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ا به یکی از سیستم های بهبودی مورد توجهه سهازماه همدیریت دانش در دو دهه اخیر 
شور ما بسیاری از سازماه های بخش دولتی و خصولتی ک. در سطح دنیا بدل شده است

ه ها برخی از این سهازما. نیز در این سال ها اقدام به پیاده سازی مدیریت دانش نموده اند
ه انهد  در مسیر استقرار مدیریت دانش موفق بود ه اند و ارزش افزوده مطلوبی کسب کرد
د روش برخی نیز دستاوردهای چندانی در این راه به دست نیاورده  و صرفا با تدوین چن

. اجرایی و یک نرم افزار مدیریت دانش به کار خود پایاه داده اند
برخهی شههرکت های . در ایهن میهاه امها رونهدهای جدیههدی در لهال شهکس  یری اسهت

بسیار خصوصی طی دو سال  ذشته به اهمیت این موضوع پی برده اند و با عالقه مندی
تهه نک. زیادی در لال پیاده سازی راهکارها، تکنیک ها و ابزارهای مدیریت دانش هستند

ش قابس توجه در این شرکت ها، لمایت واقعی مدیراه ارشد از پیاده سازی مدیریت دانه
ی ایهن و به تبع آه، تعریف شاخص های عملکردی مناسب برای بررسی میهزاه ارربخشه

این موضهوع نویهدبخش ایهن اسهت کهه طهی سهال های آتهی، شهاهد . سیستم است
نمونه های بسهیار مهوفقی از پیاده سهازی مهدیریت دانهش در بخهش خصوصهی کشهور 

.  خواهیم بود



ساسان رستم نژاد
مشاور و مدرس مدیریت دانش

هواپیمایی تریگانا انهدونزی بهه کهوه برخهورد ۲۶۷، پرواز 1394لدود هفت سال پیش در سال 
آغهاز شهده 14.۲۲پروازی که سهاعت . سرنشیناه آه جاه خود را از دست دادند۵4کرد و همه 

، ارتباط خهود را بها بهرر مراقبهت از 14:۵۵به مقصد برسد، در ساعت 1۵بود و قرار بود ساعت 
رانجام زمانی که کمیته فنی بررسی این لادره تحقیقات خود را بهه سه. دست داد و سقوط کرد

ا رساند، متوجه شد که دلیس اصلی سقوط، انحهرا  هواپیمها از مسهیر اصهلی بهوده اسهت و به
عهدم بررسی های بیشتر که در ادامه ذکر می کنم، مشخص شد تصمیم ها و موضوعاتی از جنس

!رعایت اصول مدیریت دانش، منجر به این سقوط هولناک شد

۲

ساسان رستم نژاد
مشاور و مدرس مدیریت دانش

ضرورت پیاده سازی مدیریت دانش

!پروازی که عاقبتش به خیر نشد
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!هیچ تماس اضطراری وجود نداشت
سرنشهین ۵4مقامات اندونزی اعالم کردند یهک هواپیمهای خطهوط هواپیمهایی انهدونزی بها 

رقی پهاپوا یکشنبه به سبب شرایط نامساعد جوی بر فراز یک منطقه کوهسهتانی در اسهتاه شه
عهالم بخش های امدادی در شبکه اجتماعی توییتر ا. تماس خود را با کنترل هوایی از دست داد

ه شرکت هواپیمهایی تیر انهاایر پهس از برخاسهتن از فرود ها4۲-300کردند هواپیمای ای تی آر 
به وقت محلی تماس خهود را بها بهرر 1۵سنتانی در جایاپورا مرکز استاه، دقیقا پیش از ساعت 

.مراقبت از دست داد
مقصهد ایهن هواپیمها . خدمهه بهود۵کهودک و ۵بزر سال، 44این هواپیمای دوموتوره لامس 

ط با هواپیما و اوکسیبیس، منطقه ای کوهستانی بسیار دورافتاده ای است که فق. اوکیسبیس ، بود
خهدمات . دقیقهه زمهاه می بهرد4۵این مسیر با پهرواز لهدود . همین پرواز قابس دسترس است

کاپیتاه بنی. دقیقه پرواز کرده است30امدادی افزود این هواپیما تا زماه ناپدید شده لدود 
دقیقهه 10دود سوماریانتو مدیر عملیات تریگانا ایر در  فتگو با خبر زاری فرانسه  فت خدمه له

.قبس از ساعت پیش بینی شده برای فرود با برر مراقبت تماس  رفته بود
رکت به  زارش خبر زاری فرانسه از جاکارتا، اما این هواپیما هر ز بهه مقصهد نرسهید و ایهن شه

جهوی کاپیتاه سوماریانتو افزود امها شهرایط. هواپیمای دیگری را برای جستجوی آه اعزام کرد
. تبسیار نامساعد بهود و هواپیمهای اعزامهی نتوانسهت ایهن هواپیمها را پیهدا کننهد و باز شه

سخنگوی وزارت لمس ونقس اندونزی نیز تایید کهرد ایهن هواپیمها هر ونهه تمهاس بها مهاموراه
.مراقبت پرواز را ازدست داده است
چرا هواپیما به کوه برخورد کرد؟

انی و از ابتدای تاریخ هوانوردی، سوانح بسیاری به دلیس برخهورد هواپیمها بها منهاطق کوهسهت
. سهتعوارض زمینی صورت  رفته که باعث کشته شده هزاراه نفر از مسافرین پروازها شهده ا

ی میالدی، اداره کس هوانوردی فدرال ایاالت متحده امریکا سیستم هشهدار نزدیکه19۷4در سال 
را به عنواه یک سیسهتم کمک کننهده جههت جلهو یری از بهروز GPWSبه زمین بانام اختصاری

نیهز نمونهه ارتقای یافتهه ایهن سیسهتم بهه نهام 199۷چنین سهوانحی معرفهی نمهود و در سهال 
Enhanced GPWS به شکس رسمی معرفی شد.

اموار رادیویی را بهه سهطح  Radio Altimeterهشدار نزدیکی به زمین با کمک سیستمی به نام 
یمها تها درنتیجه فاصله هواپ. زمین فرستاده و زماه رفت وبر شت این اموار را محاسبه می کند

پایی بهه ۲۵00سطح زمین به صورت لحظه ای تعیین می شود و در صورت کاهش ارتفاع به زیر 
.خلباناه اخطار دیداری و شنیداری می دهد
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با توجه به بررسی های به عمس آمده و مصالبه با سهایر خلباه هها مشهخص شهد کهه در مهوارد
ایی متعددی این سیستم هشداردهنده به دلیس عهدم نقشهه برداری صهحیح از منهاطق جیرافیه
ن باعث بروز خطا می شد  یعنی در مواقعی که هیچ خطر برخوردی با زمین وجود نداشهت، ایه

. ی شهدسیستم هشداردهنده آغاز به کار می کرد و باعث کالفگی خدمه پرواز، خصوصا خلبهاه م
اردهنده را به همین دلیس خلباه این پرواز که دارای تجربه بسیار باالیی هم بود، سیستم هشهد

ذکور را این موضوع توسط سایر کمک خلباه هایی که سابقه پهرواز بها خلبهاه مه! قطع کرده بود
ه شهدت تجزیه وتحلیس این لادره نشاه داد که در زماه پهرواز، آسهماه ب. داشتند نیز تایید شد

ه خهود، ابری بود و خلباه دید کافی نداشت و به همین دلیس به واسطه اتکای صهر  بهه تجربه
بهه هشدارهای سیستم هشداردهنده را نادیده  رفت و آه را قطع کرد و باعث شد که هواپیما

.کوه برخورد کند

!درصد روی تجربه ممنوع100تمرکز 
بهاه داستاه بسیاری از افراد متخصص و خبره در سهازماه ها نیهز بسهیار شهبیه بهه همهین خل

خبر ههاه سههازماه بههه هیچ عنواه نبایههد روش هههای اجرایههی، دسههتورالعمس ها و . باتجربههه اسههت
بهه تجربهه به طورکلی دانش آشکار که اصول انجام کار هستند را زیر پا بگذارند و صرفا بها اتکها

اه جملهه بارها پیش آمده، افرادی باسابقه کاری باال بابیه. خود اقدام به انجام فعالیت ها نمایند
و در ارهر نادیهده  هرفتن اصهول اولیهه کهار، نهه تنها موجهب آسهیب بهه!" این بچه بازیا چیه؟"

.کارشده اند، بلکه آسیب های جانی و مالی را نیز به خود و سازماه نیز تحمیس کرده اند
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به روزرسانی دستورالعمل ها را جدی بگیریم
ود کهه در موضوع دیگری که توسط کمیته فنی برسی این سانحه هوایی به آه اشاره شد این ب

ر این برخی از روش های اجرایی به صورت متنی و شماتیک اشاره شده بود که هواپیماهایی که د
هزارپا ارتفاع خود را کاهش دهند و ههیچ خطهری 8خط پروازی لرکت می کنند، می توانند تا 

شهابه، با استناد به بررسی های صورت  رفته و لوادث و شبه لوادث م. آه ها را تهدید نمی کند
ولی ! دپا نادرست است و باید به مقدار بیشتری تیییر یاب8000مشخص شد بود که این میزاه 

ایهن این مهم انجام نشده بود و خلباه هایی که در این مسیر پرواز می کردنهد به واسهطه اینکهه
.هزارپا اشاره کرده بود، به آه اعتماد می کرده8دستورالعمس به 

موضههوع بههازنگری فراینههد ها و دسههتورالعمس ها و بههه طورکلی دانههش آشههکار بهها اسههتفاده از 
درس آموخته ها و دانش پنهاه، از مهم ترین اقدامات مهدیریت دانهش اسهت کهه متاسهفانه در 

چه بسها سهازماه هایی کهه دانهش آشهکار آه هها . سازماه های کشور به درستی انجام نمی شهود
ق این مهم در سقوط این هواپیما نیز مصهدا! یک لرفی می زند و کار اجرایی آه ها لر  دیگری

اهد داشت، چراکه ا ر به واسطه تجارب پیشینی، دستورالعمس مهذکور به روزرسهانی می شهد، شه
.همچنین اتفاقی نبودیم
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بازنگری پس از اقدام توسط شرکت تریگانا ایر
ر ، تریگانا ایر اقدامات  سترده ای را برای بهبود ایمنی اعهم از مهوارد زیه۲۶۷پس از سقوط پرواز 

تخصهص این مهم با استفاده از تکنیک بازنگری پس از اقدام و توسط یک کمیتهه م. انجام داد
در ادامهه برخهی از اقهدامات و نتهایص لاصهس از تحقیقهات کمیتهه بررسهی سهانحه . انجام شد

:ارائه شده است
oی در  ام نخست تریگانا ایر، خلباه های باتجربه خود را  رد هم آورد تها در مهورد موضهوعات

.مانند پایبندی به رویه های عملیاتی استاندارد و مدیریت منابع خدمه بحث کنند
oرداین شرکت شروع به ارزیابی دقیق تر سطح مهارت خلباناه در طول دوره های آموزشی ک.
oش با توجه به تجربه این لادره، تریگانها ایهر دسهتورالعمس هایی را در مهورد چگهونگی کهاه

.لوادث در هنگام نزدیک شده و فرود به فرود اه تدوین کرد
oتریگانا ایر دستورالعمس های خود را برای فرود در فرود اه اوکسیبیس بازنگری کرد.
oاسهتاه شرکت هانیول ، سازنده سیستم هشدار نزدیکی به زمین، پایگاه داده زمین را بهرای

ظیم کرد تا پاپوآ اندونزی به روز کرد و تریگانا ایر نمودارهای خود را برای منطقه اوکسیبیس تن
.لداقس ارتفاع ایمن را به صورت دقیق نمایش دهد

oبصری خهود کمیته ملی ایمنی لمس ونقس  توصیه کرد که فرود اه اوکسیبیس مختصات دقیق
را منتشر کند

oگهر پایگاه داده زمینی، سیستم هشدار نزدیکی بهه زمهین را در اطهرا  چنهدین فرود هاه دی
.اندونزی که وضوح آه پایین بود، به روز کرد

oبهرای شرکت هواپیمایی تریگانا ایر، نشریه داخلی در مورد عوامس منجر به سهقوط هواپیمها
خلباناه تهیه کرد و در دسترس آه ها قرارداد تا از جزئیهات لهوادث رد داده در سهطح دنیها 

.آ اه شوند
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گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

مهسا ذاکری دانا
کارشناس ارشد مدیریت دانش

ساختار مدیریت دانش

مهارت های تیم اجرایی مدیریت دانش

ه های در سال های اخیر، لوزه مدیریت دانش به واسطه ایجاد الزامات شیلی استانداردتر و برنام
بها شهفا  تر شهده اههدا  و . آکادمیک هدفمندتر، به طور چشم  یری لرفهه ای تر شهده اسهت

ضرورت های استقرار سیستم مدیریت دانش در صنایع و سهازماه های محتلهف، شهرح وفهایف
م، مهدل ها مفصس تری نیز برای کارشناساه مدیریت دانش تدوین شده که بیش تر بر روی مفاهی

و چارچوب های استاندارد مدیریت دانش تأکید دارد، امها بخهش عمهده ای از مهدیریت دانهش 
کهه ههیچ نکته قابس توجه اینجاست. متمرکز بر لس خالقانه مشکس، ایجاد رابطه و اعتماد است
.کتاب راهنمای  ام به  امی برای این موضوع وجود ندارد
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نتههایص نظرسههنجی از متخصصههاه مههدیریت دانههش در مههورد مهارت هههای موردنیههاز اع ههای 
ر، تیم هایشاه لاکی از آه است که آه ها تمایس دارند روش های ملموسی مانند مهدیریت تیییه

رنامهه های اما آنچه درواقع ب. تجزیه وتحلیس و تفکر طرالی را توسعه دهند و به آه استناد کنند
هرچنهد کهه آمهوزش داده . است نهه تخصهصنگرشموفق مدیریت دانش را متمایز می کند، 

یری یهاد . راه کارها و ابزارهای مدیریت دانش رالت نیست  اما با کمی تالش امکاه پذیر است
دانش ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش می توانند شایستگی های تیم های اجرایی مدیریت

.را تقویت کنند، اما نمی توانند کمبود مهارت های نرم یا طرز فکر اشتباه را جبراه کند
مهارت برای توسعه مدیریت دانش6

 هوش )مدیریت تیییر، تجزیه وتحلیس، تفکر طرالی، مدیریت اطالعات، تعامالت میهاه فهردی 
س و لس مسئله ازجمله مهارت هایی هستند که فرا یری آه هها لدفاصه( داده فعال و ارتباطات

.دچار تحوالت جدی شده است۲0۲1و ۲0۲0سال های 
ال آه ویژ ی مهم که سازماه ها هنگام تشکیس تیم مدیریت دانش خود باید به دنبه3در ادامه 

پهر کهرده شهکا  های ، کنجکهاوی و همهدلیبوده و آه  را پرورش دهند اشهاره شهده اسهت  
.استعداد تیییرو دیجیتالی

کنجکاوی و همدلی
ه محور تفکر طرالی یهک رویکهرد انسها. اخیرًا تفکر طرالی، سروصدای زیادی به پا کرده است

برای لس مسائس است کهه بهه تیم هها کمهک می کنهد سههاالت بهتهری ب رسهند و راه لس ههای 
.قانع کننده تری ایجاد کنند

این روش شامس تکنیک های مفیدی برای نوآوری و نمونه سهازی اسهت و بها بررسهی نیازههای
ه تفکهر طرالهی می توانهد به. کاربراه نهایی و بررسی مسائس از دید اه آه هها شهروع می شهود

کهرده متخصصاه مدیریت دانش کمک کند تا نیازهای مشتریاه داخلی خود را به درستی درک
.و راه لس های متناسب با نیاز آه ها را ارائه دهند

واه اغلب تیم های مدیریت دانش می توانند از این دید اه، چه به صورت سهازمانی و چهه بهه عن
یهاز بهه مشارکت در زمینهه مهدیریت دانهش ن. بخشی از تمرین تفکر طرالی رسمی، سود ببرند

یت دانش تمایالت داوطلبانه دارد، بنابراین کارکناه تنها در صورتی از ابزارها و رویکردهای مدیر 
.استفاده می کنند که ارزش ذاتی در آه ها ببینند

ه با درک این دید اه می تواه اذعاه کرد، بهترین تیم های مدیریت دانش آه ههایی هسهتند که
ی می توانند نقاط درد کاربر نهایی را شناسایی کرده و از طریق ارائه روش ههای جهذاب و شههود

روش های بی شماری وجود دارد که می تواند به متخصصهاه. راهکارهای متناسب را ارائه دهند
.مدیریت دانش کمک کند تا مشکالت را لس کنند

