فصلنامه مدیـریت دانـش
مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
شماره  _ 6بهار 1401

امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی
واحد مدیریت دانش
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حاکمیت مدیریت دانش ؛

ساسان رستمنژاد

مـــــــدیریت دانـــــــش در

اسنادباالدســـــــــــــــتی و
استانداردها

ساسان رستمنژاد

نزدیک به دو دهه است که سازمانهای ایرانی
مدیریت دانش را به عنوان یک
مدیریت

از رویکردهیای

پیادهسازی م کنند .با گذشت زمان و

توسیی ه مهییاهیی مییدیریت
روزرسان

و بییه ت یی

ن بییه

استانداردها و چارچوبهای مدیریت

و اسناد باالدست
به یک

 oسیاستهای کل

ت دیل شده است .در

این نوشتار قصد دارم تا جایگاه مدیریت دانش
را در مهیتییرین اسییناد باالدسییت
استانداردها و چارچوبهای مدیریت
بدیه

یییاک یت

و

ت یین کنی.

است که چارچوبهای مدیریت

مت یدد

دیگری نیز وجود دارند که به صورت مسیتییی و
غیر مستییی به مهاهیی مدیریت دانیش اشیاره
کردهاند ول
تخصص

از نجا که ایین میوارد بیه صیورت

و وییهه صین ت ییا سیازمان

هستند در مطل ی

جداگانیه بیه نهیا

اصی
یواهی

پردا ت.

مدیریت دانش در الزامات حاکمیتی
پیادهسییازی نمییام مییدیریت دانییش و اسییتیرار
راهکارهای ن در بسیاری از الزامیات باالدسیت
کشور مطرح شده است .در ادامه به هر ییک از
این موارد و ارائه توضیحات
واهی پردا ت.

اج ال

()1389
 oنیشه جام عل

کشور ()1389

 oسیاستهای کل

علی و فناوری (نمام موزش

عال  ،تحیییات و فناوری) ()1393

کشور ،موضوع مدیریت دانش

از الزامات سازمان

نمام در بخش نمیام اداری

از هر کدام

 oنیشه راه اصالح نمام اداری ()1393
 oنمامنامه مدیریت دانش دستگاههای اجرای
کشور ()1399
 oقانون برنامه پنج ساله پنجی توس ه ج هوری
اسالم

ایران ()1390-1394

 oقانون برنامه پنج ساله ششی توس ه ج هوری
اسالم

ایران ()1396 – 1400

سیاستهای کلی نظام در بخشش نظشام اداری
()1389
 oدر بندهای  16 ،4و  26این سند کیه در سیا
 1389ابالغ شد ،به اه یت و ضرورت استیرار

مدیریت دانش اشاره شده است:
 oبند  :4دانشگرای
ا الق اسالم

و شایسته ساالری م تن

بر

در نصب و ارتیای مدیران

 oبنید  :16دانیش بنیییان کیردن نمییام اداری از
طریق بیهکارگیری اصیو

میدیریت دانیش و

یکپارچهسازی اطالعات ،با ابتناء بر ارزشهای
اسالم
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 oبند  :26ی ایت از روییه نو وری و ابتکار و اشاعه فرهنگ به ود مست ر به منمور پویای

نمیام

اداری

نقشه جامع علمی کشور ()1389
در نیشه جام عل

کشور که در سا  1389ابالغ شد ،در راه رد کالن  4و در قالب  3اقدام مل  ،به

ضرورت نهادينه كردن مديريت دانش اشاره شده است:
راه رد کالن  :4نهادينه كردن مديريت دانش و ابتنای مدیريت جام ه بر ا الق و دانیش براسیا
الگوهای ايران

اسالم

در نهادهای عل

 ،اقتصادی ،سياس  ،اجت اع  ،فرهنگ

و دفاع

 oاقدام ملی  :1استیرار نمام مديريت دانش و تیویت سازوکارهای ت ديل دانش ض ن

امنيت .
به دانیش

صريح و انتشار و استهاده از نها بهویهه با تیويت زيرسا تهای فناوری اطالعات و ارت اطات
 oاقدام ملی  :2ی ایت از ایجاد و توس ه ش کههای تحیییات

و فناوری به منمور افزایش ت امالت

و تسهیل انتیا و انتشار دانش
 oاقدام ملی  :3تیویت و انسجام بخش

به نمام اطالعات عل ی

و فنیاوری کشیور بیا میمورییت

استانداردسازی و اصالح فر یندهای تولید ،ث ت ،داوری و سنجش و ایجاد بانکهای اطالعیات
یکپارچه

سیاستهای کلی علم و فناوری؛ نظام آموزش عالی ،تحقیقات و فناوری ()1393
در بندهای  2و  4سیاستهای کل

علی و فناوری که در سا  1393ابالغ شد ،به ضیرورت نهادينیه

كردن مديريت دانش اشاره شده است:

 oسیاست  :2بهینهسازی ع لکرد و سا تار نمام موزش
اهداف سند چشیانداز و شکوفای

عل

و تحیییات

کشور به منمور دستیاب

به

با تیکید بر مدیریت دانش و پهوهش و انسجام بخش

در سیاستگذاری ،برنامهریزی و نمارت راه ردی در یوزه علی و فناوری و ارتیاء مست ر شا صها
و روز مدسازی نیشه جام عل

کشور با توجه به تحوالت عل

و فن
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 oسیاست  :4تیویت عزم مل

و افزایش درک اجت اع

نس ت به اه یت توس ه علی و فناوری با

تشکیل کرس های نمریهپردازی و تیویت فرهنگ کسب و کار دانشبنیان و ت اد
افکار ،زاداندیش

عل

راء و تضارب

.

نقشه راه اصالح نظام اداری()1393
ه انطور که در بند  16سیاستهای کل

نمام در بخش مدیریت نمام اداری به "دانش بنیان کردن

نمام اداری از طریق بهکارگیری اصو مدیریت دانش و یکپارچهسازی اطالعات ،با ابتناء بر ارزشهای
اسالم " اشاره شده بود ،در برنامه پنجی " نیشه راه اصالح نمام اداری" به لیزوم اسیتیرار میدیریت
دانش اشاره شده است:
برنامه پنجی نیشه راه اصالح نمام اداری :فناوریهای مدیریت
موضوع استراتهیک ش اره 4؛ زیر سا تهای اجرا
بند ج _ :4طرای

مد و راه ری استیرار مديريت دانش

نظامنامه مدیریت دانش دستگاههای اجرایی کشور ()1399
شورای عال

اداری در یکصدو هشتاد و شش ین جلسه مورخ  1399/09/24بنا به پیشنهاد سازمان

اداری و استخدام
ره ری م نی

کشور ،در اجرای بند  16سیاستهای کل

نمام اداری ابالغ

از سوی میام م می

بیر دانشبنییان کیردن نمیام اداری از طرییق بیهکارگیری اصیو میدیریت دانیش و

یکپارچهسازی اطالعات؛ بند  2-1سیاستهای کل

علی و فناوری م ن

و
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انسجامبخش

در سیاستگذاری ،برنامهریزی و نمارت راه ردی در یوزه علی و فناوری؛ بیه اسیتناد
دمات کشوری و در راستای ع لیات

بندهای  8و  11ماده  11۵قانون مدیریت

کردن برنامه پنجی

برنامییه جییام اصییالح نمییام اداری -دوره دوم ( موضییوع تصییویبنامه شیی اره  302۵96تییاری
 1397/06/14شورای عال

ن ود .این دستورال

اداری)؛ « دستورال

ل مدیریت دانش در دستگاههای اجرای » را تصویب

ل در  6ماده و  2ت صره تییید و از تاری

ابالغ ،الزم االجرا است.

