک چگونه می توان یک نقشه راه 
ایجاد کرد؟مدیریت دانش و 

پیاده سازی مدیریت دانش

ازویژ یهایمرفاوییبراورارهسرند همیهو فر. یی هایمدیریتانشوفرمیندمعموال 
. دافرافرمیندمحوربابراتوراریازیفکتراطتی ازنزیتکیرینمستیربتهنریجتهمیرستن

همسیررحالیکهافرایکهرحوزتمدیریتانشفعالیتمیکنندمزاانهیرفکرمیکنندوب
روبااینحالوجهیشابهاینو روترایناستکهه. نیزبهاندازتمقصداهمیتمیهند

هترو تروتبتهبرنامتهریزیاهمیتت. بهیکاندازتبهیکنقشهراتاو عالوهمنتدهسترند
یمیهندویالشمیکنندبرنامههایمنهایاحدممکنبااولویتهتایاستررایژیکستازمان

ای ر ونیهاویغییراوسالهایاایرباعتوهتدتاستتکته روتهت. مطابقتاهرهباهد
یمدیریتانشو روتهایفرمیندمحوربتاستهولتبیشترریبتهفعالیتهتایرونستازمان

.سررسیپیداکنند
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انستانیو روتهایمدیریتانشوفرمیندمحوربهطورپیوسرهازنظراالویت کیفیت منابن
.  فناوریاطالعاونیزرحالهبیههدنبهیکدیگرهسرند

 متامرخصصتانفرمینتدمحور ۲۰۲۲رستال APQC«مدیریتانتشوفرمینتد»رکنفرانس
عمفکرمحوروانشمحورراریکمحتلورکنتارهت بترایفکترکترنویتا یریوترار

بالمابهنشانهندتاسرق« ایجانقشهراتبایکدیگر»مضمونکنفرانسما یعنی . میهی 
مانوپیوسرن روتهاییوانمندسازبهیکتدیگر بتهمنظورردمه یتریننیازمنتدیهایستاز

دبتاماامیدوارهسری کهاین روتهتابرواننت. بررسیراهکارهایاالوانهوچندرهرهایاست
رعتکمکیکدیگر بهبهررینهکلهمکاریبیناتورایقویتتکترتوبتهپیشترفتهاست

.بخشند
رهکلهیایتنکنفترانس یوانتایی  هتاورویکرهتایمورنیتازبتهمنظوراالویتتاساسا 

همچنتینیفکترطراحتی . اولویتبندیومشارکتهاییعتامفیمتوریفکیتدوترارمی یرنتد
یتکاسرانسراییوهوشهیجانیبهعنوانسهعنصرکفیدیبرایایجتاوبروتراریاریبتا 

ازاینروربخشحافربهمرورهریکازاجزای. نقشهراتمشرردموریوجهوراراواهد رفت
:اینسهمؤلفهمیپرازی 

تفکر طراحی
اهیتدیکنقشهراتاو نیازمندانسرنمقصداست؛البرههمراتبامسیریکتههتمامیاو

. اراستتیفکرطراحی یکرویکرپنجمرحفهایبرایمقابفهبایصمیماوجهتت. نبالکنید
.داینروشبهپیداکرنچالشهاییکهسازمانبایدمنراهناسایینماید کمکمیکن

وردنیازمندیهایاو( یاذینفن)فه مشرری: همدلیکرن. ۱
(یاذینفن)رنظر رفرنچالشازنگاتمشرری: یعری کرن. ۲
القوتهناساییراهکارهایببرایایدتپرازیوبر زاریجفساوطوفانفکری: یصورکرن. ۳
یوسعهطرحهاعمفییرازمیانراهکارهایبالقوت: نمونهاولیه. ۴
انجاممزمایشهاییازجهتارزیابیکاربرنمونههایاولیه: مزمایش. 5

وعاو یفکرطراحیمییواندبههرکاییجاریباید اتهایمرنوعکمککندیابتررویموفت
اهمچنتین ایتنروشیی هتایچندرهترهایر. همگراهوندوراتحلهایمشررکیایجاکنند

وامیارکهبهجایرفرنبهسمتمجموعهایازروشهایبهبوازپیشیعری هتدت ازروش
راحیونکرامرمدیرعاملویکیازبنیان ذارانمرکزمشاورتط. مناسبیریرابهکاربگیرند