15شماره | 1401سال | مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا 



۹

ه اما این فرآیند زمانی عملکرد مطلوبی را دارد که متولیهاه واقعهًا بهه لهس معماهها و کمهک به
تیم مهدیریت دانهش بایهد در مهورد لوزه ههای کلیهدی کسهب وکار . همکاراه عالقه مند باشند

.دکنجکاو بوده و به نحوه تعامس مشتریاه داخلی با مدیریت دانش توجه داشته باشن
نمونه ای از این دیهد اه را جهونز النهس السهال، از یهک شهرکت پیشهرو در مهدیریت امهالک و 

 تواند تیم مدیریت دانش دونفره این شرکت می دانست که نمی. سرمایه  ذاری ارائه داده است
کارمند خود ارتبهاط برقهرار کنهد  بنهابراین شهروع بهه ۶00به طور مهرر با مخاطباه هد  یعنی 

انش مصالبه های عمیق با ذینفعاه به مدیریت د. آزمایش تفکر طرالی و طرالی خدمات کرد
حوه اجازه داد تا شکایات رایص و مشکالت را شناسایی کرده و مسیرهای آموزشی هماهنس با ن

.کار و تعامس افراد را ایجاد کند
پر کردن شکاف های دیجیتالی

ی و در چند سال  ذشته تیم های مدیریت دانش بهه طور فزاینهده ای پشهتیباه مشهاوراه داخله
ب وکار فعالین ایهن لهوزه بها ذینفعهاه  ونها وه کسه. شرکای استراتژیک کسب وکارها شده اند

همکاری می کنند تا نیازهای دانشی آه ها را درک کرده و سه س راه لس ههای مناسهب را ارائهه 
یاز دارد که عالوه بر کنجکاوی و همدلی که در باال به آه پرداخته شد، این کار به مهارتی ن. کنند

اه متخصصه. از نظر الره تری آه را پس دیجیتهالی یها پهر کهرده شهکا  دیجیتهالی می نامنهد
ر مدیریت دانش نیازی ندارند که در لوزه های فناوری اطالعات متخصهص باشهند، امها بایهد د
ار را مورد رویکردها و ابزارهای مورداستفاده اطالعات کافی داشته باشند تها نیازههای کسهب وک

.شناسایی کرده و س س قابلیت های مناسب را با هر یک تطبیق دهند
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دیجیتال، مهارت پس زده دیجیتال به ترکیبی از  وش داده فعال، لس مسئله استراتژیک، سواد
 هها بهر در اغلب مهوارد کنتهرل عرضهه سیسهتم ها و قابلیت.متقاعدسازی و میانجیگری نیاز دارد

اری عهده تیم فناوری اطالعات و تقاضای نیازهای دانشی فناورانه بر عهده والهدهای کسهب وک
م در سازماه است و تیم های مدیریت دانش می بایست این شکا  را پر کرده و به ایهن دو تهی

.درک رالت تر دید اه یکدیگر کمک کنند

اوره و تیم مدیریت دانش شرکت  رانت تورنتوه به عنواه یکی از بزرگ تهرین سهازماه های مشه
یح بهرای توضه. لسابداری ایاالت متحده آمریکا در لوزه ایجاد پس دیجیتالی مهارت زیادی دارد

این مفهوم، داگ کالیش، رئیس تیم تجربه همکاری و مهدیریت دانهش ایهن شهرکت، محهیط
ش مانند ازنظر او پلتفرم مدیریت دان. مدیریت دانش را با یک  وشی هوشمند مقایسه می کند

تلفن های همراه، سیستم عاملی برای مدیریت دانهش جمعهی سهازماه اسهت و محصهوالت و 
از و راهکارهای آه برنامه هایی هستند که نیازهای خاص کاربراه مانند یافتن محتهوای موردنیه

. افزایش تعامالت را برطر  می کنند
ول جدیهد پیش از توسعه یک محصول دانشی، تیم  رانت تورنتوه تأیید می کند که آیا محصه

از ایهن محصهول وفیفهه رسهید ی بهه یکهی. نیاز ملموسی از کاربر را برآورده می کنهد یها خیهر
ی مشکالت کسب وکاری را بر عهده دارد که به وضوح تعریف شهده و توسهط یهک محهرک اصهل

ز بهه نحهوی همچنین محصول جدید باید تجربه کاربر نهایی را نیه. سازمانی پشتیبانی می شود
.بهبود بخشد
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ش ایهن تهیم از دانه« بهبود تجربهه همکهاری»و « رفع مشکالت کسب وکار»عالوه بر دو شاخص 
د، استفاده خود، در مورد اینکه چگونه فناوری می تواند به بهترین شکس از کسب وکار لمایت کن
س از سه . می کند تا اطمیناه یابد که مدیریت دانش بر مشکالت درست متمرکهز شهده اسهت

برای جمع آوری بازخورد تکهراری و اطمینهاه از اینکهه راه لس ههای مدیریت پروژه چابک روش 
.به دست آمده واقعًا نیازهای تجاری و کاربر نهایی را برآورده می کنند، استفاده می کند

استعداد تغییر
ه تیم های موفق مدیریت دانش با مدیریت تیییهر آشهنا هسهتند، به خصهوص ا هر سهازماه به

ت تیییر پایبند باشد  اما رابطه بین مدیریت دانش و مدیریآدکارمدل های تیییر خاصی مانند 
رفت تیم های مدیریت دانش زمهانی پیشه. عمیق تر از پیروی از یک فرآیند و مدل مرسوم است

د کار خود اسهتفاده می کنند که نه تنها تیییر را ب ذیرند، بلکه از آه به عنواه وسیله ای برای پیشبر
. کنند

ریاه متخصصاه مدیریت دانش، به طور مستمر وضعیت موجود فرآیندهای کاری خود و مشهت
آه ها استراتژی ها، ابزارها و رویکردهای مدیریت دانش را بررسهی. داخلی خود را رصد می کنند

افهراد از سهوی دیگهر ایهن. می کنند تا اطمیناه یابند که با چشم انداز کسب وکار همسهو باشهد
ایهن نهوع. همواره اولین داوطلباه آزمایش پلتفرم ها و قابلیت ههای جدیهد سهازمانی هسهتند
ه مرددترند استعداد تیییر زمانی مهرر است که با تمایس به مربیگری ترکیب شده و همکارانی ک

.را ترغیب به جهش کند
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کهه از نگههداری و در دسهترس CT1تیم شماره یک ناو نیروی دریایی ایاالت متحده موسوم بهه 
ی تیییرات بوده ناو هواپیمابر پشتیبانی می کند، نمونه ای از نقش مدیریت دانش به عنواه لام

برمی  هردد، 1990قدمت برنامه مدیریت دانش این تیم به اواخر دههه . سازمانی را ایفا می کند
به منظور برطر  کرده نیازهای ذینفعاه خود از طریهق اشهتراک  ذاری دانهش۲01۶اما در سال 

.پروژه، فعالیت های خود را موردبازنگری و اصالح قرار داد

در خهط مقهدم ،CT1، تهیم مهدیریت دانهش 3۶۵با مهاجرت نیروی دریایی بهه مایکروسهافت 
ه چالش های مربوط به اشهتراک  ذاری دانش ههای لساسهیت برانگیز و ترغیهب پیمانکهاراه به

خهود را اع ای تهیم همچنهین. استفاده از این پلتفرم برای به اشتراک  ذاری دانش قرار  رفت
Carrierکلی سادرز، مدیر برنامهه. پذیرنده اولیه و کاربر فوق العاده معرفی می کنند3۶۵به عنواه 

Team One  و کارکنهاه در ما یکی از اولین کسانی بودیم که واقعًا این پلتفرم را پذیرفتیم» فت
«برای دریافت کمک به ما مراجعه می کنند1CTسراسر 

جمع بندی
ن تیم های مدیریت دانش نقش بسیار مهمی در ارتقای سطح بلوغ مهدیریت دانهش و همچنهی

هرچه مهارت ههای . ارربخشی پیاده سازی راهکارها و ابزارهای مدیریت دانش در سازماه دارند
بهه . واهد شدنرم این تیم بیشتر باشد، میزاه پیشرفت برنامه های مدیریت دانش نیز بیشتر خ

.همین دلیس انتخاب اع ای این تیم و توانمندسازی بسیار مهم است
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کارشناس مدیریت دانش
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حامد چینی فروش
مشاور و مدرس مدیریت دانش

اشتراک دانش در سازمان

«جریان دانش»جادوی سیاه 
سهازماه هایی کهه ایهن . یکی از اهدا  اصلی مدیریت دانش  ردش دانش در سهازماه اسهت

ایهن. بهره منهد شهوند« اشتراک دانهش»فرفیت را در خود ایجاد کرده اند، می توانند از مواهب 
فرفیت سازی فقط محدود به ایجاد پایگاه دانش و یها نظام نامهه مهدیریت دانهش و بر هزاری
اه دوره های آموزشی نیست  بلکه فرفیت سازی ذهنی در افراد متخصهص و دانشهکار در سهازم

ازماه به عبارت دیگر، لتی ا هر سیسهتم مهدیریت دانهش در سه. لائز نیز بسیار اهمیت است
دازنهد و پیاده سازی شود تا زمانیکه مدیراه و متخصصاه، تجربه و دانش خود را به جریاه نیان

ش یا آغوش خود را به روی دانش دیگراه باز نکنند، نمی تهواه از لهداک ر فرفیهت بهرای  هرد
.دانش در سازماه استفاده کرد
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ی کهه این موضوع می تواند برای متولیاه مدیریت دانش، چالش برانگیز باشد  بهه ویهژه زمهان
عمهوال م. مدیراه و یا کارکناه متخصص شرکت ها، آماد ی تعامس با سایر دانشهکاراه را ندارنهد

ه محدودیت های ذهنی ناشی از الگوهای فکری مدیراه و متخصصاه سازماه است و بهه م ابه
در ادامهه بهه برخهی از ایهن. جادوی سیاه، می تواند دستاوردهای مدیریت دانش را طلسم کند

:موانع فکری و راهکارهای مربوطه پرداخته شده است
!اگر بفهمند بلد نیستم برای من گران تمام می شود-1

ظهر ذهنهی ، برای برخی از متخصصین سازماه از ن«چیزی را بلد نیستیم» فتن این موضوع که 
همین موضوع، باعهث می شهود پهذیرای مفهاهیم و دانش ههای . کار سختی محسوب می شود

آنچهه »نهد م ال جمالتهی مان. جدید نباشند و از بهانه های مختلف به عنواه سالح استفاده کنند
بیهاه را«.تاکنوه انجام می دادیم پاسخگوی نیازهای ما بوده است و نیهازی بهه تیییهر نیسهت

کهه در یکی از جلسات کاری، مدیر ارشد یک شرکت معتبر، خهاطره ای را تعریهف کهرد. می کنند
سال پیش، وقتی قرار بود پهروژه ای 1۵در لدود »ایشاه می  فت. بیاه آه خالی از لطف نیست

ک طبقه ای در یک شرکت که تازه به آه ملحق شده بودم را اجرا کنم، درخواست ی11ساختمانی 
موضوع در جلسه ای با ل ور سهایر مهدیراه پهروژه کهه همگهی مهنهدس . دستگاه تاور را دادم

عمراه بودند مطرح شد و از ق ا تمامی آه ها با اسهتفاده از تهاور در طهرح بهه ایهن بهانهه کهه 
. کردنداستفاده از آه ضروری نیست و ما تا امروز بدوه تاور کار کرده ایم، با خرید تاور مخالفت

به اصرار من، مدیر مجموعه با درخواست خرید موافقهت کهرد و پهس از آورده تهاور و موتهور 
بعهد از ! نددیزلی مولد برق، تازه متوجه شدم که سایر مدیراه نمی دانند که تاور با برق کار می ک

اینکه کاربرد و نقش مورر تاور را در پروژه دیدند، در پروژه های دیگر، تمهامی آه هها درخواسهت
طبقه، تجربه کار با تاور 11سایر مدیراه پروژه، تا پیش از پروژه . موضوع ساده بود. «!تاور دادند

!را نداشتند  به همین دلیس با بهانه های مختلف، با آه مخالفت می کردند
تایص در این م ال، دانش و تجربه بیروه سازمانی به صورت محدود در یک پروژه تزریق شد و ن

راهکهار بنابراین. آه راضی کننده بود و در نهایت آه دانش جدید از سوی سازماه پذیرفته شد
ه نتایص در صورتیک. است«به صورت محدود( ابتکاری)اجرای اقدام نو »غلبه بر شرایط مشابه، 

مناسبی به دست آید، مدیراه ارشد و بدنه سازماه به مرور  هارد خهود را بهر می دارنهد از روش
. جدید استقبال می کنند

رفتهاری نکته مهم در این م ال برای متولی مدیریت دانش، این است که ناامید نشوند  الگهوی
پایلوت مشابه در تمام سازماه ها وجود دارد و تنها باید تالش کنند تا یک اقدام مورر به صورت

انهش به بیاه دیگر، پایلوت محوری یکی از اصول اساسهی پیاده سهازی مهدیریت د. انجام دهند
.است
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 گیرم معاونِت من آشکار شود، در موضع ضعف قرار می/ واحِد من/ اگر مشکالت شخِص من-2
و بقیه اقدام به تضعیف یا حذف من می کنند

ی در برخی مواقع مدیراه و یا متخصصین سازماه عالقه ای به نشهاه داده شهکا  های دانشه
خود و یا والد متبوع خود ندارند، چرا که آه را به م ابهه ضهعف و متزلهزل شهده خهود تلقهی

نند تا آه را در صورتیکه صحبت از طرح آسیب شناسی و عارضه یابی باشد، تالش می ک. می کنند
ایستگی هرچند این نگرانی از سوی مدیراه بدوه ش. انکار کنند و یا از این طرح ها اجتناب کنند

ه و و صاللیت پست مدیریتی به صورت پیش فرض وجود دارد، اما در مواقهع بسهیاری مهدیرا
ت داده متخصصینی که شایستگی و دانش دارند نیز، به واسطه نگرانهی از تزلهزل و یها از دسه

.جایگاه سازمانی خود، تالشی برای نمایاه سازی نقص های والد خود نمی کنند
همین موضوع، مانع جریاه و  ردش دانش موجود در سازماه و یا مانع تزریق دانهش جدیهد 

مهدیر برنامهه ریزی و بهبهود سیسهتم های یکهی از .بهه بخش ههای مختلهف سهازماه می شهود
اههد  به منظور عارضه یابی اقدامات یکی از معاونت ها ب»شرکت های دولتی تعریف می کرد که 

یهه ام، علی رغم انتظهار اول. تحلیس و یافتن راهکار،  زارشی آماده و نزد معاوه مربوطه ارائه کردم
مهدیرعامس او به سه بهانه تمام لیست شناسایی شده را رد کرد و  فت نیاز نیست  زارشهی بهه

کس هسهتند چند مورد از مشکالت شناسایی شده را به طورکلی قبول نکرد که اصال مش! ارائه کنید
ده و لتی فرد زیر مجموعه خود را زیر سوال برد که چرا این موارد را به عنواه مشکس مطهرح کهر

« است
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ال در ادامه و برای خالی نبوده عری ه، اذعاه داشهت تعهدادی از مشهکالت شناسایی شهده قهب
بلهه وجهود دارد و» در خصوص مابقی موارد را نیز  فت. وجود داشته ولی االه لس شده است

! رددر پایاه از من بابت تالش برای لس مشکالت معاونت تشکر هم که« !در دست اقدام است
حتهرم به این ترتیب فرصت بهبود و لس مسائس در این معاونت به واسطه عدم تمایس معهاوه م

قص ا ر در الگوی ذهنی آه معاوه، وجود مشکس در سازماه به معنی ن. آه شرکت، متوقف شد
دانهش مدیر تلقی نشود و تالش برای شناسایی و لس مشکالت یک ارزش باشد، امکاه  ردش

.و تجربه در آه معاونت میسر می شد

نداشتن درک درست از تشریک مساعی -3
ن بر اساس تجربه و مشاهده، یکی از مهارت های نرم که جای آه در میاه مدیراه و متخصصهی

. اسهتcollaborationما خالی و یا در برخی موارد کم رنهس اسهت، تشریک مسهاعی یها همهاه 
، مسههبب از دسههت داده «نبههود تههواه مهههارت کههار اشههتراکی»ههها و « مههن مههی دانم»متاسههفانه 

. فرصت های بسیاری در سازماه ها شده است
القلهم، دکتهر سهریع. به نظر می رسد مانع ذهنی مذکور، به یک خال فرهنگی مزمن مرتبط باشد

، در پژوهشگر لوزه توسعه، علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایراه دریکهی از سهخنرانی های خهود
خهواهم االه در دنیا می  ویند که ما یک واژه بیشتر نداریم و ا ر مهن ب»مورد این واژه می  وید 

collaborationبرای این صحبتی که در خدمت شما بودم یک واژه به شما منتقس کهنم،  آه واژه 