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ()1390-1394
در ماده  ، 3۵بند الف از ماده  ، 206بند م از ماده  211و بند ب از میاده  ، 231بیه ضیرورت اسیتیرار
مدیریت دانش اشاره شده است.

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران ()1396 – 1400
در بند ث از ماده  31این قانون ،به ضرورت استیرار مدیریت دانش اشاره شده است.

مدیریت دانش در استانداردها و چارچوبهای مدیریتی
ضرورت پیادهسازی راهکارهای مدیریت دانش در بسیاری از استانداردها و چارچوبهای مدیریت
اشاره شده است که در ادامه به م رف
 oمدیریت دانش در مد ت ال

سازمان

نها م پردازم.
EFQM 2020

 oمدیریت دانش در استاندارد ISO 9001-2015
 oاستاندارد ISO 30401-2018

 oمدیریت دانش در چارچوبهای مدیریت سرویس فناوری اطالعات ITIL / COBIT
 oمدیریت دانش در چارچوبهای مدیریت پروژه PMBOK / ISO21500/ Prince2
 oمدیریت دانش در چارچوبهای مدیریت فر یند APQC / eTom
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۵
مدیریت دانش در مدل تعالی سازمانی EFQM2020
م یارهای مد ت ال

سازمان

در ویرایش سا  2020دچار تغییرات اساس

شده و  9م یار مد ق ل به 7

م یار در سه دستهی “جهتگیری““ ،اجرا” و “نتایج” تیسییشده است .در این نسیخه ،رویکردهیا ،ابزارهیا و
تکنیکهای مدیریت دانش در م یارها و زیرم یارهای زیر لحاظ شده است:

و ره ری :زیرم یار  ، 2-3توان ند کردن

 oم یار فرهنگسازمان

القیت و نو وری؛

 oم یار مشارکت ذینه ان :زیرم یار  ، 3-1ایجاد روابط با مشتریان؛
 oم یار مشارکت ذینه ان :زیرم یار  ، 3-2ایجاد روابط با کارکنان؛

 oم یار مشارکت ذینه ان :زیرم یار  ، 3-۵ایجاد روابط با تیمینکنندگان و شرکا؛
 oم یار پیش رد ع لکرد و تحو  :زیرم یار  ، ۵-4استهاده از داده ،اطالعات و دانش
 oم یار پیش رد ع لکرد و تحو  :زیر م یار  :۵-۵مدیریت دارای ها و مناب ؛
 oم یار ع لکرد استراتهیک و ع لیات  :پیش رد ع لکرد و تحو
مدیریت دانش در استاندارد ISO 9001-2015
در بند ( 6_ 1 _7پشتی ان  /مناب  /دانش سازمان ) این استاندارد مدیریت کیهیت موضوع مدیریت دانش
اشاره شده که در ادامه جزئیات ن قابل مشاهده است:

 oسازمان باید دانش مورد نیاز برای انجیام فراینیدها و ه ینیین دسیتیاب

محصوالت و

دمات

 oدانش باید به وب

ود را ت یین ن اید.

یهظ و نگهداری شده و در مواق لزوم به سهولت در دستر

 oهنگام بیان نیازها و روندهای در یا تغییر ،سازمان باید دانش کنون
دستیاب

بیه ه یاهنگ

بیین

به دانشها و بروزرسان های الزم را نیز مشخص ن اید.
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استاندارد ISO 30401-2018
استاندارد مدیریت در  31اکت ر  2018توسط سازمان بین ال لل
الزامات و دستورال

لهای

را برای ایجاد ،اجرا ،یهظ ،بررس

استاندارد منتشر شد .این استاندارد
و به ود یک سیستی میدیریت میوثر

برای مدیریت دانش در سازمان ها فراهی م کند .ت ام الزامات این استاندارد بیرای هیر سیازمان ،

صرف نمر از نوع یا اندازه ن یا محصوالت و

دمات

که ارائه م دهد قابل اجرا است.

مدیریت دانش در چارچوبهای مدیریت سرویس فناوری اطالعات ITIL / COBIT
در چارچوب  ،ITILبه موضوع مدیریت دانش در یوزه "انتیا
"ع لیات

دمت" باعنوان "مدیریت دانش" و در یوزه

دمت" با عنوان "مدیریت مشکالت" اشاره شده است.

در چارچوب  COBITبه موضوع مدیریت دانش در فر یند  BAI08بخش "سا ت ،اکتساب ،اجرا" و باعنوان "
مدیریت دانش" اشاره شده است.

مدیریت دانش در چارچوبهای مدیریت پروژه PMBOK / ISO21500/ Prince2
بهطور کل

موضوع مدیریت دانش یک

از مهاهی

است که در ت ام

استانداردهای مدیریت پیروژه بیه

صورت مستییی و یا غیرمستییی به ن اشاره شده است .در ادامه به جایگاه مدیریت دانش در  3استاندارد
مهی و پرکاربرد مدیریت پروژه اشاره شده است:

 oچارچوب  :PMBOKاین چارچوب از  ۵گروه فر یندی و  10یوزه دانش
دو در ت امل با یکدیگر  49فر یند مدیریت پروژه را پوشش م دهند .یک

تشکیل شده است و این
از تغییرات در ویرایش

ششی استاندارد پی باک که در سا  2017منتشر شد ،اضافه شدن فر یندی به نام مدیریت دانش
در فر یند اجرا و در یوزه مدیریت یکپارچگ

بود.
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 oچارچوب  :PRINCE2این چارچوب به شکل گستردهای در مدیریت پروژههای ع وم
الف پیباک ،گامهای

م شود و بر

به کار گرفته

برای اجرای مدیریت پروژه ارائه م کند" .ث یت هیر در

مو ته در هرمریله از پروژه" و " اکتساب در

مو ته در فیاز

مو تهها و تک یل گزارش در

ا تتام پروژه" ،به عنوان ضرورت مدیریت دانش در این چارچوب بیان شده است.

 oاستاندارد  :ISO21500این استاندارد راهن ای
م کند و توسط هر سازمان

درباره مهاهیی و فر یندهای مدیریت پیروژه ارائیه

اعی از سازمان ع وم ،

صوص

یا مردم نهاد و برای هر نوع پروژه

صرفنمر از پیییدگ  ،اندازه یا طو ع ر بکیار گرفتیه م شیود " .بکیارگیری در
پروژههای ق ل

در فاز برنامهریزی" و " ج

وری در

مو تیهها از

امو تهها در فاز ا تتام پروژه" ،به عنوان

ضرورت مدیریت دانش در این استاندارد بیان شده است.
مدیریت دانش در چارچوبهای مدیریت فرآیند APQC / eTom
" یک

از مهیترین ارت اطات مدیریت دانش با سایر یوزههای سازمان

م گیرد .م

در مدیریت فراینیدها شیکل

وال چارچوبهای فرایندی مههوم مدیریت دانش را به عنیوان یکی

از فراینیدها و ییا

زیرفرایندهای پشتی ان کسب و کار در نمر م گیرند .در ادامه جایگاه مدیریت دانش در  2چارچوب
فرایندی مهی ت یین شده است:
 oچارچوب فرایندی  :APQCمرکز کیهیت و بهرهوری مریکا در سا  1992چارچوب توس ه فر یندی
را براسا
شده جهان

الگوبرداری از  80شرکت برتر مریکای

تدوین و م رف

ن ود ،که به یک مد شنا ته

ت دیل شد .مدیریت دانش در این چارچوب فرایندی ،در ییوزه فر ینیدی ییا ط ییه

" توس ه و مدیریت قابلیتهای کسب و کار" و در قالب گروه فر یندی " قابلیت مدیریت دانش را
در ت ام

اب اد سازمان توس ه داده و مدیریت کنید" قرار دارد .این گروه فر یندی دارای  4فر یند