اینروش فرمیندیچابکاستکهمییواندیقری»: می ویدIA Collaborativeنوموریجهانی با 
«.یمامیچالشهایمریبطباکسبوکاررایکمیلومریفنساز
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داستان سرایی 
سراییبتهرحالیکهیفکرطراحیبههماکمکمیکندنقشهراتاورایرسی کنید اسران

انستراییاسر. هماکمکمیکندیامنرابهیکچش اندازمشرردبرایمیندتیبدیلکنیتد
ماعیهمهجانبهبه روتهایفرمیندیومدیریتانشکمکمیکندیارانرقالاهداف اجر

ندیرارو کرنایدتهاومرقاعدسازیافراعمفکراثربخشیاهرهباهندویغییراوارزهم
تایتنرویکرچابکونومورانهمذکور واوعیتلحظهکنونیرامتنعکسمیکنتد؛اتوا. بزنند

ویتاموفوعبهمعنایطراحیمجدیجربیاوفرا یربرایارائهازطریقنرمافتزارزومباهتد
هاسرفاتازهوشمصنوعیوابزارهایبهترتوریمنالیتنبتراییبتدیلمخاطبتانمنفعتلبت

انهتایانذکراستتکتهایتنیجربیتاو بتهویژترزمت. سازند انفعالیکیجربهمشررد
دیهمه یریویروسکرونامییوانندبهسازمانهاکمککنندیاباهمتدیگرهمکتاریکارممت

.اهرهباهندوبیشازپیشبهموفقیتستیابند

هوش هیجانی
هیجتانیبیلبنجامین رهبرکنفرانسوسهامارموسسهسالمتوپرانسیلانسانی هوش

ناساییرایحتعنوانیواناییهناسایی ردومدیریتاحساساواوهمراتبایواناییه
لمهت نیستتهتمارحتا. ورداحساساویگرانویفثیر ذاریبرمنهایعری میکنتد

متالایجاروشمشررکیهسریدیاوصدمعرفیمنرابهیگرانارید هیچکدامازایتناع
.بدونهوشهیجانی ورونمی یرند

13شماره | 1401سال | مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا 



۵۰

فتهاکثراوداماییکتهبترایستاارننقشتهراتمشترردالزماستت ازجم»: بنجامینمی وید
 IQیوهمکاری اعرما چابکیویفثیر ذاری وبلازاینکهبتهیوانتاییوهایسترگیهایفنت

زمانی»: داواامهمیه« .مربو باهند باهایسرگیهایمبرنیبرهوشافرامریبطهسرند
لکهماهیجاناوواحساساواوراکنررلنکنی یابتهاحستاسوهیجانتاویگترانمرصت

.نشوی  اعرماازبینمیرو

ایت)اینبدانمعنیاستکهافرابهانتدازتکافینستبتبتهافکتارمتاپتذیرانخواهنتدبتو
نان رابطههایضعی میهوندومنهابهاندازتکافیبرایاهررادافکتاریتانشتا(بالعکس

متؤثریمامیاینموار بریواناییافرابرایهمکاری. بازاوراو احساسامنیتنمیکنند
«.وساز اریباهرایطمرغیریفثیرمی ذار

منبع
How Do You Create a Shared KM and Process Road map, apqc.org, Lauren 
Trees Mar 30, 2022
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گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

محدثه لطفی
کارشناس مدیریت دانش

مدیریت دانش در بخش دولتی

اشتباه دولت ها در پیاده سازی مدیریت دانش 

راینمدوبستیاریازستازمانهار. ازپیاتسازیمدیریتانشسالهایزیایمی ذر
اهدبااینحال کماکانهت. سراسرجهانردبهرریازبرنامههایمدیریتانشپیداکرتاند

تستازیپیا. اارالفسطحبفوغمدیریتانشبینسازمانهایولریواصو یهستری 
مدیریتانشرسازمانهمچونپیاتستازیهترروشیگتریبایتدرطتییتکفرمینتد

رینبامه یرینهدفپیاتسازیمدیریتانش انطباقس.  امبه اموبهمرامی وروپذیر
. یغییراومحیطپیرامونبهمنظوراریقاءکارمییوسوموریبیشرراست

مدیریت دانش در سازمان های دولتی
سازمانهایاصو تی. مفموریتسازمانهایولریباسازمانهایاصو یمرفاوواست