. «است
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ا ببیهنم خیلی وقت  ذاشتم و  شتم و تحقیق کردم و مشورت کردم ت»در ادامه ایشاه می  وید 
ذههن . چیست؟ لقیقت چیزی پیدا نکردمcollaborationواژه ی دقیق فارسی برای ترجمه واژه 

نیستیم  بنابراین واژه فارسهی آه را ههم collaborationمن این چنین می  وید که چوه ما اهس 
ا آ هاه یعنی وقتی من می خواهم تصمیم بگیرم دیگراه را شریک کنم و از نظهرات آه هه. نداریم

.«تخرار کنمشوم  چندین  زینه را در نظر بگیرم و تا می توانم تحقیق کنم و اطالعات دقیق را اس
روژه ما هیچ کولبریشنی بین مدیراه په»مدیر یکی از والدهای شرکت پروژه محوری می  فت، 

. داردیعنی هر مدیر پروژه به شیوه خودش کار می کند و شناختی از پروژه ههای دیگهر نه. نداریم
الهت نگهراه و نار. مدیراه پروژه از این که به پروژه های دیگراه بیایند لس خوشایندی ندارنهد

رشهین بهین عالوه بهر آه ارتبهاط و کولب. می شوند که نکند نفر بازدیدکننده، ایرادی از من بگیرد
«.مدیراه و سایر ارکاه نیز وجود ندارد

تشههکیس جلسههات غیررسههمی و تشههویق بههه ل ههور متخصصههاه هههم رده و همچنههین تشههکیس
ب جلسه های مشابه میاه مدیراه بارده های پایین سازماه، می تواند به ایجهاد فرصهت مناسه

شهنایی ارکهاه شاید در جلسه های ابتدایی، بیشتر به آ. برای  فتگو و تشریک مساعی کمک کند
لسات سازماه بگذرد که در شرایط معمول فرصت صحبت باهم را ندارند، اما به تدریص در این ج

موضوعات فنی و کاری نیز مطرح می شهود و در خهالل آه، تشریک مسهاعی و تبهادل دانهش و
.تجربیات به وقوع می پیوندد

جمع بندی
ه الگوهای فکری غلط در ذهن برخی از مدیراه و متخصصاه، می تواند جریاه ورودی دانش به

ایجاد فرصهت .سازماه و  ردش دانش در بخش های داخلی سازماه را با مخاطره مواجه سازد
برای  فت و و میاه افراد خبره و مدیراه و سایر ارکاه سازماه، آمهوزش مفهاهیم و موضهوعات

در ذهن مهدیراه و collaborationدانشی جدید به مدیراه و متخصصین، پررنس کرده مفهوم 
را باطهس جادوی سهیاه می تواند تصمیم  یراه سازماه ها و تقویت و یا ایجاد فرصت برای آه

.کند
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اردالن لک
مشاور سیستم های مدیریتی

رهبری در مدیریت دانش

چگونه برای مدیریت دانش برند جذابی خلق کنیم؟

18

ادم  اهی در قالب لطیفه و  اهی در واقعیت این جمالت را شنیده ایم  این همه پول ویزیهت د
ه دکتهر به» دکتر باید پیدا کنه درد من کجاست و از چیه؟ و یا ! که خودم بگم کجام درد می کنه

« دهنگو چی خوردی، چوه ا ر  فتی، هموه رو می  یره و دیگه دنبال عیب و ایرادهات نمی  هر
د وقتی علت خرابی را لهداقس از دیهد اه خهو. این داستاه راجع به تعمیرکارها هم صحت دارد

میرکار مشکس را می دانیم آه را به تعمیرکار نمی  وییم و کمکی به تسریع کار نمی کنیم تا خود تع
ز یکهی از دالیهس ایهن پنهاه کهاری می توانهد ریشهه فرهنگهی داشهته و ناشهی ا. تشخیص دهد

.آموزه های قبلی باشد که به صورت ورارتی به ما رسیده است
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ه مها اما دیگر دلیس آه، عدم اطمیناه ما به پزشک یا تعمیرکار و یا هر شخص و  روهی است ک
س را در این لالت تمایس داریم خهود فهرد مشهک. می خواهیم بخشی از کار را به ایشاه بس اریم

وت شناسایی و برای آه راهکاریی ارائه کند  اما در صورت اطمینهاه بهه آه فهرد داسهتاه متفها
فتهار تهوام بها ر. لالتی را تصور کنیم که نزد پزشک یا تعمیرکار بسیار معتبری می رویم. می شود

ا را اعتمادبه نفس آه پزشک یا تعمیرکار و شهناخت قبلهی از توانمنهدی های وی، ناخودآ هاه مه
صحبت چناه وا می دارد که لتی از این فرصت پیش آمده استفاده کرده و با آه شخص بیشتر

یم بهه در این مواقع لتی ا ر هفته قبس هم یک آدامس تاریخ مصر   ذشته جویده باشه. کنیم
یس روشن راستش را بخواهید الساس می کنم شاید دل" آه اعترا  می کنیم و یا با عبارتی م س 

خالصه ". شده چراغ استپ ماشین، استارت آه باشد، زیرا هفته قبس با چند استارت روشن شد
.ایداینکه هر نکته به دردنخور و یا مفیدی را باز و می کنیم، شاید به کمک آه شخص بی

برند شخصی و تاثیر آن در پذیرش افراد
اریر در م ال هایی که ذکر شد، برند شخصی آه فرد پزشهک متخصهص و یها تعمیرکهار خبهره ته

الباه صر  نظر از کارکرد صحیح برنهد و اعتبهار افهراد و صه. بسزایی در ق اوت ما داشته است
مشههاغس و کسههب وکار، می خههواهم مطالههب عنواه شههده را این  ونههه بههه سههرانجام برسههانم کههه 

.پیش زمینه قبلی ما درباره افراد، تاریر بسیاری بر میزاه پذیرش ما خواهد داشت
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ن چهی نگاه نکن کهی میگهه، ببهی»در فرهنس ما  اهی ضرب الم س ها کارکرد واژ وه دارند  م ال 
ال بها له. مفهوم بسیار متعالی دارد، اما متأسفانه در عمس چنداه به آه توجه نمی شهود« میگه

یریت دانهش، روبرویی با این لقیقت نسبتا تلخ، کارکناه و متولیاه امور فراوفیفه ای مانند مد
نارضایتی های باید مانند پزشکاه و تعمیرکاراه مشهوری باشند که سایر کارکناه سازماه علیرغم

محتمس از مسائس مختلف، عالقه مند به تعامس با آه ها و مشهارکت در لهوزه مهدیریت دانهش
باشند  به طوریکه به م ابه همهاه بیمهار و یها مشهتری، مشهکالت دروه والهدی، دغدغهه ها و 

ش بها این کار کمک می کند تا والد متولی مهدیریت دانه. راه لس های پیشنهادی را بیاه نمایند
یجهه شناخت بهتری اقدام به پیاده سازی تکنیک های مدیریت دانش در سطح سهازماه و در نت

.خلق ارزش از آه کند
چگونه برای مدیریت دانش برند جذابی خلق کنیم؟

زشهک لال باید بدانیم به عنواه بخشی از تیم اجرایی مهدیریت دانهش، اعتبهار و برنهد یهک پ
متخصص و یا یک تعمیرکار ماهر را چگونه بدسهت آوریهم؟ عهالوه بهر مهارت ههای عمهومی و 

برخهوردار تخصصی مرتبط با شیس، متولیاه لوزه مدیریت دانش باید از روابط عمومی بهاالیی
بوده و در اشاعه دانش خود، ارائه پیشنهادات ارربخش و مشهارکت در لهس مسهائس سهازمانی

.الگوی سایرین باشند
ن داشته باشند متولیاه این لوزه برای بهبود تصویر خود باید مطالعه بیشتری نسبت به سایری

و در لوزه کاری مدیریت دانش به روز بوده و از آخهرین تجربیهات موفهق و نهاموفق داخلهی و 
عالوه بهر ایهن کارشناسهاه والهد متهولی مهدیریت دانهش بایهد بها همهه . خارجی آ اه باشند

د تا مسائس زمینه های بهبود سازمانی و نه فقط در یک زمینه خاص آشنایی مناسبی داشته باشن
ک نگاه تک بعهدی بهه لوزه ههایی ماننهد مهدیریت دانهش کمه. را از ابعاد مختلف بررسی کنند

ر دسهتاه در انتها شاه کلید ارتقای برند مدیریت دانهش د. چندانی به پیشبرد اهدا  آه نمی کند
ا ر مهدیرعامس و مهدیراه ارشهد، بهه ایهن لهوزه . مدیراه ارشد به ویژه مدیرعامس سازماه است

ار را اعتباری درخور ارزش سرمایه های انسانی قائس باشند، قطعا سهایر همکهاراه نیهز ایهن اعتبه
درغیر این صورت تالش ههای والهد متهولی . محترم شمرده و برای آه ارزش قائس خواهند بود

.مدیریت دانش نمی تواند قفس تمامی درب ها را باز کند
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گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

شیرین هیاریان
کارشناس مدیریت دانش

مفاهیم مدیریت دانش

مدل پیاده سازی مدیریت دانش۲معرفی 

ز به طورکلی مدل های بسیار زیادی برای پیاده سازی مدیریت دانش وجود دارنهد کهه ههر یهک ا
ازی در ایهن مقالهه دو مهدل پیاده سه. زوایایی مختلف به بیاه این مفهوم مدیریتی می پردازنهد

نسبت مدیریت دانش تبیین شده است که شناخت آه ها به مدیراه کمک می کند درک بهتری
.به پیاده سازی مدیریت دانش سازماه خود به دست بیاورند
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مدل تولید و خلق دانش. 1
پنهاه یا آشکار بوده دانش چه اهمیتی داد؟ اهمیت این موضوع از آنجایی است کهه دانهش

اوقهات به خودی خود در بین کارکناه به اشتراک  ذاشته نمی شود  لتهی  هاهی( ضمنی)پنهاه 
یگری سهال د. این دانش در ذهن فرد انباشته شده و به ایجاد  لو اه در سازماه منجر می شود

اه و که در ادامه باید به آه پاسخ داد این است که باوجود طبقه بندی دانهش بهه دانهش پنهه
چهوه دانش آشکار، مدیراه چگونه دانش را برای افزایش بهره وری کارکناه مدیریت می کننهد؟

دانش پنهاه دانشی است که در ذهن اع ای سازماه وجهود دارد و از تجربیهات فهردی آه هها 
خشهی و درصورتی که راهکاری برای استخرار آه در نظر  فتهه نشهود رسمیت ب. نشئت می  یرد

خص انتقال آه به رالتی ممکن نیست و بنابراین مدیراه اجرایی باید این نهوع دانهش را مشه
.دکرده و کارکناه را تشویق کنند تا این دانش را با سایر کارکناه به اشتراک  بگذارن

. ه استو قابس کنترل تر، دانشی آکادمیک است که مدوه شد( صریح)نمونه ای از دانش آشکار 
یهن این دانش می تواند به سرعت به شکس زباه رسهمی و سیسهتماتیک سهازماه درآمهده و از ا
، ابزارها طریق به سایرین منتقس شود  س س این دانش با تجلی در قوانین و رویه های سازماه

.و فرآیندهای الزم را برای مدیراه اجرایی سازماه فراهم می آورد
اکها تهاکوچی و ایکهوجیرو نوندو محقق برجسته مدرسه بازر انی هاروارد به نام ههای هیروتاکها 
س دانهش تبدی)اجتماعی سازیاستدالل می کنند که دانش ضمنی و صریح از طریق چهار فرآیند 

دانش صریح به تبدیس)ترکیبی، (تبدیس دانش ضمنی به آشکار)برونی سازی، (ضمنی به ضمنی
. شوندبه کارکناه سازماه منتقس می( تبدیس دانش صریح به ضمنی)درونی سازیو ( صریح

، ازطریهق در فرآیند اجتماعی سازی مدیراه با به اشهتراک  ذاشهتن تجربیهات کارکنهاه باتجربهه
ش را به و تمرین، دانفعالیت های منتورینس و با بهره  یری از روش هایی مانند مشاهده، تقلید 

.شکلی عملی در سازماه به اشتراک می  ذارند
ه های رسهمی، در فرآیند برونی سازی دانش ضمنی به زباه رسمی بیاه شده و با تبدیس به بیانیه

اده از در این فرایند مدیراه اجرایی با اسهتف. به بخشی از دانش آشکار سازماه بدل خواهد شد
یگاه ههای دپارتماه های فناوری اینترنت خود ترکیبی ایجاد می کنند که برای م هال بها کمهک پا

داده داخلههی، درک روشههنی را کههه از دانههش موجههود وجههود دارد بههه اشههکال سیسههتماتیک و 
ی مهم تر آنکه دانش آشکار ازطریهق تکهرار و عمهس بهه آموختهه ها، درونه. پیچیده تری دربیاورند

.می شود
 ههای بنابراین مدل تولید و خلق دانش به ما می  وید که چگونه می تهواه دانهش را بهه لالت

أریرات آه را جدیدی تبدیس کرد که مدیراه فورًا در تصمیم  یری مدیریتی آه را به کار  رفته و ت
. مشاهده کنند
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رخهی از درلالی که مدیراه می توانند از این مدل برای مدیریت دانش استفاده کنند، بایهد بهه ب
کهن اسهت به عنواه م ال، مم. انتقاداتی که نسبت به این مدل مطرح شده است نیز آ اه باشند

در سطح دانِش کارکناه و سطح سازمانی آه هها تفاوت ههایی وجهود داشهته باشهد و مهدیراه
بهه ایهن فارغ از انتقاداتی که. متوجه شوند که این مدل نیز این موضوع را نادیده  رفته است

مدل وارد شده است، این مدل می تواند بالفاصله در سازماه های بزرگ اعمال شهود و مهدیراه
.اجرایی از یکی از اع ای تیم خود بخواهند که این مدل را اجرا کند

مدل چرخه دانش. 2
دل مدل آساه دیگری که مدیراه می توانند در پیاده سازی مهدیریت دانهش بهه کهار بگیرنهد مه

این مدل شامس شناسهایی دانهش، خلهق دانهش، ذخیره سهازی در مخهزه . چرخه دانش است
 یری یاد. دانش، ایجاد دسترسی و اشتراک دانش، استفاده از دانش و بازنگری در دانش است

یوند در سازماه ها درنتیجه چرخه دانش اتفاق می افتد که در آه دانش پنهاه سازماه ازطریق پ
ارند به با دانش سایر شرکت هایی که قصد به اشتراک  ذاری موفقیت ها و شکست هایشاه را د

بدیس این مدل، دانش اکتسابی را به فرآیندها و فعالیت های جاری سازمانی ت.  ردش درمی آید
د می کند و درنهایت در جهت بهبهود اسهتراتژی هایی کهه بهه موفقیهت سهازماه کمهک می کننه

.ه هستندبه کاررفته و یا به توقف استراتژی هایی می انجامد که مانعی در مسیر موفقیت سازما
بهاال بهرده مدیراه می توانند کارکناه را تشویق کنند تا با مشارکت در به اشتراک  ذاری دانش و

ازماه س س، دانش پنهاه در زباه رسهمی سه. تعامس خود با سازماه، به کار خود معنا ببخشند
. نجانده می شود و در دسترس سایر کارکناه قرار می  یرد
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راسهر عالوه بر این، با مراجعه به پایگاه های اطالعاتی و آرشیوها می تواه دانش آشهکار را در س
ا دانش سازماه یافته ایهن قابلیهت ر. سازماه سازماه دهی کرده و در دسترس همگاه قرار دهد

. دارد که بازنشر شود و یا بها ابزارههای جسهتجو شناسهایی شهده و مهورد اسهتفاده قهرار  یهرد
. ودهمچنین، آموزش نیز روش مهرری برای به اشتراک  ذاشتن دانش آشهکار محسهوب می شه
ش مهم تر از همه، به کار یری دانش برای تصهمیم  یری مههررتر و تهدوین شهیوه های خلهق دانه

.جدید از طریق نوآوری است که در نهایت می تواند منجر به خلق ارزش در سازماه شود
نتورهها از بسیاری از م. در مدل چرخه دانش، سطح یاد یری کارکناه باید به نوعی سنجیده شود

وار مزیت هایی چوه باز شت سرمایه ازطریق آموزش صحبت می کنند کهه انهدازه  یری آه دشه
در مقابس سنجش رضایت کارکنهاه از آمهوزش و میهزاه تمایهس آه هها بهرای بهه کار یری. است

ید مهارت های آموخته شده در محس کار، معیار سنجش قابس قبولی برای یاد یری مهارت های جد
.است

ن هنگامی که دانش جمع آوری شد، فرآیندهای فعلی ممکن اسهت تکمیهس و یها لتهی جهایگزی
نکته مهم در این مدل این است که بهه کار یری دانهش بها سهنجش مهداوم و آزمهایش. شوند