و  19ف الیت است.
 oچارچوب فر یندی  :eTomاین چارچوب یک

از چارچوبهای فرایند پرکیاربرد در صین ت تلکیام

محسوب م شود .در این چارچوب فر یند " میدیریت دانیش و پیهوهش" در فر ینید "میدیریت
سازمان" ،در نمر گرفته شده است.
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مدیریت دانش و نوآوری؛

ساسان رستمنژاد

چــرا تو ــه بــه نــوآوری در
مدیریت دانش مهم است؟
مهسا ذاکری دانا

مییدیریت دانییش و ارت ییاا ن بییا نییو وری
است کیه در سیا های ا ییر میورد

موضوع

توجییه بسیییار از پهوهشییگران قییرار گرفتییه و
زییادی در ایین زمینیه

تحییییات دانشیگاه

انجام شده است .اما متاسیهانه در کشیور میا
بیشتر تحیییات در سطح تئوری باق
در ع ل ک ک چنیدان

در بازار جهان  ،شرکت باید توانای
فرصتهای جدیید ،توانیای
فناوری و دانش کاف

طرایی

شناسای
مجیدد

را بیرای کسیب مزییت

رقابت

داشته باشید .فوميیو كودامیا ،محییق

ژاپن

در اين باره م گوید «افزايش بهرهور ی و

مانده و

سرعت نو وری در جام ه ،عامل ت یین كننیده

بیه سیازمانها نکیرده

جوام دنيا است»

است.

سالمت اقتصادی در ت ام

سرمايه گذاری در نو وری ،برای استهاده مهيد
بیرای

از مناب  ،افزايش بهرهوری ،گسیترش تجیارت

نو وری به عنوان عامیل مهیی و یییات

سازمان ها بیه منمیور ایجیاد ارزش و مزییت

و بییاال بییردن سییطح رفییاه فییردی و

پایییدار در محیییط پیییییده و متغیییر

رقییابت

امروزی م
من

باشد .نو وری سازمان

مهی مزیت رقیابت

به عنیوان

پاییدار می

باشید .

نو ورپذیری یک سازمان دقییا با توانیای

جهییان

اجت ییاع

و يییا بییه ع ییارت ديگییر سییطح

استانداردهای زندگ

الزم و ضروری است.

کشورهای جهان با تکيه بیر نیو وری ،در پی

ن

افزايش بهره وری و به ود وضی يت اقتصیادی

سازمان در استهاده و به کار بردن مناب دانش

از داليل ع ده این توجه ،وجود

هستند و یک

ود مرت ط است .نو وری ،منحن های رشید

رقابت فزاینده بين جوام است .در سا های

بسیاري از شرکت ها را به جلو رانده و بازارهای

ا ير با ظهور اقتصاد دانیش محیور ،نیو وری

جدیدی را گشوده است .این مسئله ،عنصیری

نیییش ییییات تییری در تحییو سییا تارهای

است کیه رشید ،ثیروت و موفیییت را

پییدا كیرده اسیت ،بیه

اساس

ه راه با

ود به م

ورد.

طوری كه در ب ض

امروزه سازمانها بهطور فزایندهای با چیالش-
های به ود محصوالت و

اقتصادی و اجت یاع

دمات

شدهاند تا بتوانند محصوالت و

ود مواجیه
دمات جدید

ود را سری تر از رقی ان به بازار م رف

از میالهها از اقتصادها

پيشرفته امروز به عنوان اقتصادهای م تن

بر

نو وری ياد م شود .عالوه بر اين ،در نيی قرن
گذشته سیاستگذاران عالقه و توجه

کنند.
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فزایندهای به توس ه سیاستهای نو وری م تن

بر دانش به عنوان نيرو محركه توس ه اقتصادی پيدا

کردهاند.
عملکرد نوآوری و مدیریت دانش
بسیاری از محییان در مورد ع لکرد سازمان فیط جن ههای مال

نتایج غیر مال

ن را در نمر م گیرند .درصورت

مانند نتایج فرایندی ،توس ه دمات جدید ،به ود توانای

نیز از اه یت زیادی بر وردار اند .ع لکرد نو وری ترکی

که

در جذب ،موزش و توس ه

از موفییتهای کلی

سیازمان در نتیجیه

تالش های صورت گرفته جهت نو کردن و به ود دادن و به کارگیری جن ههای مختلیف نیو وری در
سازمان است.

ع لکرد نو وری به کاربرد روش های جدید یا به ود یافته عرضه

یدمات و تحوییل محصیوالت ییا

تکنولوژی تولید در افزایش بهرهوری مربوا م شود .با در نمر گرفتن فشار رقابت
اندازه گیری ع لکرد نو وری از اه یت
های مناس

اص

ییاکی بیر بیازار،

بر وردار است و محییین و کاربران نیازمند شیا ص-

برای مطال ه ع لکرد نو وری هستند و در تحیییات انجام شیده ارت یاا مت یت بیین

ع لکرد نو وری و ع لکرد سازمان اث ات شده است.
مدیریت مؤثر دانش ،انتیا و م ادله دانش مورد نیاز در فرایند نو وری را تسهیل م کند و ع لکرد
نو وری را از طریق ایجاد و توس ه بینش و قابلیتها جدید افزایش می دهید .بنیابراین ،ظرفییت
مدیریت دانش نیش مه

را در ی ایت و تسری نو وری ایهاء م کند.
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کسب دانش از بیرون و کارکنان دا ل سازمان ،فرصتهای
دانش ف ل

را به سازمانها بیرای ترکییب مجیدد

و ایجاد دانش جدید ارائه م دهد .ت امل دانش تازه کسب شده بیا دانیش موجیود

م تواند موجودی یا ذ یره دانش سازمان

و ع ق دانش موجود برای سازمان

را اصالح کند و تازگ

را افزایش دهد .بنابراین پتانسیل نتایج و پیامدهای نو ورانه جدید را افزایش دهد.

یدمات و تحوییل محصیوالت ییا

ع لکرد نو وری به کاربرد روش های جدید یا به ود یافته عرضه

تکنولوژی تولید در افزایش بهرهوری مربوا م شود .از لحاظ ت داد م رف های جدید یا فرایندهای
چش گیر به ود یافته سنجیده
ع لکرد نو وری از اه یت

واهد شد .با در نمر گرفتن فشار رقابت

اص

یاکی بر بازار ،انیدازهگییری

بر وردار است و محییین و کاربران نیازمند شا صهای مناس

برای مطال ه ع لکرد نو وری هستند و در تحیییات انجام شده ارت اا مت ت بین ع لکرد نو وری و
ع لکرد سازمان اث ات شده است.

بر

محییان یوزه مدیریت بر این عییده هستند که مدیریت دانش پشتی ان نو وری ،ایجادکننده

ایده های جدید و بهره برداری از قدرت تهکر سازمان است .تحیییات نشان داده مدیریت دانش از
طریق ایجاد یک فرهنگ مهید و ارزش ند برای ایجاد و تسهیی دانیش و ه ینیین ایجیاد فرهنیگ
ه کاری در سازمان ها نیش مه
مدیریت دانش به

را در فرایند نو وری ایها م

صوص در ایجاد یک محیط کاری دا ل

کنید .محیییان بیر نییش محیوری
که

القیت و نو وری را ی ایت می

کند تیکید کردهاند.
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نو وریها هنگام

یند که اعضاء سازمان

به وجود م

تخصص

ود را تسهیی م

شکل شکار به صورت محصوالت یا دمات ت دیل م کنند .بنابراین ،سازمانهای

کنند و ن را به
که قادر به تسهیی

دانش به طور مؤثر میان اعضاء ود باشند نو ورتر واهند بود .تحلیل ت اریف ارائه شده از مدیریت
دانش نشان م دهد که بسیاری از ن ها در یک مورد دارای ش اهت هستند :اینکه مدیریت دانش

منجر به به ود ع لکرد سازمان

م شود .ایده محوری در ت ام

ت اریف این است که اگر دانش به

شیوهای هدف ند مدیریت شود منجر به ع لکرد برتر م گردد.
تسهیل فرایند نوآوری
یک

از مهیترین ارکان نو وری در سازمان ،تسهیل فرایندها و رویهها از
یافتههای  APQCاز تجربیات شیرکتهای میوفی

بر اسا

لق ایده تا اجرای ن است.