منهاراینمسیرهرمنچتهبترایتنهتااص. رنظرارندیاسواورابهحداکثربرسانند
اثر ذارباهدراموریوجهوراراواهنداوهدفا تفیمنهتاربتهکار یریمفتاهی نتوین

امامنچهرسازمانهایولریاهمیتارافزایشستو. مدیریرینیزکاهشهزینههااست
ایتنذینفعاننیست چراکهذینفعانا فیسازمانهایولری عموممرمجامعههسرندو

.سازمانهابایدادماومناسبرابهذینفعاناوارائهکنند
میکنتدسازمانهایولریبهاهرباتفکرمیکنندکهجمنموریاتهایبیشرربهمنهاکمک

کهحجت امااینموفوعبهولیلنارستاست؛اولاین. یایصمیماوبهرریراایخاذکنند
یگرمنکه. باالیاتها یشخیصاتهایرستازنارستوردمنهاراهوارمیکند

اتهابهاویاوفاودمعنایوابتلاسترفاتایهسترند؛یعنتیاتهتاینهتابخشتیاز
یهتیواوعیترانشاناتوازهرنوعوضاوو یفسیرومبنایوابلایکاءبرایاوداممناستب

اروازاینرواتهارامییوانیکیازعنا رمورنیتازبتراییصتمی  یریوبتهعبت. هسرند
. ویقیرموااامیصمی  یریبههمارمور
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الحافتربسیاریازبزرگیرینوپیچیدتیرینسازمانهایهیرولریومؤسساواصو یرح
خسرمایه ذاریهایوابلیوجهیرزمینهمدیریتانشویحوالییکهرمتدیریتانتشر

 بااینحال بهنظرمیرسدسازمانهایولریبتایمرکتزبتریعتاری. اتاستانجاماتاند
کتهبهعنوانمثالسازمانهاولرتیای. ودیمیمدیریتانشروفعیتموجو یرکرتاند

یدانشمفموریتا فیمنهایحقیقویوسعهرسطحکشوراستبایدبرفرمیندافقویول
. ندجدیدویوزینانشویجربیاوموجورسازمانورمیانیمامیکارکنتانمرمرکتزهتو
همنهاراینمسیرازابزارهاویکنیکهایمناسبمدیریتانشاسترفاتمیکننتد؛امتابت
لیلرکیناوصازمدیریتانش مشاهدمنهسری کهکهایتنستازمانبتهطتورمتداوم

برمسرندسازیانشیفکیدارندوازمدیریتمسرنداوبهعنوانمتدیریت انتشیتا رفا 
.میکنند

سازمانهایولریبیشترربتهنبتالذایرتستازیمتداردواسترقرارسیستر هایمتدیریت
یستهمهاینموارفعالیتهایبسیاراوبیهسرند امااینیمامماجران. مسرنداوهسرند
به.راینفعالیتها بهردماازاینمفهوممسیبمیزند« مدیریتانش»واال هکرن

مرناسببیانیگر اینسازمانهابایدنیازهایمدیریتانشیرابهرسریهناساییکرتو
.باهریکازمنهاازیکنیکهاوابزارهایمناسبیاسرفاتکنند
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رفاتبهعنوانمثالیکیازیکنیکهاییکهمییواندربسیاریازستازمانهاولرتیمتوراست
ستراییورار یر اسرخراجانشابر انواهترراد ذاریمنبتااسترفاتازیکنیتکاسران

است؛اینامرازاروجانشابر تانستازمانکتهبتهزویبازنشسترهمیهتوندجفتو یری
.میکند

ارکان پیاده سازی مدیریت دانش در دولت
گومدیریتانشاو بایدارکانا فییکسازمانیعنیکارکنتان فرمینتد محرتوا فرهنت

رکنا فیپیاتسازیمتدیریتانتشرستازمان5راامه. فناوریرایحتیفثیرورارهد
.هایولریراباه مرورمیکنی 

oراتهیمامیکارکنانیکهریکسازمانمشغولبهکارهسترند متییواننتدبترچ: کارکنان
رافتراه سازمانهایبالغبراییمامیکارکنتانبستررهایی. انشیسازمانیفثیر ذارباهند

.  میکنندیابروانندانشومموارههایاورابایکدیگربهاهررادبگذارند
oفرمینتدیعنتی. یکیازارکتانمهت رپیاتستازیمتدیریتانتش فرمینتداستت: فرایند