همراه است تا اطمیناه لاصس شود که دانهش ازنظهر لرفهه ای بهرای کارکنهاه مفیهد اسهت و 
.درنهایت ارزش سهام شرکت را نیز افزایش می دهد

. در کنار همه این مزیت ها، مدیراه باید از برخی محهدودیت های ایهن مهدل نیهز آ هاه باشهند
می کنهد و به عنواه م ال، این مدل تعامالت بالقوه بین دانش پنهاه و آشکار را برای ما تجسهم ن

. نقش لیاتی روابهط متقابهس پویها میهاه کارکنهاه در سهازماه های بهزرگ را در نظهر نمی  یهرد
اده، همچنین این مدل از این نظر به چالش کشیده شده است که بر اساس آه روش های استف

.تنداندازه  یری و بازنگری در دانش پنهاه ا ر غیرممکن نباشند، به سختی امکاه پذیر هس
نتیجه  یری

این مقاله پاسخی است به مدیراه اجرایی برای دست یابی بهه درکهی همه جانبهه از مهدل های
دل ها ایهن مه. مدیریت دانش تا مدیریت دانش را به شکلی مهررتر در سازماه خود پیاده کنند

جهاری رویکرد یک ارچه ای ایجاد می کنند مبنی بر اینکه یاد یری سهازمانی در خهدمت اههدا  ت
.سازماه دربیاید

Mostafa Sayyadi, CAHRI, AFAIM, July 25, 2022, 2 Knowledge Management
Models to Target, trainingmag.com
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عصر هوش مصنوعی و آینده ما انسان  ها 
در جامعهه، اقتصهاد، سیاسهت و خهط مشهی نوید هوش مصنوعی برای ایجاد تحوالت تاریخ سهاز

خارجی لاکی از آه است که آرار هوش مصنوعی فراتر از آه است کهه فقهط نویسهنده ای از عههده
در واقهع،. شرح آه برآید و فراتر از لوزه خاصی است که مهورد توجهه ایهن یها آه نویسهنده باشهد

بیهات سهاالتی که هوش مصنوعی مطرح می   کند، نیازمند دانش و اطالعاتی اسهت کهه فراتهر از تجر
انسهانی به همین دلیس، ما با توصیه و کمک آشنایاه در لوزه فناوری، تاریخ و علهوم. انسانی است

.ِ ردهم آمدیم تا در این زمینه  فت و  وهایی داشته باشیم
میلیهارد ۲۵میلیارد دالر و رقبای آسهیایی آه هها تها 38در امریکا شرکت های نوآفرین یا نوپا لدود 

سه دولت ایهاالت متحهده، چهین و اتحادیهه اروپها، همگهی بهرای . دالر در این زمینه هزینه کرده اند
کیس تحقیق در زمینه هوش مصنوعی و سرمایه  ذاری در آه، کمیسیوه هایی از مقامات ارشهد تشه

. داده اند



گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

زهرا صدری
کارشناس مدیریت دانش

فرهنگ مدیریت دانش

نکته مهم برای یک همکاری موفق ۷
همکاری در یک پروژه خالقانه شما را از منطقه رالتی و امن خود خهارر می کنهد، امها مزایهای 

ا ر یک عکاس، طراح  رافیهک، خهالق محتهوا و یها هنرمنهد باشهید، همکهاری . زیادی نیز دارد
.اردخالقانه برای الهام بخشیده به کار شما و رسیده به موفقیت  تاریر بسیار زیادی د

به طور کلی نگرانی های زیادی در همکاری با دیگراه وجود دارد و ممکن اسهت در مهورد ایجهاد 
فهت یک شراکت یا همکاری ما را دچار تردید کند، اما با در نظر  رفتن مزایای همکاری بایهد  

ه آه بنابراین، برای یک همکاری موفق به نکاتی که در ادامه این مطلهب به! که ارزشش را دارد
.اشار شده است دقت کنید
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از منطقه امن خود خارج شوید. 1
د یکی از بزرگ ترین دالیس برای همکاری با دیگراه کشهف راه هها، تکنیک هها و ایهده های جدیه

ا ر به جریاه کاری خود عادت دارید، ممکن است همکاری با دیگراه دلههره آور بهه نظهر. است
اشید کهه به یاد داشته ب. برسد، اما آیا موضوع خود می تواند دلیس همکاری شما با دیگراه شود

ا شهخص شکست بخشی از یاد یری است، بنابراین از اشتباه کرده در هنگام جستجو و کهار به
.جدید نترسید

ا هر . ا ر عکاس هستید، یهک روز نقاشهی را امتحهاه کنیهد. رسانه های مختلف را امتحاه کنید
. نیدمعمواًل با ابزارهای دیجیتال کار می کنید، مداد اپس خود را با مجموعه ای از مداد ها عوض ک

اری ا هر شخصهی کهه بها او همکه. ا ر نقاشی دوبعدی کار می کنید، سه بعدی را امتحهاه کنیهد
  در می کنید در رسانه دیگری کار کند  همکاری سهر رم کننده ای را در پهیش رو خواهیهد داشهت

روزانه جدا از رسانه، تیییر مکاه یا عادات. این میاه وفایف شما تنها کمی متفاوت خواهد شد
می کنهد و بهه ببینید شریک جدیدتاه کجا و چگونه کار. نیز می توانند الهام بخش کار شما باشد
.مدت یک هفته از آه  الگوبرداری کنید

دیدگاه های خالقانه خود را مقایسه کنید. 2
د شهما از آیا قصه. هنگامی که به یک همکاری موفق فکر می کنید، باید چشم انداز داشته باشید

رید یا همکاری این است که دانشی که درمورد یک موضوع دارید را با همدیگر به اشتراک بگذا
قصد دارید که دانش یا مهارت ها و ایده های مختلف خود را باهم ترکیب کنیهد؟ ههیچ پاسهخ

داشهت دقیقی برای اینکه کدام یک از انواع همکاری نتیجه مناسبی برای شما به همراه خواهد
ا کار با فردی که دارای پیشهینه مشهابهی بها شماسهت پروژه ههای خالقانهه شهما ر. وجود ندارد

از بااین لال، همکاری بها افهراد خهالق. تقویت می کند و به قدرت شما در آه موضوع می افزاید
ترکیههب مهارت ههها و . سههایر زمینههه های تخصصههی نیههز می توانههد الهههام بخش کههار شههما باشههد

توانایی هههای خههود بهها زمینههه متفههاوت همکارتههاه، راه را بههرای دسههت یههابی بههه یههک نتیجههه 
.  منحصربه  فرد هموار می کند

برنامه های خود را به روز نگه دارید. 3
و   VSCO،Procreate،Figmaبرنامه های بی شهماری بهرای اسهتفاده های خالقانهه خهاص ماننهد  

Canvaاین ابزارها برای یک مشارکت خالقانه قدرتمنهد و ضهروری هسهتند و بایهد. وجود دارد
عنهی به روز نگه داشتن برنامهه های خهود بهه ایهن م. بتوانید از آه ها تا لد ممکن استفاده کنید

یهد از در ایهن ف هاها می توان. است که همیشه جدیدترین فناوری  ها را در اختیار داشته باشید
 راه عهالی ایهن یهک. یکدیگر یاد بگیرید و همچنین در یک ف ای باز درباره کار خود بحث کنید

. برای برقراری ارتباط با دیگراه در زمینه خالقیت شما است
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اه جهذاب این ابزار بیشتر بهرای عکاسه. لتی اینستا رام نیز قابلیت تعاملی خاص خود را دارد
یا شبکه سازی  UX/UIاست، اما برای به اشتراک  ذاری و دیده فیلم ها، طرالی  رافیکی، طرالی

.با دیگراه برای اهدا  تجاری نیز عالی است
ه برنامه دیگری است که بهرای شبکه سهازی، اشهتراک  ذاری ایهده ها و دسهتیابی بهیوتیوب نیز

اد کنیهد، می توانید یک وبالگ با ل ور شریک یا همکار خود ایجه. مخاطباه بیشتر مفید است
تفاده یا از آه به عنواه یک پلتفرم برای اشتراک  ذاری ویدیوهای تالش های مشهترک خهود اسه

.کنید
سهخه آه از هر برنامه، ابزار یا پلتفرمی که استفاده می کنید، مطمئن شوید که همیشه آخرین ن
.ویدرا در اختیار دارید تا بتوانید از مزایای جدیدترین و مفیدترین ویژ ی های آه بهره مند ش

به افق دورتری بیندیشید. ۴
باتوجه به تکنولوژی مدره، همکاری ها دیگهر محهدود بهه افهرادی کهه از لحهاف جیرافیهایی بهه 

شهما بهه رالتی می توانیهد بها همکهارانی در شههرها یها لتهی. همدیگر نزدیک باشهند نیسهت
.  کشورهای دیگر همکاری خالقانه داشته باشید

باشهید چه کسی می تواند ادعا کند که شما مجبورید به طور فیزیکی با همکار خود در یک اتهاق
دیویی شما می توانید به رالتی یهک جلسهه چهت ویه. تا بتوانید ایده هایتاه را جمع آوری کنید

. داشته باشید و آه را از طریق  و س داک به اشتراک بگذارید
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به رویداد خالقانه بروید. 5
دیگهر رویدادهای خالقانه یک راه عالی برای برقراری ارتباط با افرادی در رشته شما یا زمینه های

رویدادهای ماهانه محلی، رویدادهای بزرگ جهانی، رویهدادهای آنالیهن یها رویهدادهای . است
مینهه یک سهخنرانی ماهانهه جههانی درز« صبح های خالقانه»به عنواه نمونه . یک باره را بیابید

 کهه درلالی. طرالی است که به صورت ماهانه در بسیاری از شهرهای بزرگ جهاه بر زار می شود
.تمرکز آه بر روی طرالی است، یک امر الهام بخش برای هر نوع خالقیتی است

. در سال میزباه چندین رویهداد در شههرهای مختلهف در سراسهر جههاه اسهتAdobeشرکت 
ل ور در این رویدادها به شما این امکاه را می دهد تا در مورد ابزارهای  این شهرکت و نحهوه 

.  کنیدایجاد شبکه با افراد خالق با زمینه ها و توانایی های مختلف اطالعات بیشتری کسب
ید موقعیت برخی از رویدادهای خالقانه به صورت آنالین بر زار می شوند و بنابراین مجبور نیست

ای همه رویدادهای خالقانه فرصتی برای معاشرت با افهراد در زمینهه ه. رالت خود را ترک کنید
کاشهت ا ر به فکر همکاری هستید، یک رویداد، مکاه مناسهبی بهرای. خالقانه مختلف هستند

.بذر است
از پروژه های کوچک شروع کنید. 6

ین ههیچ کس از اوله. ایده شروع یک همکاری با فردی دیگر ممکن است دلهره آور به نظر برسد
ه صهر  مکالمه. پروژه شما انتظار موفقیت فوری ندارد  بنابراین، از قدم های کوچک شروع کنید

تراک در یک مکالمه ایده ها با همدیگر بهه اشه. با سایر افراد می تواند نوعی همکاری تلقی شود
می توانیهد بهه شخصهی کهه از قبهس.  ذاشته می شوند و افراد بهه همهدیگر مشهاوره می دهنهد

.  می شناسید، یا با کسی که قباًل با او کار کرده اید، شراکت را شروع کنید
س ا هر در ایهن پهروژه کوچهک السها. برای شروع روی یک پروژه کم ریسک باهمدیگر کار کنید

وژه بزرگ تری کردید که تیم خوبی هستید می توانید شروع به  سترش ایده های خود کنید یا پر
وص را با ریسک های باالتر شروع کنید  اما به یاد داشته باشهید، وقهت  ذاشهتن در ایهن خصه

به عالوه، شروع کوچک و آهسته به شما این امکاه را می دهد کهه بهه پروژه ههای. ضرری ندارد
.انفرادی خود در کنار این مشارکت جدید ادامه دهید

بازخورد را در آغوش بگیرید. 7
برای تحلیس وضعیت ها بهتر است همکاراه بازخورد خود را در مورد پروژه های همکهاری خهالق 

د بها برخهی از افهرا. کار تیمی  هاهی اوقهات می توانهد ناامیدکننهده باشهد. به اشتراک بگذارند
در . ندارنهدخوشحالی انتقاد می کنند و متأسفانه، برخی افراد نسبت به انتقهاد واکهنش خهوبی

اه معنها ایهن بهد. یک تیم کاری، باید نسبت به  رفتن بازخورد از همکار خهود اسهتقبال کنیهد
خوبی را به خصوص ا ر می خواهید اوقات. نیست که شما باید نظرات سختگیرانه ای ارائه کنید

.با همکار خود س ری کنید
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می توانید باهمدیگر چت داشته باشهید، نظهرات خهود را بهرای همکهار خهود ارسهال کنیهد یها 
مها بازخوردهای خود درباره ایده ها را ازطریق یادداشت های ارسالی به همکارتاه منتقس کنیهد  ا

. بازخودهای منفی می تواند شما را در رکود قرار دههد. اجازه ندهید همه بازخوردها منفی باشد
.  یک مشارکت خالقانه موفق به معنای همراه کرده خوب با بد است

همکاری خالقانه خود را به موفقیت تبدیل کنید
با رعایت این نکات مفید، دیگر موارد ناشناخته ای کهه یهک همکاری ههای خالقانهه بهه همهراه

ع از یک دوست قابس اعتماد یا همکار سابق خود شهرو. خواهد داشت را زیر سوال نخواهید برد
زه دنیا پهر از خالقیهت  اسهت و فنهاوری بهه شهما اجها. کنید، اما بی دلیس خود را محدود نکنید

.می دهد با فردی هم تیمی باشید که هزاراه کیلومتر دورتر از شما زند ی می کند

RUBY HELYER, JUL 2022, 7 Top Tips for a Successful Creative
Collaboration, www.makeuseof.com

منبع

15شماره | 1401سال | مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا 



15شماره | 1401سال | مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا 

مفراینادنرمافزارمدیریتدانشبستریمناسببرایافزایشتعامالتسااممان  شتاتنان ا

سامانهنرمافزاریمدیریتدانشدانادارایماژ لهایمتعددیاسات. مدیریتدانشاست

عنصراصل چرخاهداناششاامنشناساای 5کههریکامآنهادرراستایشوششیک ام

دانش،خلقدانش،ذخنرهسامیدانش،بهاشتراکگذاریدانش بکاارگنریداناشارا ا 

.شدهاست

ادهامنرمافزارمدیریتدانشدانا،جامعترینسامانهمدیریتدانشکتوراستکهباااسات 

را ا امبتنی بر راهکارهاای هاوش موانوعی بهر مترینتکنولوژیهایبرنامهنویس دننا 

پلیکیشان اقابلنتهایمنحصربهفرداینسنستمنرمافزاری،کاربردشسندباودن . شدهاست

شامآنموجبشدهتاساممانهایبزرگکتوردرفرایندشنادهسامیمدیریتدانتلفن همراه 

. آناست ادهکنند

نرم افزار مدیریت دانش دانا



زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش
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زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش

مدیریت دانش و منابع انسانی

مدیریت دانش چه کمکی به منابع انسانی می کند؟

امروزه نیاز کلیدی برای موفقیت سهازماه ها، تشهخیص چگهونگی ایجهاد، لفهم و لمایهت از
سازماه ها برای توسعه و بهره بهرداری از مزیهت رقهابتی خهود بایهد دارای. مزیت رقابتی است

. ر بهه کهار برنهدقابلیت هایی باشند که بتوانند برای ایجاد منابع کمیاب، ارزشهمند و تقلیدناپهذی
متی از دانش، مزیت رقابتی است که تقلید و ک ی کرده آه سخت است و بایهد بهه عنواه قسه

اعهث از دانش مفهوم و قابلیتی است کهه اسهتفاده از آه ب. یاد یری سازمانی توسعه داده شود
.ایداز این رو این منبع می تواند به تصمیم  یری سازماه کمک نم. بین رفتنش نمی شود
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مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش
ریت مدیریت دانش اقدامی پرهزینه برای سازماه است، بنابراین می تواه بیاه نمهود کهه مهدی

از طرفهی . ددانش نباید به وجود بیاید مگر اینکه منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازماه شو
در منابع انسانی هم از مهم ترین منابع سهازمانی هسهتند کهه بها فرا یهری و کاربسهت دانهش

ه های سازماه هایی کهه شهیو. سازماه به بهره وری و کسب مزیت رقابتی سازماه کمک می کنند
 کنند، مدیریت منابع انسانی خود را با استراتژی مدیریت دانش مختص خودشاه هماهنس می

.می توانند در ایجاد مزیت رقابتی پایدار موفق تر باشند
با توجه بهه اهمیهت روزافهزوه دانهش و جهذب نیهروی انسهانی دانشهی، سهازماه ها نیازمنهد 