نمییر Procter & ،Mayo Clinic ،IBM

،Boston Scientific Cardiovascular Division ،Air Products and Chemicals Inc. ،Gamble

 ،Ethicon Endo-Surgery ،Computer Sciences Corporationپیشنهاد م شود که موارد زیر در سازمان
مورد توجه قرار گیرد:

 oنو وری باید انگیزش

ود را از باال و اغلب از مدیر عامل سازمان بگیرد.

 oبرای این که نو وری به استراتهی دراز مدت سازمان ت دیل شود ،ره ران سازمان باید ه هجان ه از
فرایند ت دیل ایده به ع ل ی ایت

کنند.

 oسازمانهای موفق به دن ا س دی متوازن از انواع گوناگون نو وری هستند.
 oتوجه به نو وری باز به شرکتها این امکان را م دهد که در ارج از سازمان نیز به دن ا ایدهها،
فرصتها و راه یلها بگردند.
 oتامینکنندگان و فروشندگان م توانند عالوه بر ایهای نیش تسهیلگر بیرای نیو وری بیه عنیوان
عامل

مهی برای اجرای بهینه ن نیز ایهای نیش کنند.

 oفرایندگرای

در سازمان م تواند پذیرش فرایندهای نو ورانه را تسهیل ن اید.
بین وایدی به اجرای موفییت میز فرایندهای نو ورانه ک یک

 oجاریسازی سنجهها و ه سوی
م کند.

 oبرای این که نو وری موفق شود باید در ارزشها و فرهنگ سازمان من کس شود.
 oفرهنگ مشارکت یک عنصر ضروری برای دستیاب
 oجوایز در نمر گرفته شده برای نو وری باید بخش

به موفییت در این یوزه است.
از کل برنامه پاداش ده

و قدردان

سیازمان

باشد.
 oرویدادها و رقابتهای دا ل

که موجب قدردان

رقابت سالی انگیزه کاکنان برای

از تهکر و رفتار نو ورانه م شود را برگزار کنید.

لق ایده را باال م برد.
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 oبدون وجود مناب کاف  ،یت
سازمان باید مناب مشخص

نوید بخشترین نو وریها نیز ن

توانید موفیییت مییز باشید.

را برای نو وری تخصیص دهد .ره ران سازمان با ایین کیار نشیان

م دهند که فرایند نو وری چیدر برایشان مهی و با اولویت است.
 oدر زمان استخدام فیط مهارتهای فن

را مالک قرار ندهید و کارکنان

را استخدام کنید که ذهن

الق و نو وری دارند.
 oرویههای نو ورانه باید برای نیروی کار مد سازی شود .اگر ره ری ارشد نیش ف ال

در نو ور ی به

عهده گیرد ،کل سازمان اه یت طرحهای نو ورانه را درک م کند
 oریسک پذیری را تشویق کنيد .اگر کارکنان ش ا از شکست بترسند ،هرگز ایدههای نو را مطیرح و
اجرا نخواهند کرد .ره ری باید بپذیرد که ایت ا شکست وجود دارد و این پذیرش را به کارکنان
اطالع رسان

کنند.

 oبرای ایجاد انگیزه ،واژه نو وری باید به بخش
برای اطالع رسان

 oدورههای موزش

از واژگان سازمان بد شود .از بسترهای مختلیف

و ایجاد مشارکت پیرامون ف الیتهای نو ورانه استهاده کنید.

رس

و غیر رس

را برای تیویت نو وری در سازمان برگزار کنید .شنای

تکنیکها و ابزارهای نو ورانه سرعت یل مسئله و

بیا

لق ایده در کارکنان را افزایش م دهد.

 oتالشهای مربوا به نو وری را اندازهگیری کنید .هر طیرح ابتکیاری بایید بیرای پیگییری مییزان
پیشرفت کار و یصو اط ینان از دستیاب
 oدرک چشی انداز اصل

به اهداف اندازه گیری شود.

کسب و کار سازمان برای ایجاد یک فرهنگ نو ور ضروری است .سازمان

باید اهداف و چشی انداز استراتهیک ود را ت ریف کند و سپس برنامههای نو وری
اهداف را پشتی ان

م

ود را که ن

کنند پیادهسازی ن اید .برای این که نو وری موفق شود و در سراسر شرکت

گسترش یابد ،ره ران باید تسلط زیادی بر فرهنگ سازمان داشته باشند و بدانند نیروی کارشان
چه درک

از ماموریت استراتهیک سازمان دارد و برای تالشهای نو ورانه به چه ابزارهیای

است.
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انگیزش در مدیریت دانش؛

ساسان رستمنژاد

انگیزه ذاتی ،کلید موفقیت
در اشتراک دانش پایدار
حامد چینی فروش

اگر نگوییی چالش برانگیزترین فراینید میدیریت
دانش ،اشتراکگذاری دانش است ،ولی

براسا

مطال ات انجام شده ،هرچند پیاداش و

قط یا

تن یه در کوتاه مدت م توانید اثرگیذاری داشیته

جزو اصل ترین موضوعات در مدیریت دانش به

یود را در

یسییاب م
سازمانها به

باشد ،امیا در بیشیتر مواقی  ،کیارکرد

ییید کییه مییدیران و مشییاوران را در

بلندمدت از دسیت م دهنید .بیرای درک بهتیر،

م کنید .مطال یات

از

ود مشیغو

بسیاری در صوص بررس

موان اشتراک دانش

موضوع رفتار با کودکیان را میرور کنییی .یکی

کیه والیدین بیرای ایجیاد

رایجترین روشهیای

در سطح جهان انجام شده است؛ با این وجیود

انگیزه در فرزندان

ع ومیییام ت رکیییز روی انگیزاننیییدههای بیرونییی

اس اب بازی،رفتن به پیارک ،دادن وقیت بیشیتر

(تشویی

یا تن یه ) بوده و ت رکز ک تیر ی روی

انگیزه درون
انگیزه ذات

یا ذات

انجام شده است.

ود در نمر م گیرند،

برای بازی بیا کیامپیوتر و میوارد مشیابه اسیت.
والدین تصور م کنند کیه بیین رفتارهیای میورد

به میزان انگیزه و عالقه کارمندان به

وظایفشان و میزان مشارکت ف ا

ریدن

نها اشاره

دارد .برای درک بهتر تهاوت بین انگیزه بیرون

انتمارشان از کودک و پاداشهای دریافت
ارت اط

او باید

برقرار شود و در ینده ن رفتار را کودک

و

بیشتر تکیرار کنید و اصیطالیا شرط سیازی رخ

کنیید کیه بیرای

دهد .شرط سازی هرچند م تواند موجب تغییر

ارضای یس کنجکاوی ،یادگیری بیشتر و عالقیه

با این وجود باعیث

درون  ،دانش موزی را فیر

به کسب مهارتهای جدیید ،تحصییل م کنید.

این دانش موز را انگیزه درون

هدایت م کند؛

در میابل دانش موزی که بیه

یاطر ن یره و ییا

فشار والدین و یا گرفتن مدرک تحصیل
تحصیل است .دانش موز دوم ،م تن
و تن یه و به ع ارت دیگر ،م تن
در

م

واند.