ستازمانهای. سیاستها رویهها نقشهاومسئولیتهایحاک برنظاممتدیریتانتش
یازبالغیمامیاینمواررارسیسر هایمدیریتانشاویعبیتهکرتانتدیتاپیترو

هیرممکنباهد .منهامسانباهدیابهبیانیگر پیروینکرنازمنهایقریبا 
oمفهوممحروابهیمامانشیکهبه ورواتهاواطالعاوریکستازمانوجتو: محروا

نااینمحرواهاملاطالعاوبدونساارار مانندفایلها ایمیلها است. اراهارتمیکند
بهه سازمانهایبالغ انواعمحروایاورا. ویصاویررکناراطالعاوسااراریافرهاست

منبتهمرصلمیکنندیاکارکنانبروانندمحروایمورنظراتوراپیتداکننتدوبتراستاس
.روهیکهمیاواهندعملکنند

oمه یرینبسرربرایرهدمدیریتانشریکسازمانفرهنتگستازماناستت: فرهنگ .
برایایجایکفرهنگمناسبرسازمان رهبرانبایدازرویکرهایمتدیریتانتشبته
اوبیحمایتکنندستازمانهایبتالغازلحتاظفرهنگتی انگیزتهتایالزمبترایمشتارکت

.کارکنانرفرمیندمدیریتانشرابهاوبیایجاکرتومنرایوسعهمیهند
oفنتاوریهتاملمختازن. استت« فنتاوری»مارینرکنپیاتسازیمدیریتانتش: فناوری

مدیریتاسناوسوابقوهرسیستر یگتریاستتکتهانتش اتیتااطالعتاورمن
هبتاسازمانهایبالغازنرمافزارمرمرکزمدیریتانشبهرتمیبرنتدکت. نگهداریمیهوند

رایکتاربرسایرسیسر هایسازمانییکنارچههدت بایکدیگرکارمیکننتدوکتاربتامنبت
.نهاییبسیارساتاست
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محور راکاورصاانش. ادماورسانیوسیاست ذاریوفعالرتا فیولتهاهسرند
طحبترایمثتالرست. ولتهارعر هبینالمففیوحریمفیبههتر یرروابتهسرند

بینالمففی سازمانهایهررولریوولتهاباسازمانهایاتارجیكتهاتدماومشتابهیرا
ارائتتهمیهنتتدروابتتتمیکننتتدومؤسستتاویحقرقتتاییبتترایجتتذ بهرتترانمحققتتانو

هرترانسرمایه ذارانرحالروابتبااكداگرندوانشگاتهانرزبهنبالبتهستتمورنب
.  سرمایه ذاریها انشجواانواسراانهسرند

یكاالهاوسترمایههامنوتدركتهربختشاصو ت. رسطحمفینرزروابتباال رفرهاست
ارایاهمرتهسرند ربخشولریمه هتمرتنمیهتوند بفكتهااتنانتشاستتكته

تانشوولته ابزاربهرت یریازمدیری. بهعنوانمه یرینفاكرورروابریهناارهمیهو
رسندسازمانهایولریبایدبهاینباورب. ه ااریارسرمایه ذاریواوعیراینزمینهراار

حفتظکهینهاباودروانشمییوانندربفندمدوجایگاتبریراورارعر تههایروتابری
.  کنندوبااسرقرارمدیریتانش مییوانندکاراییاورابهبوبخشند

How the Government Gets KM Wrong, enterprise-knowledge.com, Zach
Wahl, February 25, 2022

منابع
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احمد سپهری
مشاور و مدرس مدیریت دانش

راهکارهای مدیریت دانش

چرا مدیریت دانش مشتریان مهم است؟ 

۵۵

یست؛اکنتوننفتیگرارزهمندیرینمنبننیان»: هایداینجمفهبه وهراناورتباهدکه
رطیههاایترحجت بستیاریزیتایازاتر« .مه یروارزهمندیرازنفتاست« ات»

متیراحالیولیداستوسازمانهایپیشرورسطحنیابایحفیلایناتهایصمیماومه
ریان راینبتیناتهتایمتریبطبتامشتر. رراسراییوسعهکسبوکاراوایخاذمیکنند

فقیکیازجذا یرینمواریاستکهیمرکزبسیارزیایرویمنوجواروهرکتهایمو
.  بهطورهبانهروزیرحالجمنموریوسازمانهیایننوعازاتهاهسرند