نیهروی امروزه جذب. به کار یری شیوه ها و سیاست های نوآورانه مدیریت منابع انسانی هستند
کمتر قابس انسانی متخصص و دانشی در مقایسه با شیوه های سنتی کار، دامنه وسیع تری دارد،

ریت سهازماه هایی کهه شهیوه های مهدی. پیش بینی است و شامس ق اوت بیشتر افراد می شود
ایهدار منابع انسانی خود را با مدیریت دانش خود هماهنس می کنند، در ایجاد مزیت رقهابتی پ

.موفق تر خواهند بود
ز عوامس انسانی و اجتمهاعی عناصهر بسهیار اساسهی در مهدیریت دانهش هسهتند و بسهیاری ا

رش و پژوهشگراه بر این باورند که شیوه ها و سیاست های منابع انسانی نقهش مهمهی در نگه
ر اشهتراک این شیوه ها می توانند مواردی مانند انگیزه و تعهد کارکنهاه، رفتها. رفتار کارکناه دارد

ط دانش و فرهنس سازمانی را تحت تأریر قرار دهند که همه اینها با مدیریت دانش ههم مهرتب
جهاد به عنواه م ال، سیستم پاداش یک سازماه معمهواًل بهه عنواه عنصهری مههم بهرای ای. است

مهورد انگیزه در کارمنداه در نظر  رفته می شود که آنها را تشهویق می کنهد تها در مهورد نتهایص
.انتظار تالش کنند

فعالیت های مدیریت دانش شامس شناسایی و خلهق دانهش، جمهع آوری، بهه اشهتراک  ذاری و
ریت یک ارچه سازی تا بهره برداری از دانش است  مانند سهایر فراینهدهای منهابع انسهانی، مهدی
نایع دانش یک شاخه مهم است و تأریر لائز اهمیتی در عملکرد جستجو برای استخدام در صه

اق بها مدیریت دانش توانایی سازماه ها را برای لس بهتر مشهکالت، انطبه. مختلف ایفا می کند
فنهاوری اسهتخدام هوشهمند. نیازهای متییر کسب وکار و ساز اری با تیییرات بهبود می بخشهد

ای در سال های اخیر افهزایش قابهس توجهی در ف ه. است که فرایند استخدام را متحول می کند
مربوط استخدامی و عرضه داوطلباه بالقوه برای تصدی مشاغس و در نتیجه افزایش هزینه های

ه و این عمهدتًا بهه دلیهس اسهتعداد و تخصهص های کارکنها. به انتصاب آه ها ایجاد شده است
.افزایش انعطا  پذیری در فعالیت در محدوده های مختلف جیرافیایی است
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تم نیاز به جذب استعداد به لدی افزایش یافته است که امروزه مها نیهاز بهه اتخهاذ یهک سیسه
بهرای ردیابی متقاضیاه هوشمند و خودکار داریهم تها نیروههای بااسهتعداد و باکیفیهت بهاال را

رای برخهی از ابتکهارات بها توسهعه راه لس ههای خودکهار به. پیوستن بهسازماه خود پیدا کنهیم
. یده اندکارآمدتر کرده فرآیند استخدام اینترنتی وضهعیت را بهه طور قابهس توجهی بهبهود بخشه

ز با این لال، زیرشهاخه ای ا. راه لس های سنتی محدودیت هایی در مدیریت صحیح روابط دارند
.مدیریت دانش، این شکا  را پر می کند

مدیریت دانش در منابع انسانی
انیم، پس ا ر مدیریت منابع انسانی را مدیریت مهرر افراد و باارزش ترین منبع افراد را دانش بد

دیریت منهابع انسهانی و مه. مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش بسیار به هم وابسهته اند
و دانش از مفاهیمی هستند کهه کهاماًل بهاهم در ارتبهاط بهوده و همهدیگر را تکمیهس می کننهد

یهزش توانمندسازی منابع انسهانی، بهه عنواه یهک رویکهرد نهوین انگ. خاصیت هم افزایی دارند
ود درونی شیس، به معنی آزاد کرده نیروهای درونی کارکناه و فراهم کهرده بسهترها و بهه وجه

ریت مهدی. آورده فرصت ها برای شکوفایی استعدادها، توانایی ها و شایستگی های افراد اسهت
ازار دانش، به طورکلی، یک ابزار ضروری برای هر کسب وکاری است که می خواهد پایه و سهم به

از دید اه منابع انسانی، مدیریت دانش، دانهش کارکنهاه را جمهع آوری و. خود را افزایش دهد
. ذخیره می کند، به همین دلیس است که سازماه ها تمایس به استفاده از آه را دارند
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ورد عالوه بر این، به اشتراک  ذاری این دانش و تجارب در سراسر سازماه، بینش هایی را در مه
ی کنهد، رویکردهای  ذشته که عملکرد را بهبود می بخشد یا خط مشی های جدیدی را پیشنهاد م

.در اختیار کارکناه قرار می دهد
ند اطالعات یکی از مزایای قابس توجه مدیریت دانش منابع انسانی این است که کارکناه می توان

بهادل ت. موردنیاز خود را بدوه کمک یا وابستگی بیابنهد و بهه آه هها دسترسهی داشهته باشهند
رسهی بر اساس نقش کهاربراه، سهطح دست. اطالعات نیز توسط سطح ورودی مدیریت می شود

.کارکناه، اطالعات قابس دسترس را برای هرکدام از آه ها آشکار می کند
مزایای مدیریت دانش در حوزه منابع انسانی

و هد  نهایی مدیریت دانش کمک بهه تصهمیم  یری در سهطح اسهتراتژیک، توسهعه نهوآوری
دیریت برخی دیگر از مزایهای مه. برداشتن  ام های عملیاتی به سمت موفقیت کسب وکار است
:دانش که مرتبط با لوزه کاری منابع انسانی است عبارت اند از

oاشهت با استقرار یک سیستم مدیریت دانش، یک ف های متمرکهز بهرای نگهه د: منبع واحد
اه اطالعات ایجاد می شود که همواره در دسترس باقی می ماند و بها تیییهر سهوابق کارمنهد

بهه این ترتیب شهکا  اطالعهاتی پهر شهده و از دسهت رفهتن اطالعهات. دائمًا به روز می شود
.جلو یری می شود

oجهاد یکی از اهدا  اصهلی فرآینهد اسهتخدام کارکنهاه، ای: سرعت بخشیدن به جامعه پذیری
را در کارمند جدید باید به وضوح نقش خود. همسویی بین استخدام جدید و سازماه است

کارفرمایهاه همچنهین از اسهتخدام های. سازماه و آنچه را که مسئول آه هستند، درک کند
شهتن یهک بها دا. جدید بازخورد دریافت می کنند تا به بهبود و بهتر شده فرآیند کمک کنند

ا تسهریع پایگاه دانش مناسب مبتنی بر هوش مصنوعی، می تواه کس فرآیند جامعه پذیری ر
رائه دههد بخشید  چراکه می تواند یک روند ساختاریافته از سیستم و رویه های سازمانتاه را ا

.و مسیر پیش رو را آساه تر کند
oهنگامی کههه مههدیریت دانههش را در اولویههت قههرار می دهیههد، بههه طور : موفقیتتت در نتتوآوری

 ناپهذیر بخشی جدایی. قابس توجهی شانس شما را برای دستیابی به نوآوری افزایش می دهد
از مدیریت دانش که نوآوری را هدایت می کند، کسب دانش از منابع خارجی، بهازار، رقبها و

اه با  رفتن اطالعات بهازار در دسهت خهود، می توانیهد از تیییهرات آ ه. رهبراه صنعت است
ریهد و باشید، به سرعت رونهدها را شناسهایی کهرده و ب ذیریهد، تصهمیمات هوشهمندانه بگی

.عملکرد کسب وکار سازماه خود را بهبود بخشید
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oمههدیریت دانههش مناسههب بههه همسههو مانههده بهها ارزش هههای سههازماه، : همکتتاری تیمتتی
نهداه کارم. چشم اندازهای مبتنی بر نتایص و ارتقای سهطح مشهارکت کارکنهاه کمهک می کنهد

ت سازماه شما ممکن است متخصص در یک لوزه خاص باشند یا کارهای متنوعی در دسه
کمهک در هر دو مورد، سیستم مدیریت دانش و فرآیند به کارمنداه و سازماه. داشته باشند

بهتهر می کند تا شفافیت بیشتری در مورد دانش موجود به دست آورند و منجر به بهره وری
.تیم شوند

س کهه بهه ایهن شهک. صنعت استخدام، شکس جدیدی به خود  رفته که ناشی از فناوری اسهت
تعداد مدیراه در پس زمینه کار می کنند تا بهه طور سیسهتماتیک اطالعهات را از پایگهاه داده اسه
.جمع آوری کنند و با استفاده از مدیریت دانش، نیازهای افراد و سازماه را برآورده نمایند
ه طور جنبه های مختلف مدیریت دانش، به اشتراک  ذاری و استفاده مجدد از دانش و نوآوری ب

بهه ایهن اتفهاق. قابس توجهی زماه تحویس منابع بالقوه استعداد به مشتری را کاهش می دههد
.افزایش نرد استخدام و عقد قراردادهای جدید منجر می شود

 لس ههای مدیریت دانش به آژانس های کاریابی کمک می کند که یک سیستم یک ارچه بهرای راه
انی دانش مرتبط با اسهتخدام را می تهواه در پایگهاه دانهش منهابع انسه. استخدامی ارائه کنند

انهش مهدیریت د. این کار به تصمیم  یری در مورد کار سریع و خوب کمک می کنهد. ذخیره کرد
.منجر به ارزیابی سریع تر و دقیق تر معیارها از داوطلباه مناسب شیس می شود
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حلیس زمانی که نیاز دارید به مشتریاه پاسخ دهید، مشکالت را لس کنیهد، رونهدها را تجزیهه وت
نیهد، کنید، بازارها را ارزیابی کنید، معیاری را در مقابس همکاراه خود قرار دهید، رقابت را درک ک

ید، معمواًل پیشنهادات جدیدی ایجاد کنید، خط مشی ها را تدوین کنید و به طور انتقادی فکر کن
وارد بها تمهامی ایهن مه. به دنبال اطالعات و منابعی برای پشتیبانی از این فعالیت هها هسهتید
.پیاده سازی درست یک نظام مدیریت دانش در دسترس شما قرار دارد

یهروی مدیریت دانش می توانهد بهه عنواه تسههیس کننده ای در توانمندسهازی باشهد و کیفیهت ن
اه بهبهود انسانی را به واسطه ایجاد، تسهیس و به اشتراک  ذاری دانش و اطالعات در میاه کارکن

و یک نظام مدیریت دانش قوی برای موفقیت در ههر اسهتراتژی اسهتخدام و افهزایش. بخشد
بی به مدیریت پایگاه دانش برای آژانس های کاریا. بهبود عملکرد در یک سازماه ضروری است

. نهدایجاد راه لس های مهرر و تصمیم  یری سهریع تر و مههررتر در فرآینهد اسهتخدام کمهک می ک
.توسعه مدیریت دانش برای سازماه ، اهدا  جذب استعداد را دقیق و سریع تر می کند

منبع
Sowmya Juttukonda, Jun 2022, Benefits Of Knowledge Management For 
Smart Recruiting At Your Organization, kminstitute.org 

15شماره | 1401سال | مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا 



زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش

۳۸

محمد حقیقی فرد
کارشناس ارشد مدیریت دانش

تسهیلگرهای مدیریت دانش

اهمیت توسعه استراتژی مدیریت دانش در سازمان
ه اهمیت استراتژی مدیریت دانش در سازماه ازآه جهت است که یک برنامه خاص برای کمک به
سازماه در مدیریت اطالعات، داده ها و دانش بوده و درمجموع به نفع سازماه و سهایر ذینفعهاه

م استراتژی های مدیریت دانش موفق با استراتژی ها و اهدا  سازمانی همسهو بهوده و تهی. است
عهالوه بهر ایهن، اسهتراتژی های. مدیریت دانش را بر اولویت ها و نیازهای تجاری متمرکز می کنهد

:مناسب مدیریت دانش می تواند تأریر بسزایی در موارد زیر، بر سازماه داشته باشد
oایجاد مزیت رقابتی از مدیریت منابع و دارایی های دانشهی سهازماه بهرای پروژه هها، کارکنهاه ،

مشتریاه و تأمین کنند اه
o بهبود و یا ایجاد فرایندهای مهرر و ساز ار در سازماه در راستای خلق ارزش افزوده
oه و ایجاد مزایای رقابتی همچهوه یهاد یری فعهال تر از موفقیهت و شکسهت، نهوآوری پیشهرفت

گیهزه و متمرکزتر، تصمیم  یری آ اهانه تر، کاهش ریسک، افزایش رضایت مشهتری، افهزایش ان
رضایت کارکناه، سازمانی ساز ارتر و چابک تر
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ای نکته لائز اهمیت این است که با توجه به رشد روزافهزوه سهازماه، الزم اسهت اسهتراتژی ه
:بدمدیریت دانش به روزرسانی و توسعه یابند تا سازماه بتواند به مزایای زیر، دست یا

oافزایش آ اهی و درک درونی از مدیریت دانش با ایجاد نتایص ملموس
oایجاد مزایای بالقوه تجاری برای سازماه
oتأمین منابع موردنیاز برای اجرای استراتژی
oرسیده به شیوه های مدیریت دانش خوب و وضعیت مدیریت دانش سازمانی
oرصد و ارزیابی پیشرفت

مراحل توسعه استراتژی مدیریت دانش
ر د. برای تدوین و توسعه استراتژی مدیریت دانش رویکردها و مدل های متنهوعی وجهود دارد

ادامه این بخش مرالس اجرایی  یکی از این رویکردها را مرور می کنیم
نیهد قابلیت های فعلی مدیریت دانش سازماه خود را ارزیابی ک: ارزیای بلوغ مدیریت دانش. 1

. نیهدتا بتوانید، اقدامات مورد نیاز برای ایجاد یک برنامهه مهدیریت دانهش موفهق را تعهیین ک
نه استفاده جزیره های اطالعاتی را یک ارچه  کنید تا بتوانید اطالعاتی را که سازماه به صورت روزا

همچنهین شهکا  موجهود در فرآینهدها و دانهش سهازماه و . می کند در اختیار داشهت باشهید
یک بخش مهم. همین طور فرهنس اشتراک  ذاری دانش در سازماه را نیز موردتوجه قرار دهید

مهام درک درسهتی از ت. از ارزیای بلوغ مدیریت دانش ، بررسی بسترهای فناوری سازماه اسهت
سیستم های فعلی سازماه، عملکردها، کاربراه، محدودیت ها و وضعیت چرخهه عمهر آه هها در 

. سازماه بسیار مهم است
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وانهع درک و فهم همه مهلفه های دخیس در بلوغ مدیریت دانش می تواند به شما کمک کند تا م
.نیدموجود در مسیر را ارزیابی کرده و به طور مهرر آه را بررسی و راه للی برای رفع آه، پیدا ک

ارزش کسهب وکار را بررسهی و فرصهت ها را : تعیین اهداف و اولویت های متدیریت دانتش. 2
ه یهک س س بر اساس سطح بلوغ مدیریت دانش خود، مشخص کنیهد که. اولویت بندی کنید

 س سه. استراتژی مدیریت دانش مهرر می تواند چه ارزشی برای کسب وکار شما داشهته باشهد
.اقداماتی را  تحقق اهدا  تدوین کرده و اولویت های مدیریت دانش را تعیین کنید

یک چارچوب اجرای برای مدیریت دانش طرالی : طراحی چارچوب اجرایی مدیریت دانش. 3
چارچوب های مدیریت دانهش، سهاختارهایی هسهتند کهه بهرای کمهک بهه برنامهه ریزی، . کنید

یهک . ردطرالی، بهینه سازی شرکت ایجاد می شوند تا بتواه اطالعات را به طور مهرری توزیع که
چارچوب مدیریت دانش فرآیندی را در اختیهار شهما قهرار می دههد کهه در آه تمهام اطالعهات 

هنگام ایجاد چهارچوب مهدریت دانهش، بایهد روش ههای . موجود شرکت شما  رد هم می آیند
یین مستندسازی، ذخیره، دسترسی و امنیت اطالعات و همچنین بهره برداری از اطالعهات را تعه

.کنید
زاه میه. استراتژی مدیریت دانهش خهود را تعریهف کنیهد: تدوین استراتژی مدیریت دانش. ۴

ص همسویی و هماهنگی استراتژی مدیریت دانش را با استراتژی و اهدا  کلی سازماه مشخ
. دارزش پیشنهادی را برای افزایش جریاه دانهش در سراسهر سهازماه خهود تعریهف کنیه. کنید

 درک اهدا  تعیین شده باید دارای وضوح مناسبی بوده تها بهه رالتی در سراسهر سهازماه قابهس
منابع تهأمین بودجهه هایی را کهه بهرای توسهعه و اجهرای برنامهه های مهدیریت دانهش . باشد