در یا
بر تشویق

بر انگیزه بیرون

سری رفتار کودک شود ول
افیزایش انگییزه ذاتی

کودکیان ن

شیود .اییین

موضوع در صوص کارکنان سازمانها نیز قابلیت
ت

یی دارد .اگرچه دادن پاداش م تواند میدت

در رفتار اثر بگذارد ،اما فیط بر انگیزه بیرون

فرد

تیثیر م گذارد .محییان کشف کردهاند که پاداش
یا تیویتکننده بیرون
درون

برای ف الیت

که پیاداش

نیز داشته ،م تواند باعث شیود ف الییت

پاداش درون

ک تر شود.
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این پدیده با نام اثر توجیه افراط

شنا ته م شود.

رییارد ای .گریگز م گوید ،یس لذت درون
رفتار

فرد از یک ف الیت باعث م شود توجیه کیاف

ود داشته باشد .اگر تیویتکننده بیرون

شده بداند و ب د س

کند انگیزه اصل

نیز باشد ،فرد م کن است کار را بیشازید توجییه

( بیرون

درک کند .با کاهش انگیزه درون  ،فرد صرفا بر اسا

در برابر درون ) برای مشارکت در ییک ف الییت را

پاداش بیرون

به محض عادی شدن اثر پاداش مجدد نس ت به انجام ف الیت ب

مترصد انجام ف الیت م
انگیزه م

درون

شود.

شود و باید دوباره در

یک سیکل باطل ،پاداش بیشتری را در نمر گرفت ،در یالیکه اگر پاداش بیرونی
ن

بیرای

جیایگزین انگییزه

شد ،فرد با رضایت بیشتری به ف الیت ادامه م داد .بنیابراین در طرایی

سیسیتیهای

پاداش سازمانها باید به این پدیده توجه داشته باشند.

نمریه

ودمختاری بیان م کند که تجربه یک فرد در استیال  ،شایستگ

انگیزه ذات
دس

نها تیثیر بگذارد .تئوری ودت یینکنندگ

یا نمریه ودمختاری اثر روانشناسان ادوارد

و رییارد رایان اسیت کیه نخسیتین بیار اییدههای

“ ودمختاری و انگیزه ذات

در رفتار انسان” م رف

و وابستگ

م توانید بیر

یود را سیا  198۵در کتیاب

بیه نیام

کردند.

نها تئوری انگیزهای را توس ه دادند كه نشان م دهد انسانها بصورت ذات

نیاز به رشد و پیشرفت

دارند .این تئوری روی سه موضوع تاکید دارد .شایستگ  ،استیال و ارت اا با دیگران .به ع ارت دیگر
ط ق این نمریه انگیزه ذات

تحت شرایط

مطال ات نشان داده است كه يك

اص تسهیل یا تض یف م شود.

از مه ترين عوامل انگيزش ،ایسا
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است.

1۵

به عنوان متا  ،وقت
دست م

که ش ا یک کار دشوار را ت ام م کنید و یا مهارت جدیدی را با موفیییت بیه

ورید ،موفییت را ایسا

انگیزه ذات

م کنید و این باعث وشحا شدن ش ا م

م دهد که این کار را دوباره انجام دهید یا س

کنید .بنابراین ،وقای و سا تارهای

که موجب ایسا

کنید یت

شود .این به ش ا

به ن بیشتر تسیلط پییدا

صالییت م شیوند ،م تواننید شیادی و

رضایت را افزایش دهند .اینها شامل سطح بهینهای از چالشها ،باز ورد صالییت مت یت و عیدم
رفتارهای نادرست م شود.

ارزیاب

اما یک بخش مهی جا افتاده است .انگیزه درون
از این ایسا

انگیزه ذات

فرد ناش

فیط تحت شرایط بسیار

م شود که ف الیت

اصی

ارتییا م یابید.

را از روی “انتخاب زاد”

ود انجام دهد.

به ع ارت دیگر باید فکر کنند که در انتخاب اینکه کاری را انجام دهند یا نه ،دارای استیال هستند.
کامال ن ایانگر این پدیده است ،محییان از دانش موزان
در یک مطال ه کالسیک که
م
روی یک م

ا کار کنند ،اما به نی

م شود .پس از ات ام م

از دانش موزان گهتند که برای انجام این کار به نها جایزه داده

ا و استرایت کوتاه ،دانش موزان م

نها م توانستند به کار روی یک م

توانستند هرکاری بخواهند بکنند.

ای دیگرادامه دهند یا کارهای دیگری که در زمایشگاه موجود

بود را انجام دهند .م لوم شد دانش موزان
م

واستند کیه

که پاداش گرفته بودند ،بهطور داوطل انه اقدام به یل

ای دیگری نکردند .بنابراین ،ارائه پاداش بیرون  ،ت ایل دانش موزان به انجام کار داوطل انه را

کاهش م دهد .وجود پاداش
یک

دیگر از عوامل

ارج

باعث م شود انجام م

که م تواند انگیزه ذات

ا دیگر انتخاب زادانه ن اشد.

را تحت تیثیر قرار دهد وابستگ

است ،ی نی

چییدر

ایسا

ارت اا ،امنیت ،ایترام و مراق ت م کنیی . .به عنوان متا  ،نوزادان

وابستگ

ای ن دارند ،ت ایل بیشتری برای کاوش نشان م دهند .نها انگیزه بیشتری برای ت امل با

محیط اطراف

ود دارند و در یادگیری مشارکت م

کنند.

فصلنامه مدیریت دانش مجتمع مس سرچشمه رفسنجان – سال سوم – بهار  – 1401شماره 6

که بیه والیدین

یود

16

این بازی انگیزش ذات

دارد .ط ق یک تحییق ،وقت

بیهها در یضور یک غری ه کار جیال

م دهند ،اگر غری ه نها را نادیده بگیرد و به نها پاس
افراد م توانند به تنهای

انگیزش ذات

شرا الزم برای ایجاد انگیزه ذات

تواند بررفتارهای انگیزش
نمریه

ذات

نیست .با این یا  ،هنوز هی یک عامل تیثیرگذار است کیه می

فرد تیثیر بگذارد.

پشتکار م شود؛ زیرا کارکنان با انگیزه ذات
غیرم

کودک کاهش م یابد.

برای انجام یک ف الیت جالب پیدا کنند .بنابراین ،وابستگ

ودمختاری نشان م دهد که انگیزه ذات
و

ندهد ،انگیزه ذات

انجیام

باعث افزایش

القیت کارکنان از طریق افیزایش

ه یشه کوشا و ماده انجام کارهای دشوار ،پییییده و

واهند بود .مطال ات نشان م دهد کارکنان

دیگران به اشتراک م گذارند؛ زیرا از ک ک به دیگران

که انگیزه ذات

دارند ،دانیش

وشحا م شوند .کارکنان

یود را بیا

که انگیزه ذاتی

ود را برای به اشتراک گذاشتن دانش دارند ،در م یابند که این ف الیت بسیار جالب است و مناف
شخص

و سازمان

را بر ورده م کند .از طریق اشتراک دانش ،کارکنان م توانند از ک ک به دیگران

لذت ب رند .نها ه ینین از رفتارهای ارزش ند تیسیی دانش که برای سازمان مهید است ،ایسا

رضایت م کنند.