ارائتهیجزیهویحفیلاتهایمشرریانرنهایتبهافقانشوااذیصمیماوویقیربترای
 بره ستازمانوهت_راینبازیبر. ادماوومحصوالوبهرربهمشرریانمنجرمیهو

هت یعاملبامشرریانازنگاتمدیریتانشابعتایگتری. مشرریبهاهدافاومیرسند
رهاهت« متدیریتانتشمشترری»برایبررسیویقیرموفوعبایدمروریبرمفاهی . ار
اباهماراامهاینمطفبیالشمیکن یامفاهی پایهایمدیریتانشمشرریانر. باهی 

.بهاهررادبگذارم
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مشتریانجریان های دانشی 
هبیتانب. مدیریتانشمشرری یففیقیازمدیریتانشومدیریتاریبا بامشرریاست

ویگرمدیریتانشمشرریابزاریاستتکتهبتااسترفاتازمتدیریتاریبتا بتامشترری
تبتهعبارییمتدیری. مدیریتانش برایکسبمزیتهایروابریبهکمکستازمانمیمیتد

دانشمشررییرکیبیازمدیریتانشومدیریتاریبتا بتامشترریاستتوهتروبعت
.انسانیویکنولو یراربرمی یر

ایرویکرهایمداراتانشمشرری اانامكانرابرایسازمانفراه میکنندكهفر تته
ی رمفتاه. بازاررابااحرمالبرشررییشخرصاتومزاتروتابریاتوراافتزااشهنتد

انتشبترای»ستره۳اجراییمدیریتانش جریانهایانشیمشترریانبتاستازمانر
.طبقهبندیمیهو« انشربارتمشرری»و« انشحا لازمشرری» «مشرری

انشبرایمشرری باهتدفارائتهاطالعتاووانتشمورنیتازربتارت: انشبرایمشرری
ایتنانتشمعمتوالیکتیاز. محصوالووادماویکسازمانبتهمشترریانارائتهمیهتو

زکیفیتتایننوعانشبرردمشرریا. پیشنیازهایبروراریاریبا موثربامشرریاناست
مارمحصوالووادماویآثیرمی ذاروعاملیعیینکنندتایرعمفکرمالیستازمانبتههت

وجریانمدیریتانشمشرریبایدمرناسببانیازهایستازمانونتوعمحصتوالو. میرو
ادماووابلارائهطراحیهو امااوداماییوجوارکهیمامیسازمانهامییواننتدانجتام

اییبهعنوانمثالیولیدمحرواوارائهمموزشهایکاربریبهمشترریانیکتیازاوتدام. هند
بسیاریازسازمانهابرایوبالگهاوکانالهتای. استکهرایناصوصمییوانانجاما

رسانههایاجرماعیاومحروایمموزهیایجامیکننتدیتارزمینتهریافتتمحصتوالوو
ننتدترمثالییگترا ترستازمانهتماارائهک. ادماو یجربهبهرریبرایمشرریانرو بزنند

رتاندادمتاست مییوانیداسرانهایموفقیتمشرریانیراکهازادماوهمااسرفاتک
زشبهنمایشبگذاریدوبهاینطریقیجربتههاییکتهبتهستایرمشترریانکمتکمیکنتدار

.بیشرریازرابطهاوبابرندهماکسبکنندرابرجسرهکنید
ایننوعانشبراینوموریرمحصتولواتدماوهترکت یولیتد: انشحا لازمشرری

انتشایتن. ایدتهاونیزبرایبهبوپیوسرهمحصوالووادماوموراسرفاتورارمی یتر
انتشاز. مرعفقبهمشرریاستوسازمانهابایدبهاینانشیوجهبیشرریاهرهباهتند

مشرری حاویاطالعاومشرریانربارتادماوومحصوالوسازمان محصتوالوواتدماو
اروبا ورویمشرریانبراییوسعهمحصوالوونوموریوکانالهایلختواتاریبتا منهتابت

.سازماناست
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نجمنموریویحفیلانتشراجتنبتهمشترریانیکتیازکالستیکیری: انشربارتمشرری
ریانتشربتارتمشتر. رویکرهایمدیریتانشرحیطهمدیریتاریبا بامشرریاست