همچنههین نقش ههها و مسههئولیت های . اسههتراتژیک اسههتفاده خواهیههد کههرد را مشههخص کنیههد
.لاکمیتی را تعیین کنید

ه راه برنامه عملیهاتی مهدیریت دانهش و نقشه: تدوین نقشه راه پیاده سازی مدیریت دانش. 5
اولویت ههای مهدیریت دانهش خهود را تعریهف و . خود را برای اجرا استراتژی ها تهدوین کنیهد

 ههای ابزارهها و تکنیک. چگونگی ارتباط آه ها را به اولویت های کلی کسب وکار مشخص کنیهد
خص لیاتی مدیریت دانش را به وضوح بیاه کرده و چگونگی ارزیابی و پیشرفت آه هها را مشه

.  کنید
مطالعه موردی؛ توسعه استراتژی مدیریت دانش برای یک شرکت نرم افزاری چندملیتی
د را بها یک شرکت نرم افزاری چندملیتی تصمیم  رفت استراتژی مدیریت دانهش سهازماه خهو
قهرار شناسایی و تجزیه وتحلیس تکنیک ها و فناوری های نوین مهدیریت دانهش مهورد بهازنگری

د، این سازماه باهد  شناسایی راهکارهایی برای ارتقای سطح بلوغ مدیریت دانهش خهو. دهد
.مایس بود اطمیناه لاصس کند که منابع دانش به رالتی در دسترس هستند
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ن همچنهین ههد  دیگهر ایه. و کارکناه می توانند از این دانش در زماه مناسب استفاده کننهد
رکت در کهس این شه. شرکت اشتراک  ذاری تجربیات دیجیتالی یک ارچه برای مشتریاه خود بود

:به دنبال دستیابی به نتایص زیر بود
تالش برای دسترسی به محتوا را در پلتفرم هایی نرم افزاری•
 سترش درک کلی از اهمیت مهدیریت دانهش در سهطح سهازمانی بها تأکیهد بهر ادغهام در •

تیم های محصول
متمرکز کرده موتورههای جسهتجو و اجهرای اسهتراتژی مهدیریت دانهش بهرای بهینه سهازی •

فناوری های موجود
استخرار دانش و دسترسی بهینه به دانش سازمانی با استفاده هوش مصنوعی•

شهکیس مشاور این پروژه در ابتدا با ت. برای تحقق اهدا  باال، یک پروژه کوتاه مدت طرالی شد
 روه های متمرکز و مصالبه ها با اع ای هر  روه، مجموعه ای از دید اه ها از والدهای مختلف 

ماه با جمع بندی این موارد، وضعیت فعلی والدهای مختلف سهاز. کسب وکار را جمع آوری کرد
در این ارزیابی امتیازهایی بهه ههر والهد . از منظر شاخص های مدیریت دانش اندازه  یری شد

س عامس تسهیلگر مدیریت دانش یعنهی کارکنهاه، فرآینهد، محتهوا، فرهنه۵سازمانی بر اساس 
ههد  از ایهن کهار ایهن بهود کهه نقهاط قهوت و ضهعف والهدها . سازمانی و فناوری داده شد

.مشخص شده و زمینه های بهبود در هر یک از بخش های سازماه تعیین شود
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بهاال پس از تجزیه وتحلیس و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانهش، سهه اقهدام بها اولویت بنهدی
.شناسایی شد

oیهک در  هام نخسهت: استقرار نرم افزار مدیریت دانش در راستای بهبود جستجوی سازمانی
ه در ابزار جستجوی پیشرفته بهرای اسهتخرار محتهوا از تمهام سیسهتم ها و مخهازه یک ارچه

بتواننهد نتایص پیاده سازی این ابزار کمهک کهرد تها کارکنهاه. سرتاسر سازماه پیاده سازی شد
.پاسخ سهال خود را قبس به سرعت در بستر این نرم افزار پیدا کنند

oرای در  ام بعدی رویکردهای مدیریت محتوا مناسهب به: تعیین رویکردهای مدیریت محتوا
ههد  از ایهن کهار کهاهش محتهوای بهدوه سهاختار، . تولید محتوای سازمانی تدوین شهد

.محتوای تکراری، منسود و یا قدیمی بود
oیک ساختار کاله در سطح سازمانی برای رهبهری مهدیریت دانهش: رهبری مدیریت دانش

.ایجاد شد و مسئولیت های رسمی برای هدایت فعالیت های مدیریت دانش تدوین شد
با استفاده از موارد مطرح شهده، یهک نقشهه راه مهدیریت دانهش سهه سهال تهدوین شهد کهه 

ت درنهای. فعالیت ها، مدت زماه تخمینی اجرای آه و ترتیب اجرایی در سازماه را مشخص شد
.مشاور موارد زیر را در اختیار سازماه قرارداد
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oازماه ارزیابی وضعیت فعلی و معیاری که شیوه ها و ابزارهای مدیریت دانش را در سراسر س
ای با ارزیابی می کند و درک عمیق تری از سطح بلوغ مدیریت دانش خود و شناسایی لوزه ه

.تأریر باال برای بهبود به آه ها ارائه می دهد
oارزیابی وضعیت اهدا  و معیارهایی که وضهعیت آینهده مهدیریت دانهش را بها تمرکهز بهر

.بهبودهایی که بیشترین تأریر و ارزش تجاری را به همراه خواهد داشت
oبه نیازها و یک نقشه راه و توصیه های مدیریت دانش کاماًل سفارشی و مبتنی بر وفیفه که

شکا  های مدیریت دانش این سازماه می پردازد تا به سازماه کمهک کنهد بلهوغ مهدیریت
فعالیهت 14نقشه راه شامس . دانش خود را افزایش و به اهدا  استراتژیک خود دست یابد

با تمرکز بر جستجوی سهازمانی، اسهتراتژی محتهوا و رهبهری مهدیریت دانهش و همچنهین
ت معیارهایی برای سنجش موفقیت سازماه برای کمک به تأکیهد بهر ارزش تجهاری مهدیری

.دانش برای ذینفعاه و رهبری بود
و استفاده از این دستاوردها، به این سازماه اجازه می دهد تا تعامهس کارکنهاه را افهزایش داده
. ارنهدکارمنداه را قادر می سازد کارآمدتر کار کنند و دانش را بهه طور مههررتری بهه اشهتراک بگذ

همچنین موجب افزایش بهره وری و افهزایش نهرد همکهاری، لفهم و رضهایت و درعین لهال 
.پرورش نوآوری و خالقیت در سازماه می شود

منبع

Paul Whiffen, 2022, 3 reasons why having a knowledge management strategy 
is important, www.hydra.cloud
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سیروس آقایار
امکارشناس حوزه منابع انسانی و مدیر سابق منابع انسانی شرکت پتروشیمی بندرام

مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی

هوش هیجانی و تاثیر آن بر استرس کارکنان

۴۴

کهه دليس اصلی ايهن بهود. جلسه بيش از موعد مقرر طوالنی شده است. بعدازفهر است4ساعت 
وقع رئيس اداره بدوه اطالع قبلی وارد جلسه شد و لاضرين در جلسه را به خاطر عدم انجام بهه م

از هیچ کس صدايی در نمی آمد و چناه سکوتی بهر ف های. کارها مورد مالمت و سرزنش قرار داد
. بیه   لهوی ل هار را مش فشهرد. جلسه لاکم بود که صدای بال زده مگس هها شهنيده مش شهد

چهار لالهت کارکناه  به خاطر داشتن چنين  رئيسی  و به ويژه  به  دليس  رفتهار ناپسهندش  دلگيهر و د
ه کارکناه خط مقهدم در سهازماه نهه تنها دائمهًا در معهرض تهديهد بودنهد، بلکه. تهوع شده بودند

اره رئهيس اد. رولیه ها در پایین ترین سطح قرار داشت و مزايای  آناه  به شهدت کاهش یافتهه بهود
.   فت  قصد  دارد برای لس اين مشکس کاری  انجام دهد
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مه داد رئيس ادا! فاهرًا هد  از بر زاری اين جلسه اين بود که معلوم شود رئيس اداره کيست
برايم اهميتی ندارد کارتاه را چطور انجام می دهید، اما بايد فر  چهار ماه آينده وضهع مهالی

"شرکت بهتر شود و  رنه از بین شما تعدادی اخرار می شوند 
نجها کهار من ديگه يهک دقيقهه در اي»در راه بر شت به محس کار، خانم جنيفر به آقای بيس  فت
ین االه بيس  فت برای شما قطعهًا همه« نمی کنم و به مح  يافتن شیلی از اين سازماه می روم

مهی کنم فکهر ن» کی فکرمی کرد رئيس این جوری رفتهار کنهدجنیفر  فهت.هم شیس پيدا مش شود
«کسی لاضر باشد با چنين رئيسی کار کند

هوش هيجانی و محيط کار
بههه نظرشههما ايههن سههناريو چنههد بههار تههاکنوه اتفههاق افتههاده اسههت؟ پژوهشههگراه  وقتههی 

ارشهکنیک »پيامدهای  چنين  جلسه هایی را به رشته تحرير درمش آورند  نتايص لاصس  را اصطاللاً  
اغس وقتی از قدرت چه در محيط کار، چه در خانه و يا لتی در مش. نامگذاری می نامند«صنعتی

.دولتی سوی استفاده شود، افراد کاری انجام نمی دهند و کارها را به اماه خدا می  ذارند
در " ههوش هيجهانی و محهيط کهار" دکتر ميشس ای روک، پروفسور، نويسنده و مربی در لهوزه

در برنامهه های رهبهری از سلسهله دروس او. دانشکده سهنيکا تورنتهو کانهادا تهدریس می کنهد
در سلسله مبالث او در لهوزه ههوش هيجهانی و محهيط کهار جديهد، . دانشگاه انتوريو است

ارکنهاه متوجه می شویم چطور چنين رفتارهای می توانند تارير نامطلوبی بر سهالمت جسهمی ک
وش ا ر سازماه دارای مديری با سطح پایین مديريت اسهترس و قابلیت ههای هه. داشته باشد

هيجانی باشند، نه تنها میلیوه ها دالر از درآمدهای سهازماه کهاهش می یابهد، بلکهه موجهب از
ارکناه وقتی افراد و ک. دست داده مشترياه و نابودی ایده های نو در کارکناه خالق نیز می شود

:راه لس يا  زينه پيش روی دارند3با استرس مواجه می شوند 
o طشامس لرکت به سمت لس موضوع و بازنگری شراي: بازنگرانه/ استراتژی حل کننده
oآرار . استشامس  وشه  يری،عقب نشینی، انزوا و تحمس شرايط موجود: استراتژی الک پشتی

.اين استراتژی انزوا، مالمت، افسرد ی و بيماری است
o  آرهار ايهن اسههتراتژی. شهامس ايسهتاد ی،مقاومت و جنهس و ریز اسهت: استتراتژی راستو

.هتاکی،خشم، سرخورد ی و بيماری است
يکی از واقعيت های موجود در کشور کانادا، آمار مربوط به وجهود افسهرد ی در محهيط کهار در

.  بود که هزینه های هنگفتی را به شرکت ها و مالیات دهند اه تحميس کرد1990طول سال 
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در بررسی های که بدین منظور انجام شد، يکهی از  زارش هها نشهاه از رشهد سهريع  روههی از 
خبههر مههی داد کههه در مقايسههه بهها "کارکنههاه بهها ناتوانایی هههای رواه شههناختی" کارکنههاه بههه نههام 

ط همچنهين پهژوهش مشهابه ای توسه. ناتوانایی های جسمی از رشد چشمگيری برخوردار بود
در Mercantile and general Reinsurance Coموسسه کانادايی مرکانتس و جنرال ري اينشهورنس 

مجموعها  1994تها 199۲شهر تورنتو نشاه داد آمار از کارافتاد ی جسمی کارکناه بين سهال های 
درصد برخوردار است در لاليکه آمار ازکارافتاد ی ناشهی از۶/1نفر بوده است که از رشد ۷۵000

پهس می تهوانیم ! درصهدی بهود31ناتوانایی های روانی و عصبی در همين سال ها دارای رشهد 
اری ههای بگوییم کارکناه در این سال ها بيش از بيش تحت فشار روانی بهوده و بهه انهواع بیم

ا این موضوع موجب شد دولت کانادا در سه دهه اخیر هزینهه های زیهادی ر. روانی مبتال شدند
.صر  درماه افسرد ی کارکناه کند

اسهترس، دکتر رندی کتز، روانشناس بالينی و مدير بخش ارزشيابی درماه درمانگهاه تخصصهی
يمهاری اضهطراب هماننهد سهرماخورد ی ب" اضطراب و افسرد ی در بيمارستاه تورنتو می  وید 

دکتر کيت تراويس پزشک همین مرکز درمهانی معتقهد بهود کهه عامهس. بود1990رايص در دهه 
اخهس ايجاد محدوديت و روابط ضعيف در د"درصد استرس ناشی از هتاکی،نارضايتی،۶۶بيش 

یافته های يک تحقيهق در کشهور آمريکها نشهاه می دههد هزينهه ". يا خارر از محيط کار است
دالر است در لاليکهه ايهن رقهم بهرای 4۲4۶نفر به ازای هر نفر ۶۲۶۵ساليانه معالجه افسرد ی 

تحقيقهی کهه به وسهیله  هروه مشهاورين و . دالر است۲3۷1بيماراه غير افسرده به ازای هر نفر 
صهورت  رفهت نشهاه داد عهوارض بهالينی MITتحليس  راه موسسه تکنولهوژی ماساچوسهت

.ميليوه روز کاری شده است۲13افسرد ی موجب هدر رفتن 
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سهت پژوهشگراه هزينه ساليانه ناشی از غیبت ها و کاهش بهره وری را که عامس آه افسرد ی ا
نهک بها آيز. جش. روانشناس مشهور انگليس دکتر هنز. ميليارد دالر تخمين می زنند8/۲3بالغ بر 

ع هی از استفاده از آزموه شخصيت سالم، به همبستگی معناداری مياه انواع شخصیت ها و ب
ه او م الی از يکی از کتاب های مديريتی خود مطرح می کنهد که. بیماری های خاص دست یافت

ح برخی از اشهتباهات لرفهه ايم را ناشهی از سهط" لقوقداه معرو  آقای بای استريت می  وید
می دانم که باالی استرس و  رفتار شده در چرخه باطس و نياز مفرط به تائيد و تصديق کارهايم

ر امر درنتیجه موجب می شود د. اين عوامس باعث افزايش فشار روانی و کار بیش ازلد می شود
"وکالت و ق اوت  اهی دچار اشتباه شوم

قی کهه يکی از شگفت انگیزترین تحقي. فشار روانی شما همواره در معرض ديد ديگراه قرار دارد
ه يهک او به. در اين رابطه مطالعه کردم، مربوط به روانشناس معرو  دکتر شهولمو بريتيهز بهود

يمهايی سطح هورموه عامس بروز استرس در سربازانی که در یک راه پ. "نمونه عينی اشاره می کند
کيلومتر شهرکت داشهتند بهه جای آنکهه تهابعی از ميهزاه40طاقت فرسای و اجباری به مسافت 

به ." اشتمسافت طی شده باشد به ميزاه تصور آه ها از مسافت باقيمانده تا مقصد بستگی د
ر آه هها با ميزاه هورموه اسهترس د( کم يا زياد)عبارتی دسترسی سربازاه به اطالعات صحيح 

سند سطح دکتر شولمو دريافت ا ر سربازاه می دانستند کی به مقصد می ر. رابطه عکس داشت
.هورموه استرس در آه ها کاهش می یافت
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هوش هیجانی و استرس
لکه لرکهت عامس بروزاسترس در کارکناه را نمی تواه فقط به رفتار نامناسب روسای نسبت داد، ب

يهادی روبه رشد فن آوری ها، تعديس های سازمانی، عدم امنيت شیلی و تیییرات سازمانی سهم ز 
يم؟ لهذا دو پس بايد چکار کنيم؟ و چطور می توانیم با استرس مقابله کنه. در بروز استرس دارند

:مطلب ذيس را هميشه به ياد داشته باشيد
ز افراد در محيط کاری،توانايی انجام کارها به وضوح يک ضرورت و پیش شرط است که بع ی ا

کننهد ا ر کارکناه السهاس. به خوبی از عهده آه برآمده و برخی ديگر قادر به انجام آه نيستند
و تحت فشار استرس کاری و فرهنس ناسالم قرار دارند سهازماه دچهار مشهکالت قهانونی،روانی

مواره ه. ا ر چنين شرايطی رد دهد، کارکناه مرتکب اشتباهات فالش می شوند. مالی می شود
رگ و اشتباهات بخشی از فرآيند ياد يری محسهوب مش شهوند، امها نمی تهوانیم اشهتباهات بهز