با در نمر گرفتن موارد بیان شده ،روشهای تیویت یس
اه یت است .از ج له اقدامات

ودت یینکنندگ

توسط میدیران ییائز

که مدیران م توانند به این منمور انجیام دهنید ایین اسیت کیه

مسئولیتها را به کارمندان واگذار کنند و از نها باز ورد بگیرند و ه ینین پشیتی ان
کنند .وقت

از تشویق صح ت م شود ن اید با دادن پاداش اشت اه گرفته شود.
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نکته مهی این است که
درون

از پاداشهای مال

یل

م تواند روی افراد اثر سو بگذارد و یت

را کاهش دهد .متاسهانه در بیشتر سازمانهای کشور ،بدسلییگ

و عدم

القییت و ابتکیار

ع ل در انتخاب پاداش ( چه از نمر ک یت و چه از نمر کیهیت) اثر مت ت کی و یا یت
افراد م گذارد ،به طوریکه یت

مواق  ،کارکنان اینطور تلی

در بر

انگیزه

اثر منه

روی

م کنند که به نها توهین شده

است!
در تحییی

که در جوالی  2019توسط انجام شد ،رابطه بین انگییزه درونی

اشتراک دانش مورد بررس
باالی

دارند ،سطح باالی

بیا مییزان

قرار گرفت .نتایج این تحییق نشان داد که کارکنیان
از اشتراک دانش و

این تحییق نشان داد که اشتراک دانش،

القیت کارکنان را بروز م

القییت و

کیه انگییزه ذاتی

دهند .ه ینین یافتههای

القیت را افزایش م دهد.

با تیویت سه عامل فوق ،م توان انگیزه درون

را تیویت کرد .از ج له اقدامات

که سازمانها در این

راستا م توانند انجام دهند م تواند شامل موارد زیر باشد.
به منمور توس ه فردی کارکنان ،کارگاههای موزش

کوتیاه میدت بیا یضیور مدرسیین یرفیهای و

صایبنمر به طور دورهای در سازمان برگزار شود .اقدامات افراد زمان
درون

باشد که ارزش ذات

زندگ

افراد و به وجود مدن ارزشهای ذات

م تواند بیر اسیا

انگییزه

برای فرد داشته باشند .داشتن برنامه توس ه شخص  ،به م نادار کردن

 oمدیران باید کارکنان را در سطح

ک ک م کند.

بهینه از چالشهای کاری درگیر کنند و برای افیزایش ایت یا

موفییت در چالش ،مدیر نیش منتور را ایها کند .توفیق در چالش ،م تواند در تیویت عزت نهس
و یس شایستگ

کارکنان ،بسیار موثر باشد.
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ود باز ورد دهند .دادن باز ورد به کارکنان نشان م دهد کیه توسیط

 oمدیران باید به کارکنان

ش ا دیده شدهاند و یس صالییت م کنند .در باز ورد ن اید به دن ا قضاوت کردن بود؛ بلکیه
صرفا باید بتوان شرایط را توصیف کرد و در صورت نیاز با انتییاد سیازنده نییاا قابیل به یود را
من کس ن ود.

 oمدیران باید با رفتار ود اعت اد به نهس و اط ینان اطر و امنیت را در کارکنان ود تیویت کند،
به این پشتوانه ،نها با اعت اد به نهس بیشتر و انگیزه باالتر اقدام م کنند .قط ا در تغییر نگاه
مدیران

که صرفا پاداش و تن یه را ابزار دست

 oمدیران باید فرصت

ود م

دانند ،این نکته بسیار ک ک کننده است.

را برای کارکنان -در چارچوب ف الیتهای سازمان  -ایجاد کننید تیا زادانیه

تص یی بگیرند و ف الیتهای کاری را انجام دهند .متناسب با فرهنگ سازمان
و ماهیت کسب و کار ،ایدههای مختله
م توان اقدامات

کرد .در سازمانهای سلب و بسته نیز

را در این صوص ت ریف کرد .به طور متا کارکنان این فرصت را داشته باشند

که هر ههته ساعات

و سلییه

را م توان اجرای

و س ک مدیریت

محدود را صرف توان ندسازی

ود در راستای شرح وظایف

ود و به ا تیار

ود کنند.

 oمدیران باید تالش کنند که فضای دوستانه در محیط کاری برقرار باشد و از بحثهای یاشیهای
که باعث ایجاد بدگ ان

و شک م شود ،جلوگیری شود..

 oدر بیشتر مواق مدیران در ق ا کارکنان دانش
کنند .یت
افراد دانش

در زمانیکه در سازمان

م توانند از س ک میدیریت مشیارکت

بروکراتیک و سلسله مرات

اسیتهاده

مشغو به کار هسیتند .هیر قیدر

بیشتر درگیر تص ییسازی و تصی یی گیریها باشند ،یس اسیتیال بیشیتری پییدا

م کنند.
 oتیویت استیال  ،شایستگ

و ت لق سازمان

سه مولهه کلیدی در تیویت انگیزه درون

محسوب

م شوند .مدیران به روشهای مختلف باید به این فکر کنند که چگونه م توانند در زمینه تیویت
این مولههها گام بردارند.
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انگیزش در مدیریت دانش؛

ساسان رستمنژاد

کارکرد نظام بران خدمات در
اثربخشی مدیریت دانش
اردالن لک

از موثرترین عوامل در

چر ه مدیریت دانیش را بیرای کارکنیان ت ییین

نمام ج ران

دمات یک

جلب مشارکت کارکنان نس ت بیه ف الیتهیای

ن ودهایی و اینگونه ه کاران ما در پ

این

مییرت ط بییا مییدیریت دانییش اسییت .تییالش در

ف الیتهییا بییا یکییدیگر بییه سییوا و جییواب

پردا ت پاداش و بکارگیری روشهای تشویی
و انگیزشی

موضییوع

اسییت کییه پیییش تییر در

پهوهشهای مرت ط با مناب انسان

بیه اث یات

توال

م پردازند .نتیجه اینکیه نمیام ج یران
نماممنیید و براسییا
مدیریت دانش،

رسیده است .مطابق با موزه های هیرم میازلو ،کارکنان

روش اجراییی

یدمات

در یییوزه

ود یک راهن ای ع لکرد بیرای

واهد بود.

انسانها نیازهای مت ددی در سیطوح مختلیف  -2نظام جبران خشدمات مشو ر در ششدت انگیشزش
دارند و هر چه توانیای و تجربیه کارکنیان ییک کارکنان

سازمان بیشتر شود ،نیازهای ط یه باالتر نیز باید
مورد توجه جدیتری قرار گیرد .به ه ین دلییل
در این نوشتار به چرای
ج ران

و اثیرات مت یت نمیام

دمات در برانگیختن کارکنان و موفییت

در عرصه مدیریت دانش سازمانها م پردازم
 -1نظام جبران خدمات به عنوان یک دستورالعمل
کاری

داشتن یک رویه مشخص در پردا تها به ازای
انجام کارهای

مشخص در یوزه مدیریت دانش

در واق ه ان ایجاد یک راهن ای ع لکرد بیرای
کارکنان است .به عنوان متا وقت

در نمامنامه

ج ران دمات مدیریت دانش عنوان م کنیی که
تسهیی دانش ،بکیارگیری دانیش و ییا ارزییاب
دانش دارای امتیازی مشخص است ،نا واسته

زمان

که صح ت از انگیزش م شود شاید ک

این بحث م تدی و ساده به نمر برسد؛ اما بایید
توجه داشت ستانه اثربخش
متهاوت است و ن

توان از یک رویکرد یکسیان

برای برانگیختن ت ام
عنوان متا

در مییان کارکنیان

کارکنان استهاده ن ود .به

اعطای پیاداش پانصید هزارتومیان

برای به اشتراکگذاری دانش شاید برای نیرویی

کییه چهییارمیلیون تومییان ییییوق دریییافت

دارد،

انگیزاننده باشد امیا بیرای میدیر ییا کارمنید بیا
سابیهای که ده میلیون یا بیشتر ییوق درییافت
دارد م کن است نینان انگیزاننده به نمر نرسد.
نمام ج ران

دمات اثربخش در مدیریت دانش

م تواند نس ت به تنمیی و برقراری شدت
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انگیزش در میان کارکنان مختلف وارد ع ل شده و نیازهای انگیزش
به عنوان متا تشویق مشارکت کارکنان بر اسا
تواند موجب تنمیی شدت انگیزش

ضری

ت ام

از پایه ییوق

کارکنان را پوشش دهد.