هایمربو ربر یرندتنیازهاوالزاماوفعفیمشرری یمایالومییمشرری اریباطاو فعالیت
یوستط. بهاریدووابفیتهایمالیاوست واحتدمتدیریت»انشربتارتمشترریمعمتوال 

.جمنموریویجزیهویحفیلمیهو« اریبا بامشرری

هسازمانهایموفقرزمینهپیاتستازیرویکرهتایمتدیریتانتشمشترری بهطورپیوستر
یهتایطیفیازاطالعاومربو بهمشررینظیراطالعاومربو بهرفراراریتدمشترری ویژ 

بطجمعیتهناسی عواملمربو بهوفااریمشرری محردهایرفایرمندیواطالعاومتری
دایتنکتاربتااسترفاتازابزارهتاییماننت. بااریدمحصوالوراریافتونگهتداریمیکننتد

نگهدارینظرسنجی مدیریتاریبا بامشرریوسایرسیسر هایپایگاتاتها بهروزهدتو
.میهو

روشهایمخرففیوجوارکهسازمانهامییواننتدبتااسترفاتازمنهتااطالعتاییکتهاز
یهکترنیک. مشرریانریافتکرتویااطالعاییکهربارتمنهاارندرابهارزشیبدیلکنند

یستازمانبایتدبتاجمتنمور. بهثبتبازاورمشرریانینهتاراتیحفیتلرفرتارمنهتانیستت
اتهاو. نداتهایمعربر رفرارمشرریانرایحفیلکرتوازمنبراییصمی  یریاسرفاتک

یاطالعاوجمنموریهدتازمشرری اولویتباالیرینستبتبتهاسترداللهایمتدیراناجرایت
بتترای)بنتتابراینازاتهتتایمربتتو بتتهمشتترریهتت بتتهطتتوراستتررایژیک. ستتازمانارنتتد
.  اسرفاتکنید( برایبهبوفرمیندسازمان)وه بهطوریاکریکی( یصمی  یری

بتهعالوتبراتکاویویحفیلرفرارهایمشرریان منابنیگریهمچتونیحقیقتاومربتو 
ازجمفتهمشرریوبازار بازاورهایکارکنانفروش هکایاوریافریازمشرریانونظرسنجی

.ابزارهاییهسرندکهرفرمیندمدیریتانشمشرریموراسرفاتورارمی یرند
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مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش مشتری چه تفاوتی دارد؟
افمدیریتاریبا بامشرریومدیریتانشمشرریفرمینتدهایمرفتاوییهسترندواهتد

بتا بتامتدیریتاری. مرفاوییرانبالمیکنند امارعینحالنقا مشررکینیزباه ارند
زابزارهتایمشرریبرپایهمدیریتروابطبامشرریساارههدتاستویمرکزمنبراسرفاتا

جتاهدفا فیمدیریتاریبا بامشرری کتاهشمشتکالوکستبوکاروای. فناورانهاست
یت. یعاملمناسببامشرریاناست کمحدویتانشمدیریتاریبتا بتامشترریعمتدیا 

بتامدیریتاریبا . مسیررارنظر رفرهوبهیکمجموعهااصازفرمیندهامحدومیهو
هسازمانمشرریبهانشربارتمشرریاناحریاجاریانیازهایمشرریانرابرمورتکندوب

. کمککندیاادماواورابههیوتای حیحبهمنهاارائهبدهند
شانت» بررویوجریانانشتی«انشربارتمشرریان» مدیریتانشمشرریعالوتبر

یبتهبیتانستاتیربتاپیاتستاز. نیتزیمرکتزار« انشحا لازمشترری» «برایمشرری
هد مدیریتانشمشرری سازمانعالوتبراینکهانشمناسبرارااریارمشرریورارمی
دماووبایسهیلجریانهایاریباطی انشمشرریرانیزریافتکرتوازمنبرایبهبوا

.محصوالواسرفاتمیکند

ریرسالهایاایربسیاریازسازمانهابهایننریجهرستیدتاندکتهایتنورویکترمتدیری
برایاز. ندمییوانندبرایسریابیبهنرایجمطفو رسازمانباهمدیگرهمکاریاهرهباه

ریبا  احبنظرانحوزتمشرریانمعرقدندکهورویکرمدیریتانشمشرریومدیریتا
دماوبامشرریبایدباهمدیگراهامهوند؛چراکهمشرریاناواسترارمحصتوالوبهرتروات

.  هخصیسازیهدتهسرند
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