البتهه وقههوع ايهن اشههتباهات می توانهد ناشههی از . خطرآفهرین را تکههرار کهرده يهها ادامهه دهههيم
.لواس پرتی، ضعف تصمیم  یری  و يا روش های غلط و نامناسب لس مسئله باشد

 خهوابی، سازماه ها دائمًا بايد به نشانه ها و عالئم درماند ی، سرخورد ی، غيبهت، تهاخيرات، بی
.بدخلقی،زودرنجی،چشماه بش فروغ کارکناه، سویفن، بدبينی و غيره توجه کنند

.به وضوح می بینیم استفاده از زور و قدرت فقط مشکالت را تشديد می کند
درنتیجه . يمبديهی است باهوش هيجانی باال، بهتر می توانیم با استرس های زند ی مقابله نمائ

ا رچهه ايهن مجهوزی. تواه فرد در لال لاضر يک مهلفه ضروری برای تیییر محيط کهار اسهت
رس زا براي استخدام افراد با سطح هوش هيجانی باال و بکار يری  آناه  در محیط های کاری اسهت

انند با استرس يا نامناسب نيست، بلکه اين افراد در شرايط مشابه نسبت به ديگراه بهتر می تو
در آه در لاليکه افرادی که دارای هوش هيجانی پایین تری هستند ممکهن اسهت. مقابله کنند

م دانهش و شرايط تصميم به ترک سازماه بگيرند و اين هزینه ای است که شما بايد بخاطر لف
.سرمايه انسانی متحمس شويد
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گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

سحر اسدی
کارشناس مدیریت دانش

راهکارهای اجرایی

پیاده سازی مدیریت دانش چقدر طول می کشد؟

در دنیای دیجیتال مدره امروزی ما، ههر کسهب وکار کوچهک یها بهزرگ دارای لجهم زیهادی از 
دانهش . اطالعات و داده است و هر روز که می  ذرد لجم این اطالعات در لال افزایش اسهت

ازمانی و لفم لافظه سه. ضرباه قلب تمام تصمیماتی است که در سازماه شما  رفته می شود
دانشی سازماه از مهم ترین دارایی های سازماه ها به شمار می آید و راهکار مناسب برای لفهم

جب عدم توجه به مدیریت دانش مو. این سرمایه ناملموس، پیاده سازی مدیریت دانش است
.اتال  وقت، هزینه و دوباره کاری شده و در بر رشد سازماه تاریر منفی می  ذارد
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نهابع پیاده سازی مدیریت دانش می تواند به جلو یری از هدر رفت زماه، منابع مالی و سهایر م
د سازماه منجر شود و در مقابس، اجرای صحیح تکنیک ها و ابزارهای مهدیریت دانهش می توانه

بهه سازی مدیریت دانشمدت زماه الزم برای پیاده. نتایص ارزشمندی را برای سازماه خلق کند
فرآیندهای سازماه و میزاه اطالعات و داده هایی که در لال لاضر در اختیار دارید، جمهع آوری 

.می کنید و می خواهید در سیستم مدیریت دانش مدیریت کنید بستگی دارد
انی هیچ رویکرد یکسانی برای مدت زماه اجرای سیستم مدیریت دانش وجود ندارد و بازه زمه

در برخهی سهازماه ها بهه ویژه اسهتارت آی های کوچهک تر،. آه به عوامس مختلفی بسهتگی دارد
 های پیاده سازی خیلی سریع و یک ارچه اتفاق می افتهد  درصهورتی که ممکهن اسهت در سهازماه

دانش ماه هها و بزرگ تر که طبیعتًا پیچیده تر هستند، پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم مدیریت
.سال ها طول بکشد

چگونه پیاده پیاده سازی مدیریت دانش را تسهیل کنیم؟
برای پیاده سازی مهدیریت دانهش مهدل ها و چارچوب ههای مختلفهی وجهود دارد کهه ازجملهه 

هر سازمانی بسهته بهه نهوع فعالیت هها و . اشاره کردAPOوAPQCمهم ترین آه ها می تواه به 
ماموریت های خود می تواند از این مدل ها بهره ببرد، اما در تمامی مدل ها برخی نکات پایهه ای

ر ادامهه د. وجود دارد که توجه به آه می تواند فرایند پیاده سازی مدیریت دانش را تسهیس کند
:برخی از این موارد را مرور می کنیم

هد  سازماه از پیاده سازی مدیریت دانش را تعیین کنید-1
اههدا  قبس از انتخاب تکنیک ها و یا ابزارهای مدیریت دانش و انجام فرآیند پیاده سازی، باید
ا در نظر بلندمدت و کوتاه مدت خود را شناسایی کنید  اهدافی که مشکالت کاله سازماه شما ر
مطمهئن . می  یرد و از فرآیندهایی که سازماه را به موفقیت سهوق می دههد لمایهت می کنهد

ما شوید که اهدا  مدیریت دانش شما در مسیر درست قرار  رفته است و اهدا  بلندمدت شه
.به تصویری که برای آینده سازماه خود در نظر  رفته اید کمک می کند

!بیش ازاندازه به تکنولوژی توجه نکنید-۲
اربردی استفاده تنها از تکنولوژی و یا به بیهاه سهاده تر، نرم افهزار مهدیریت دانهش بهه تنهایی که
اسهت نیست و با التمال بسیار زیاد مدیریت دانش را با شکست مواجه می کند و این چیهزی

فناوری ههای مهدیریت دانهش ابزارههایی . که بسیاری از سازماه ها از درک آه نهاتواه هسهتند
زی فراینهد هستند که می توانند فرایند مدیریت دانش را تسهیس کنند، به همین دلیس جاری سها

هیهه برای ایجاد یک نظام درست مدیریت دانش بایهد پهیش از ت. در اولویت باالتری قرار دارد
.نرم افزار، به ابعاد زیر توجه کنیم
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oبرای . دمهم ترین رکن پیاده سازی مدیریت دانش در هر سازمانی، کارکناه آه هستن: کارکناه
دهیهد موفقیت در سفر مدیریت دانش باید سطح توانایی و آ اهی کارکناه خود را افزایش

.و آموزش های الزم را به آه ها ارائه کنید
oری، فرایندها به شما کمک می کنند تها بهتهرین شهیوه ها را بهرای تسههیس جمهع آو: فرآیندها

یجهاد سازماه دهی، مدیریت، به اشتراک  ذاری دقیق دانش و بهبود عملکرد دانش کارکناه ا
.کنید

oر هی محتوا، نحوه کنترل و اصالح ساختارهای سازمانی را برای تسههیس دانهش و خب: محتوا
.بین  والدی مشخص می کند

oلیس همه فعالیت های مدیریت دانش باید به طور مداوم اندازه  یری، تجزیهه وتح: اندازه  یری
.شوند تا بهبود مستمر و لداک ر سود برای سازماه لاصس شود

بهس از ق. دانستن این نکته مهم است که فناوری به تنهایی نمی تواند راه لس جامعی ارائهه دههد
موضهوع بهاال راهکارههایی داریهد و 4شروع پروژه مدیریت دانش باید مطمهئن شهوید بهرای 

.پس ازآه وارد مقوله پیاده سازی نرم افزار مدیریت دانش شوید

برای تیییر آماده شوید-3
کارکنهاه مدیریت دانش فقط پیاده سازی یک نرم افزار نیست، بلکه تییر در نگرش و روش کاری

توجهه بهه رویکردههای . سازماه است تا دانش خود را توسهعه دهنهد و بهه اشهتراک بگذارنهد
یت دانش مدیریت تیییر یکی از مهم ترین موضوعاتی است که بر پیاده سازی موفق نظام مدیر 

که اشتراک دانش را از طریق پهاداش« دانش قدرت است»با دور شده از نگرش . ارر ذار است
.داده به عملکرد فردی محدود می کند
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شما شروع به کسب لداک ر سود از مدیریت دانهش خهودکرده و بهه سهمت فرهنس سهازمانی
رای اغلب، سازماه ها از این موضوع غافس هسهتند و نمی تواننهد به. دانش محور لرکت می کنید

یهن ممکهن اسهت کارکنهاه در برابهر ا. تیییراتی که مدیریت دانش ایجاد می کند، آماده شهوند
.یدتیییرات مقاومت کنند اما مهم این است که شما در انجام این امر پشتکار داشته باش

برای پیاده سازی مدیریت دانش آماده شوید-4
آمهاد ی ا هر. پیاده سازی سیستم مدیریت دانش به لمایت رهبری و تخصیص منابع نیاز دارد

تی کافی برای چالش های پیشرو دارید، باید این را بدانیهد کهه پیاده سهازی ایهن نظهام مهدیری
یی در ابتدای مسیر پیاده سازی مدیریت دانش لتما با مقاومت هها. چنداه دشوار نخواهد بود

بهه روبرو می شوید، اما زمانی که سازماه شما مزایا و ارزشی که مدیریت دانش بهرای کارکنهاه
همراه دارد را درک کند و آه را به اطالع کارکنهاه برسهاند، التمهااًل مقاومهت کمتهری از سهمت

هماه طور که فرآیند پیاده سهازی را طهی می کنیهد و بها مهدیریت. کارکناه وجود خواهد داشت
اههدا  دانش دست وپنجه نرم می کنید در مورد مزایای کوتاه مدت آه فکر کنید و به تمرکز بهر

.بلندمدت سازماه خود ادامه دهید
پیاده سازی مدیریت دانش الزم نیست پیچیده باشد

ا به. پیاده سازی نیاز بهه تمرکهز، رهبهری و منهابع دارد امها نیهازی نیسهت آه را پیچیهده کنیهد
ر انجهام آماده سازی بسترهای موردنیاز، فرآیند اجرایی مدیریت دانش خیلی سریع تر و کارآمدت

ههایی ا رچه مدت زماه پیاده سازی به عوامس مختلفی بستگی دارد امها می توانیهد کار. می شود
د و یک سازماه هایی که سریعًا دست به کار می شون. برای ساده سازی فرآیند اجرایی انجام دهید

ه و نظام مدیریت دانش را پیاده سازی می کنند، فواید آه را مشهاهده می کننهد و بهه رالتی داد
آه را اطالعات خود را مدیریت می کنند، تصمیمات بهتری می  یرنهد و درنهایهت نتهایص مفیهد

.برای سازماه خود مشاهده می کنند
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سارا جوان آملی
ارشد مدیریت سیستم های اطالعاتی دانشگاه شیرازکارشناس 

۵۳

اننقش مدیریت دانش در آموزش زبان انگلیسی کشور پاکست

مدیریت دانش در آموزش و پرورش

English as a Foreign)خالقیت در تدریس درس زباه انگلیسی به عنهواه یهک زبهاه خهارجی 

Language ) یاEFLده به عنواه یکی از مهارت های کلیدی قره بیست و یکم در نظهر  رفتهه شه
باشهد  کارشناساسن این لوزه معتقدند که معلم زباه دوم باید چهار نوع دانش داشهته. است

.دانش موضوعی، دانش آموزش، آ اهی از رویکردها و دانش اصول و شیوه های تدریس
. در لوزه آموزش محصول تعامهس انسهانی اسهت« دانش»بر اساس نظر کارشناساه اجتماعی، 

الس این نوع دانش، قدرت تصویرسازی ذهنی را در بین فرا یراه زباه های خارجی و معلماه ک
د، شکس در محیط یاد یری تعاملی، فرا یراه با کمک دانش موجو. زباه خارجی تقویت می کند
.  جدیدی از دانش را می سازند
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ز کارشناساه لوزه آموزش معتقدند نقش معلم در انتقال اطالعهات بهه دانهش آمهوزاه یکهی ا
مهی در شگفت انگیزترین جنبه های انتقال دانش است  از این رو که مدرسهاه نقهش بسهیار مه

لهال مدیریت یاد یری در کشورهایی مانند پاکستاه در. بهبود مهارت های دانش آموزاه دارند
انهش تحول است و این تحول مبتنی بر رویکردهایی همچوه مدیریت استراتژیک، مدیریت د

.و برنامه ریزی استراتژیک در لال اجراست
مدیریت دانش در آموزش زبان انگلیسی کشور پاکستان

الش آموزش زباه انگلیسی به عنواه یک زباه خارجی در پاکستاه همیشه بهه عنهواه یهک چه
ه مهی داد تحقیقات انجام شده در این کشور نشا. بزرگ برای معلماه زباه در نظر  رفته می شد

در که برای آموزش زباه انگلیسی به عنهواه یهک زبهاه خهارجی، شهرایط یهاد یری نهامطلوبی
زبهاه ۷0جالب تر آنکه پاکستاه کشوری متنوع بها بهیش از . مهسسات و مدارس وجود داشت

فرهنهس . دبه عنواه زباه رسمی بکار  رفته می شهوانگلیسیبه عنواه زباه ملی و اردواست که 
 یری زبهاه پاکستاه با  ذشته استعماری از شکا  طبقاتی شدید رنهص می بهرد  در نتیجهه، بهاد
.  داردانگلیسی و استفاده از آه برای پیشرفت در تحصیس و کار بر زباه های مادری ارجحیت

کلید موفقیهت علی رغم اینکه توانایی برقراری ارتباط به زباه انگلیسی به طور  سترده به عنواه
ز در ایجاد شیس و بقا در جامعه تلقی می شود، امها دانش آمهوزاه مقطهع متوسهطه پاکسهتاه ا

لیسهی مهارت ضعیفی در زباه انگلیسی برخوردار هستند و در این میاه نقهش معلهم زبهاه انگ
.  دوره متوسطه برای افزایش دانش و مهارت های زباه آموز انگلیسی بسیار مهم است
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دهی بنابراین، دپارتماه آموزش و یاد یری وزارت آموزش این کشور تالش کهرد تها بها سهازمان
ایهن. چندین آموزش ضمن خهدمت، مهدیریت یهاد یری معلمهاه انگلیسهی را بهبهود بخشهد

یهن را به عنواه راهکاری برای مرتفع سهاختن امدیریت دانش دپارتماه پیاده سازی راهکارهای 
.چالش در نظر  رفت

زیرفرایند چرخه دانش شامس خلق دانهش، اشهتراک دانهش، 4برای بررسی دقیق تر این موضع، 
راک نتهایص نشهاه داد کهه اشهت. ذخیره سازی دانش وبه کار یری دانش مورد بررسی قرار  رفهت

ن تمرکهز دانش در مقایسه با سایر ابعاد مدیریت دانش در کالس ها کمتر انجام می شود، بنابرای
در همچنین بررسی ها نشاه داد که اشتراک دانش. بر این بعد از مدیریت دانش ضروری است

شتر به مقایسه با سایر ابعاد مدیریت دانش کمتر در کالس های درس انجام می شود و توجه بی
.  این بعد از مدیریت دانش ضروری به نظر می رسد

وزاه بها نتایص این تحقیق نشاه داد که دانش زمانی به اشتراک  ذاشته می شود که دانهش آمه
اده از بحهث و  فتگهو، اسهتف. یکدیگر در داخس و یا خارر از کالس درس تعامس داشهته باشهند

ز شبکه های اجتماعی و فیلم ها در بهره بهرداری از اطالعهات کهالس درس زبهاه انگلیسهی لهای
ه ذخیره همچنین استفاده از تجهیزات الکترونیکی و لس تمرین های کالسی نیز ب. اهمیت است

.دانش در کالس های درس زباه انگلیسی نیز بسیار قابس توجه است
جمع بندی 

مدیریت دانش دارای طیهف  سهترده ای از فعالیت هها، بهرای خلهق دانهش، اشهتراک دانهش، 
ویق این رویکرد مدیریتی افراد و سازماه ها را تش. استفاده از دانش و ذخیره سازی دانش است

ازمانی می کند تا دانش را به طور جمعی و پیوسته برای دستیابی بهه اههدا  اسهتراتژیک و سه
د مههرر در دانش زمانی به عنواه یک فرآینه. خود توسعه دهند، به اشتراک بگذارند و به کار یرند

رای نظر  رفته می شود که به رالتی در دسترس باشد و نوآوری ها را همراه بها ابزارههای الزم به
وزش استفاده از راهکارههای مهدیریت دانهش در آمه. تولید نتایص قابس اندازه  یری ترویص کند

آمهوزش را زباه انگلیسی می تواند فرایند یاد یری را تسهریع بخشهیده و در نتیجهه ارربخشهی
.ارتقای دهد
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احمد سپهری
مشاور و مدرس مدیریت دانش

نمونه های موفق مدیریت دانش

مدیریت دانش در ارتش ایاالت متحده آمریکا

۵۶

ایی، ارتش ایاالت متحده آمریکا از شش شاخه اصلی نیروی زمینی، نیروی دریهایی، نیهروی ههو
الت متحهده ارتهش ایا. نیروی ف ایی، س اه تفنگداراه دریایی و  ارد ساللی تشکیس می شهوند