و یا ساعت اضافهکاری م

شود.

توجه به یک نکته نیز در این یوزه بسیار یائز اه یت اسیت .ارزش گیذاری میادی ف الییت سیایر

کارکنان (مدیر یا کارگر) به م ن

ارزشگذاری بر ع لکرد یا متال دانش به اشیتراک گذاشیته کارکنیان

نیست .چه بسا مدیری برای مشارکت دانش
شخص

ود بخاطر ییوق باالتر پاداش بیشتری نسی ت بیه

با ییوق ک تر بگیرد ،اما کیهیت دانش شخص دوم از لحاظ شا صهای سنجش در سطح

باالتری باشد که این موضوع ضرورت ارزش گذاری امتیازی مشارکت کارکنان را بیش از پیش ت یین
م ن اید.

 -3نظام جبران خدمات به عنوان محرک رقابتی کارکنان
نمام ج ران

دمات در مدیریت دانش موجب

واهد شد کارکنیان انگییزه الزم جهیت رقابیت بیا

یکدیگر را پیدا ن وده و نتیجه یاصیله ه یان ارائیه راه یلهیای دانشی

و ارائیه تجیارب و در

مو تههای نان واهد شد .هرچه نمام ج ران دمات مرت ط با مدیریت دانش با جزییات و دقت
بیشتری تدوین شود ،قضاوت در

صوص دانش و تجارب ث ت شده کارکنان را عادالنیه و عل

م کند و از این رو تجربیات ارائه شده توسط کارکنان از سطح کیه
مهی نیز در سایه رقابت بین کارکنان یاصل

ج ران

دمات به عنوان محرک رقابت

بکارگیری روشهای
برتر دانش

تیر

باالتری بر وردار م گردد.ایین

واهد شد .پیشنهاد م شود به منمور اثربخش

نمیام

بین کارکنان ،ترجیحیا رویکردهیای غیرمیادی اع یا شیود.

مانند " کارکنان ییه سهید " " ،نشست ص ی انه مدیریت ارشد سازمان با کارکنان

به ه راه

انواده " اثربخش

بسیار باالی

در ایجاد رقابت سالی میان کارکنیان

شد.
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 -4نظام جبران خدمات ابزاری جهت توازن کار و زندگی
هرچند در واق یت سازمانها نشان دادهاند که ن
دمات پیشبین
زندگ

یک

توانند بودجه قابل توجه

بیرای نمیام ج یران

کنند ،اما ه ین میادیر اندک نیز م کن است موجیب تسیهیل در تیوازن کیار و

کارکنان شود .به عنوان متا اعطای  40ساعت دست زد اضافهکاری به ازای مشارکت دانش

ره موجب واهد شد ن فرد در ایام ت

بگذراند و از این جن ه نیش مت ت

بجای صرف وقت اضافه ،در کنار

در ایجاد توازن کار و زندگ

ود وقت

انواده

کارکنان ایجاد ن اید.

 -5نظام جبران خدمات در نقش کانال ارتباطی
نمام ج ران

دمات اثربخش بهعنوان یک واسطه ،سیگنا های

بین دو سطح مدیریت و کارکنیان

ایجاد م ن اید .این سیگنا ها را شاید نتوان بهعنوان یک کانا ارت اط
منجر به ایجاد کانا های جدیدتر و یا اثربخش

دیگر کانا ها

مستییی تلی

واهد شد .به تازگ

ن یود ،امیا

مرسوم شده که

سازمانها با استهاده از پیامرسانهای اجت اع  ،نس ت به ارت اا بین سطوح مختلف سازمان
م کنند ،اما گاها پس از گذشت مدت  ،هیجان اولیه ارت اط

کاهش یافته و ت داد مشیارکتها و

ارسا نمرات کی و ک تر م شود .سیگنا های منتج از نمام ج ران
کانا های مذکور

تالش

واهد شد.

فصلنامه مدیریت دانش مجتمع مس سرچشمه رفسنجان – سال سوم – بهار  – 1401شماره 6

دمات نیش مت ت

در تیویت

22

پیادهسازی مدیریت دانش؛

ساسان رستمنژاد

 6ســـوار یـــرای شناســـایی
پایلوت مدیریت دانش
سحر زندهدل

"از کجا شروع کنیی؟" این سؤا م توانید بیرای
سازمانهای

که قصد یرکت به سی ت اجیرای

مدیریت دانش دارند ،دلهره ور باشد .این سؤا
عدم اط ینان و یت

هدف هر پایلوت تییید اعت ارسنج

کارکرد رویکرد

اسییتراتهیک مییدیریت دانییش بییرای سییازمان و
چگونگ

ن است.

اندازهگیری اثربخش

شک و تردید را به ه یراه

در این مطلب به این موضیوع م پیردازیی کیه

دارد ،زیییرا موضییوع بییرای ره ییران سییازمان در

انتخاب پایلوت مناسب باید چگونه باشید و بیه

کیه از

م دهیی که "چگونه بهه یی که

مواردی مانند مناب موردنیاز ،مدتزمان
کارمندان م گیرد و تالشهای ق لی
دانش که چندین بار بدون

روجی

این سوا

پاس

میدیریت

از کجا باید شروع کرد؟ بدین منمور در ادامیه 6

مشیخص،

هر یک نیز ارائیه

سوا مهی مطرح شده و پاس

شروع و متوقفشدهاند ،روشین نیسیت .میا در

م شود .با بهرهگییری از ایین رویکیر ،شی ا نییز

بلوغ میدیریت

م توانییید نیطییه غییازین مییدیریت دانییش در

تالشیی با بررس

وض یت ف ل

دانش سازمانها و ایجاد چشیانداز و نیشه راه،

سازمان

ارت اا بهتری بین کارکنان با دانیش و اطالعیات

سوال اول :میوه در دسترس کجاست؟

موردنیاز برای کارهایشان ،ایجاد کنیی .بنیابراین
وظیهه ما بهعنوان مشاور مدیریت دانش ایجاد
اط ینان در برطرف ن ودن ابهامات در

صیوص

این سؤا است.

یک

میصود من از "میوه در دستر
که م

درونسیازمان

فوری و مل و

یک چند پایلوت است که دامنه کاری محدودی

ع ل

دارند و بهسرعت بر نشان دادن ارزش پروژه بیه

بر وردار است.

ذینه ان سیازمان

بیا ییل مسیائل هدف نید و

" است ارهای است

وال استهاده م شود و به این م ن
م

که ما بیه دن یا شناسیای
اجرای

از راههای مهی برای انجام این کار ،ت ریف

ود را شناسای

کنید.

سیادهترین ف الییت

هسیتیی کیه دارای ارزش

باشید .م نیای ایین ازنیطیهنمر

این است کیه پیایلوت از پییییدگ

چند روش برای شناسای

کاوش در فن وریها و روشهای جدید ،مت رکز
هستند.
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 oپایلوت م تواند صرفام با استهاده از تخصص دا ل
شود .در این سناریو ،هیچ تخصص و مشاوره

و تجربه کارکنان سازمان شناسای

ارج

و اجرای

موردنیاز نیسیت .ایین سیازمان م توانید

هیاکنون با صالییتها و مهارتهای درون  ،شروع به کار کند.
 oپایلوت شامل یک واید سازمان

کامال ه سو است .محدود کردن پایلوت به
یا یداکتر دو بخش
م

یک یا دو بخش ،به سازمان این اجازه م دهد تا ق ل از توس ه رویکردهای مدیریت دانیش در
ود را در یک فرایند

کل سازمان ،روشها و یا اصو

 oما ه یشه هنگام ارزیاب های وض یت ف ل
هستیی زیرا م دانیی نیاا قوت

اص زمایش کند.