ه شهکس  یری نیروههای مسهلح امریکها به. آمریکا بزرگ ترین نیروی های نظامی در جهاه اسهت
ر جنس ههای این نیرو  نظامی تهاکنوه د. جنس های استقالل آمریکا از بریتانیای کبیر بازمی  ردد

اه بزرگ و مهمی چوه جنس جهانی دوم، جنس ویتنام، جنس کره، جنس عراق و جنس افیانسهت
ارتش آمریکا بزرگ تهرین نیروههای نظهامی جههاه ازنظهر امکانهات، میهزاه . ل ورداشته است

. بودجه و تعداد کارکناه نظامی است و نیروهای خود را از بین افهراد داوطلهب جهذب می کنهد
میلیارد دالر بوده است و از نظر میهزاه هزینهه های ۷۷8لدود ۲0۲0هزینه این نیروها در سال 

.  نظامی، در جایگاه نخست در میاه تمامی کشورها قرار دارد
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تعهداد نیهروی . درصد از کس هزینه های نظامی دنیها اسهت39این میزاه بودجه تقریبًا معادل 
نفر برآورد شده است و آمریکا در جایگهاه 134۶400، لدود ۲0۲1مسلح فعال در آمریکا در سال 

.سوم از نظر تعداد کارکناه نظامی فعال قرار دارد
تاریخچه مدیریت دانش در ارتش آمریکا

ع درواقه. مدیریت دانش از دیرباز یکی از فعالیت های اصلی ارتهش ایاالت متحهده بهوده اسهت
، رشهته ۲003مدیریت دانش در ارتش ایاالت متحده به قدمت خود ارتش اسهت، امها از سهال 
رهبهراه ارتهش . مدیریت دانش به عنواه یکی از لوزه های راهبردی، در ارتهش پذیرفتهه شهد

ایاالت متحده  همواره در لال پیاده سازی راهکارهای مدیریت دانش هستند، زیرا این اقدامات
.برای فرماندهی مأموریت های لیاتی بسیار مهم و ارربخش است
، در دفتر مدیریت دانش ارتش. مدیریت دانش در ارتش امریکار دارای ساختاری منسجم است

اس، مرکز تسلیحات، فرماندهی آموزش و فرآیند ارتش ایاالت متحهده در فهورت لیونهورث کهانز
. تدرصدد تبدیس مدیریت دانش به بخش جدایی ناپذیر از نحوه درک و اجرای ماموریت ها اس
تیم ها، این دفتر وفیفه دارد در سراسر فرآیند های سازمانی ل ور داشته باشد و با سازماندهی

.آموزش های تخصصی و ایجاد زیرساخت های الزم، مدیریت دانش را جاری کند
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اهداف پیاده سازی مدیریت دانش در ارتش 
سرهنس رابرت مولیناری، رئیس  روه عملیهات ارتهش  در خصهوص اهمیهت مهدیریت دانهش 

اتی مدیریت دانش اولین چیزی است که بر آ اهی موقعیهت نظهامی، تصهویر عملیه»می  وید 
. مشترک و انتقال داده ها به اطالعات و اطالعات به دانش تاریر می  ذارد

وقتههی مههدیریت دانههش به درسههتی انجههام شههود، درک مشههترک ایجههاد می کنههد و یههاد یری و 
رتهش برخی از مهم ترین اهدا  پیاده سازی مدیریت دانش در ا. «تصمیم  یری را بهینه می سازد
:امریکا شامس موارد زیر است

oبهه یهک اتخاذ تیییرات لاکمیتی و فرهنگی و استفاده از دانش کارکناه بهرای تبدیس شهده
سازماه دانش بنیاه

oرتهش استفاده از درس آموخته ها، تجربیات پیشین و بهتری شیوه های کاری در فرآینهدهای ا
برای بهبود کارایی

oمدیریت ساختار اطالعاتی برای افزایش قابلیت ها و کارایی ها  سازماه
پیاده سازی مدیریت دانش در ارتش امریکا

ین استراتژی اصلی پیاد سازی مدیریت دانش در ارتش ایاالت متحهده امریکها بهر پایهه جانشه
:پروری و انتقال تجربیات است و بر چارچوبی که شامس موارد زیر است، استوار شده

oفناوری اطالعات شامس زیرساخت های سخت افزاری ونرم افهزاری موردنیهاز: فناوری اطالعات
ر برای لمایت از برنامه های مدیریت دانش است و هد  آه یک ارچه سازی منابع دانشهی د

.ارتش است
oهای توجه به سرمایه های ناملموس ارتهش ماننهد دانهش کارکنهاه، سیسهتم: سرمایه فکری 

کهی اطالعاتی، فرایندها و رویه های کاری، استراتژی های و غیره از جمله مواردی هستند که ی
.از ارکاه اصلی چارچوب مدیریت دانش در ارتش را ایجاد می کنند

oای تسهیلگرهای مدیریت دانش در ارتش شهامس سیاسهت ه: تسهیلگرهای مدیریت دانش
کاله، منابع مورد نیاز برای مدیریت دانش، رهبری، فرهنس سهازمانی و آمهوزش اسهت کهه

.منجر به افزایش سرعت اقدامات مدیریت دانش می شود
oت مهدیری. در ارتش امریکا مدیریت دانش و مدیریت اطالعات ارتباط نزدیکی با ههم دارنهد

ت از نظهام مهدیری. اطالعات پیش نیاز فرایند مدیریت دانش است و آه را تیذیه مهی کنهد
اده دانش نیز برای تصمیم  یری و اقدامات مربوط به فرماندهی و اجرای ماموریت هها اسهتف

.می شود
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نمونه هایی از اقدامات مدیریت دانشی در ارتش ایاالت متحده امریکا
سال است که از راهکارهای مدیریت دانش بهره ۲0همانطور که اشاره شد، ارتش امریکا لدود 

انهش در ادامه این بخش به برخی از مهم ترین اقداماتی که توسط دپارتماه مدیریت د. می برد
:اجرایی شده، اشاره شده است

o موفقیت ههها و )بههازنگری پههس از اقههدام تکنیکههی بههرای ارزیههابی و ربههت درس آموختههه ها
. ری اسهتتمرکز این تکنیک بر روی یاد ی. با هد  بهبود عملکرد در آینده است( شکست ها

بازنگری پس از اقدام سال هاست که توسط والدهای مختلهف ارتهش مهورد اسهتفاده قهرار 
س به عنواه نمونه پس از هر عملیهات  جلسهاتی بها ل هوراه افسهراه ارشهد شهکی. می  یرد

. دمی شود که به بررسی نقاط قوت و ضعف و درس آموخته های در طول عملیهات می پردازنه
وص این ژنرال  وردوه راسس سالیواه، رئیس اسبق ستاد ارتش ایاالت متحده امریکا در خص

ع نگهاه ما باید همچناه به توانایی های خود برای رسیده به پیهروزی قهاط» تکنیک می  وید
سهال ۲0من معتقهدم کهه یکهی از مهم تهرین نوآوری ههای . کنیم و به دنبال پیشرفت باشیم

ر  ذشته، یکی از کلیهدهای برتهری امهروز مها اسهتفاده از تکنیهک بهازنگری پهس از اقهدام د
یک ارزیابی صادقانه از عملکهرد مها ارائهه می کنهد و AARدر تمام سطوح ارتش،. نبردهاست

« .تالش های ما را برای اصالح کاستی ها هدایت می کند

o دانش قدرت ارتهش اسهت و مهدیریت دانهش بهه بلهوغ، شهکوفایی و ارتقهای فرمانهدهی
 Mission Command Trainingیکهی از والهدهای مههم ارتهش،.  ماموریت ها کمهک می کنهد

Program (MCTP)  اسههت کههه از فرمانههدهاه و کارکنههاه سههطوح ارشههد در طههول تمرینههات
 هها، مربیهاه به عنواه عنصر اصلی فرماندهی و کنترل ماموریت. جنگنده ها پشتیبانی می کند

MCTPتوجه زیادی به آموزش فرآیندهای مدیریت دانش به مخاطباه خود دارند و از ایهن
.دطریق دانش مورد نیاز برای فرماندهی نبردها را به تیم های عملیاتی منتقس می کنن
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o دانشهجو را 4۵0ارتش از طریق بر زاری دوره آموزشی سه هفته ای مدیریت دانش، بهیش از
ی های این فرآیند شامس شناسایی لوزه های کلیدی دانشی، ارزیابی دارای. آموزش داده است

انش دانش، شناسایی شکا  های دانشی، طرالی و توسعه تکنیک ها و ابزارهای مدیریت د
.و اجرای آزمایشی این راه لس ها و س س اجرای آه در سطح سازماه بود

oه های مصالبه های استخرار دانش یکی از مهم ترین تکنیک ها برای شناسهایی درس آموخته
هد  اصلی این مصالبه مدوه سازی تجربیات فرمانهدهاه و. مهم بعد از هر عملیات است

نهوه به عنواه نمونه تا ک.  روه های عملیاتی و اشتراک  ذاری به روش ها درسطح ارتش است
ه درس آموخته های نبردهای ارتش در افیانستاه و عراق به صورت کتابچه های درس آموخته

.تدوین شده است
oدای ایجاد یک بستر اطالعاتی مناسب برای ذخیره سهازی و به اشهتراک  ذاری دانهش، از ابته

وای سیستم های مهدیریت محته. پیاده سازی مدیریت دانش در دستور کار ارتش قرار  رفت
ه ارتش مجموعه ای از رویه هایی هستند که برای مدیریت جریاه کهار در عملیات هها اسهتفاد

وا ارتش و وزارت دفاع ایاالت متحده در لال لاضر از یک سیستم مهدیریت محته. می شوند
.برای ربت و نگهداری اطالعات و دانش استفاده می کند

oر هزار کنفرانس مدیریت دانش ارتش رویدادی است که توسط دفتر مدیریت دانش ارتش ب
این رویداد محیطی را فراهم می کند رهبراه مدیریت دانش در بخش های نظهامی . می شود

و غیرنظامی برای به اشتراک  ذاشتن تخصص، تجارب و ایهده های خهود در لهوزه مسهائس
رای در نتیجه  بر زاری این رویدد، فرصت های یاد یری ب. مدیریت دانش دورهم جمع شوند

د فراهم سربازاه و به ویژه کسانی که در لال لاضر در بخش مدیریت دانش فعالیت می کنن
.می شود

oیار مدیریت دانش عالوه بر والدهای عملیاتی، در والدهای پشتیباه ارتش نیهز نقهش بسه
 United Statesمرکز تحقیق، توسعه و مهندسی تسلیحات ارتش ایاالت متحده . پررنگی دارد

Army Armament Research, Development and Engineering Center  به اختصار آردک، بهازوی
در این . اصلی تحقیق و توسعه ارتش ایاالت متحده برای سیستم جنس افزار و مهمات است

ه و مرکز کارکناه قادرند تجربیات و درس آموخته های خود را در سامانه نرم افزاری ربهت کهرد
شهکس درس آموخته ها به طور منظم توسهط تیم ههایی مت. برای مالکین فرایندها ارسال کنند

پس از . ردمالکین فرایند، مدیراه پروژه و فرد ارسال کننده مورد بررسی و بازنگری قرار می  ی
امی صحه  ذاری و غنی سازی درس آموخته ها، نتایص در پایگاه دانش منشتر شهده بهرای تمه

هفتهه درس آموختهه بایهد در ۲کارکناه این مرکز قابس دسترس است و لداک ر طهی مهدت 
.فرایندها و رویه های سازمانی به کار  رفته شود
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AKOبستر نرم افزاری مدیریت دانش در ارتش امریکا؛
 Army Knowledge Onlineبستر نرم افزاری مدیریت دانهش در ارتهش ایهاالت متحهده امریکها،  

(AKO) میالدی راه اندازی شده است و خدمات اطالعهات 90این سیستم از اواخر دهه . نام دارد
مجموعهه ای AKO. سازمانی مبتنی بر وب را به مشتریاه ارتش و وزارت دفهاع ارائهه می دههد

یک ارچه از ماژول ها و زیرسامانه های نرم افزاری است که پایه و اساس همهه انتشهار اطالعهات،
فیفه تمامی اع ای و. اشتراک دانش، مدیریت فرآیند و توسعه همکاری در سراسر ارتش است

در ایهن فعال،  ارد ملی، غیرنظامیاه ارتش و نیروی کار پیمانکار منتخب دارای لساب کهاربری
ترسهی در سراسر جهاه دس( با سطح دسترسی)سامانه هستند و به اطالعات ذخیره شده در آه 

میلیوه کاربر ربت شده دارد، بهیش یهک میلیهوه۲.3این پورتال در لال لاضر بیش از . دارند
میلیهوه ایمیهس را دریافهت و 1۲بار در روز کارکناه وارد آه می شوند و به طور متوسهط روزانهه 

.تحویس می دهند

مهاژول. همانطور که اشاره شد، این سهامانه از زیرسیسهتم های متنهوعی تشهکیس شهده اسهت
به سربازاه اجازه می دهد تا بهه آمهوزش آنالیهن ارتهش ماننهد برنامهه آمهوزش AKOآموزشی 

وای الکترونیکی ارتش، سیستم مدیریت آمهوزش ارتهش، برنامهه دوره مکاتبهات ارتهش، محته
امهه ههای این برن. آموزشی دانشگاه مجازی ارتش ایاالت متحده و غیره دسترسی داشته باشند

اده از عالوه بر این اسهتف. آموزشی به سربازاه این امکاه را می دهد تا دانش خود را غنی کنند
اعتبهار این دوره ها به سربازاه در ارتقای امتیازشاه کمک کند و این امتیازها بعدًا می توانهد بهه

.  دانشگاهی آه ها منتقس شود
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دسترسهی بهه بخش ههای . پس از ع ویت در ارتش الزامی اسهتAKOربت نام برای لساب 
.مختلف این سیستم از خط مشی امنیتی وزارت دفاع پیروی می کند

AKOی با توجه به ویژ ی های منحصر به فردی که دارد، بهه مهوررترین ابهزار همکهاری سهازمان
و از ههر د. از آه یهاد می شهود" بزر ترین اینترانهت جههاه"ارتش تبدیس شده است و به عنواه 

ال در سه. سرباز مستقر روزانه یک نفر به این پورتال برای ماموریت و اهدا  خود وارد می شود
ت یک میلیاردمین ورود به این سامانه  ربت شده است و بها توجهه بهه توسهعه مهدیری۲008

همچنهین ایهن . دانش طی سال های اخیر، قطعا تا کنوه این عدد چنهدین برابهر شهده اسهت
بهه جامعهه بزر تهری از کهاربراه در وزارت دفهاع  Defense Knowledge Onlineپورتهال از طریهق 
. سترش یافته است

جمع بندی
رای با توجه به ماهیت ارتش آمریکا و تولید اتبوه دانش، وجود یک نظام مهدیریت دانهش به
ادی مدوه سازی تجربیات موفق و ناموفق و شناسایی شکا  های دانشی از اهمیهت بسهیار زیه

به همهین دلیهس پیاده سهازی راهکارهها، ابزارهها و تکنیک ههای کهاربردی . برخوردار بوده است
نیهز سال پیش در دستور کار این نهاد نظامی قرار  رفته و تا کنهوه۲0مدیریت دانش از لدود 

ده به  فته مشاوراه برتر مدیریت دانش در دنیا و ارزیابی ههای انجهام شه. ادامه داشته داشت
ارتش ایاالت متحده امریکا، یکی از ارربخش تهرین،APQCتوسط سازماه های معتبری همچوه 

ی در سیستم های مدیریت دانش را پیاده سازی کرده و این موضوع از درجه اهمیت بسیار زیاد
.این سازماه نظامی برخودار است

ه با توجه به لساسیت موضوع مدیریت دانهش در نهادههای نظهامی و امنیتهی، دسترسهی به
حهده اطالعات بیشتر درخصوص جزئیات پیاده سازی این نظهام مهدیریتی در ارتهش ایهاالت مت

امریکا کمی دشوار است و موارد ذکر شده در این مطلب از مقهاالت و وب سهایت های مختلهف 
متحده ونیتا کویس، ع و ارشد تیم مدیریت دانش نیروی دریایی ایاالت. جمع آوری شده است

س امریکا  ایاه فا ، مدیر ارشد دانش فرماندهی آموزش و دکترین ارتش ایاالت متحهده  مایکه
پروو، مدیر تیم مدیریت دانش، فرماندهی آمهوزش و دکتهرین ارتهش ایهاالت متحهده و کلهی

یهرا در سادرز، مدیر برنامه پیاده سازی مدیریت دانش، تیم ناو نیروی دریایی ایاالت متحهده اخ
توصهیه هایی را بهرای پایدارسهازی اجهرای ،APQCمصالبه با مرکز کیفیهت و بههره وری امریکها

که مطالعهه ( راه برای ایجاد یک برنامه پایدار مدیریت دانش9)مدیریت دانش مطرح نمودند 
.آه برای عالقه منداه به این لوزه خالی از لطف نیست
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