ود به دن ا ن ونههای

از " وب مدیریت دانش "

در سازمان وجود دارد که م توان از نها استهاده کرد .بر ی

پایلوتهای ما این کار را انجام م دهند ؛ ی ن

چیزی را که از ق ل موجود است و پتانسیل تغییر

برای اصالح و به ود را دارد ،به ود م بخشند.

سوال دوم :سازمان به چه چیزهایی اهمیت میدهد و چه چیزی آن را هیجانزده میکند؟
با شروع یک پروژه مدیریت دانش ،میا از کارمنیدان در سیطوح مختلیف سیازمان سیؤاالت زییر را
م پرسیی؛ « دسترس
روزمره

سانتری به

رگان و اطالعات

که برای اجرای کردن وظایف و مسئولیتهای

برای ش ا

واهد داشت؟» « ،چگونه این امر بیه موفیییت

ود به ن نیاز دارید ،چه م نای

ش ا ک ک م کند؟» .با پاس

به این سواالت ما در تالش برای درک اثرات پاییندست

و ارزشهای

مدیریت دانش برای سازمان هستیی.
در هر سازمان  ،ارزشها و اهداف ع لیات

مدیریت دانش م تواند بسته به اطالعات کسبشده از

تییها و وایدهای مختلف ،متهاوت باشد .بهعنوانمتا  ،در
به اطالعات دقیق ف ل

و رقابت

صوص کارکنان واید فروش ،دسترس

بازار است که به نها ک ک م کند.
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تا فرایندهای فروش را اجرای

صوص افراد شاغل در بخش

کنند .در

یافتن اطالعات مشتری و م تواند باعث ارائه
دیگر ،اط ینان از ادامه کار کارکنان و عدم

یدمات مشیتری ،توانیای

دمات مناسب به مشتریان شود .بیرای واییدهای

روج دانش از سیستی در هنگام

روج ییا بازنشسیتگ

کارمندان م تواند ارزش فرین باشد.

برای یافتن سرن های مناسب در این بخش ،به سواالت زیر پاس
 oیا سازمان برای کسب اط ینان در
با تکیهبر ن ،نیاز به پایلوت

دهید:

صوص بهروز و دقیق بودن اطالعات و اقدام و تص ییگیری

برای به پاکسازی محتوا و فراموش

هدف ند دارد؟

 oیا م توان برای ت یین اطالعات گذشته مشتری در جستوجوهای افیرادی کیه بیا مشیتری در
ارت اا هستند ،یک پایلوت طرای
o

کرد؟

یا برای ی ایت از به اشتراکگذاری دانش فردی در مدتزمان یضور در یک سازمان ،نییاز بیه
پایلوت

در یوزه تکنیکهای انتیا دانش است؟

سوال سوم :چه کسی مایل به پذیرش زودهنگام مدیریت دانش است؟ کدام واحد توانمند و مجهز به
منابع مناسب برای پشتیبانی فوری از یک پایلوت است؟
اگر ما در یا انجام یک پروژه مدیریت دانش در سطح سازمان
کارکنان
یک

اینده
هستیی ،ه یشه مایلیی با ن
ٔ

از بخشهای مختلف در سازمان صح ت کنیی و این کار را به دالیل مختلف انجام م دهیی.

از دالیل این است که به ما ک ک م کند ن بخش از سیازمان را کیه بهشیدت دچیار چیالش

مدیریت دانش

است و مایل است شاهد تغییرات

این روش به ما ک ک م کند تا عالوه بر گاه
شناسای

کنیی .شناسای

باشد را شناسای

کنیی.

دقیق از چالش موجود ،اعضای این پیایلوت را نییز

پذیرندگان زودهنگام پایلوت در قالب یک دپارت ان ،گروه یا تیی به سازمان

ک ک م کند تا برای راهکارهای مدیریت

ود یک بستر مناسب ایجاد کند .این کار برای پاییداری

یک برنامه جام مدیریت دانش که بر یل چالشهای مختلف در طو زمان مت رکزشده و تغییر در
نحوه کار را ضروری م کند ،ییات

است.
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عامل دیگری که باید در نمر گرفت این است که یا دپارت ان یا گروه
مناب الزم را برای ی ایت فوری از پایلوت ،داشته باشد؟ بخش

وجیود دارد کیه توانیای

از این شیامل بررسی

و

مهارتهیای

موردنیاز برای انجام مسئولیتهای مربوطه است و اینکه یا سازمان م توانید از کارمنیدان ف لی
متخصص ود برای پشتی ان

دا ل

متیابال ،دستیاب
از اجرای پایلوت استهاده کند.
م

به درک از فر یندهای

سازمان در مورد تصویب بودجه برای پروژهها نیز مهی است .این مکال یات م توانید بیرای

ت یین اینکه یا دپارت انها (بخشها) بودجه ا تصاص ای برای استهاده به صالیدید
اینکه پروژهها باید یک فرایند بررس

رس

تری را ط

ود دارند یا

کنند که در فواصل مختلف در طو سا اتهاق

م افتد ،مهید است.

سوال چهارم :آیا رویکرد مدیریتی دیگری در سازمان وجود دارد که بتوانیم یک پایلوت مدیریت دانش
را با آن همسو کنیم؟
در تدوین استراتهی مدیریت دانش ،ما به پنج ب د مختلف در یک سازمان توجه م کنیی؛ کارکنان،
فرایند ،محتوا ،فرهنگ و فناوری .از نجاکه این اب اد موردتوجیه میا هسیتند ،اغلیب از راهکارهیا و
پروژههای دیگری که در سازمان در یا انجام است ،با
زیرا نها م توانند فرصتهای
پروژهها و رویکردهای مدیریت

برای یکپارچگ

ر م شنویی .ما مایلیی از نها مطل شویی

با مدیریت دانش را به وجود ورند .از ج له ایین

م تواند به مواردی ه یون پروژههای به ود سازمان  ،به ود فر یند،.

ایجاد سیستیهای مدیریت محتوا یا مدیریت ارت اا با مشتری ،نمام مدیریت مستندات ،مدیریت
موزش و یادگیری اشاره ن ود.
برای موفییت یک پایلوت م توان ن را با سایر رویکردهای به ودی در سازمان گیره زدن و از ایین
طریق شا صها و اهداف استراتهیک سازمان را به ود داد.
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سوال پنجم :پایلوت پیشنهادی چند نفر را تحت تأ یر قرار خواهد داد؟
با در نمر گرفتن اینکه کدام پایلوتها بهعنوان بخشی

از برنامهمیدیریت دانیش در اولوییت قیرار

م گیرد باید به این نکته نیز توجه ن ود که چه ت داد از کارکنان سازمان درگیر این کار
بدین منمور در زمان ت یین پایلوت باید به سا تار سازمان

مختلف ن و اینکه کدامیک از وایدها وابستگ

نیز توجیه کیرد تیا بتیوان بخشهیای

متیابل با یکدیگر دارنید را شناسیای

اطالعات به ما در درک بهتر اب اد ارت اطات و ه کاری نزدیک بین بخش
طرف

با انجام مصای هها ،گروههای مت رکز و کارگاهها ،متوجه

گرفته جایگاه سازمان

واهند شد؟

ن یود.ایین

سازمان ،ک ک م کند .از

واهیی شد که کارکنان بدون در نمر

ود ،چطور با چالشهای مشابه مدیریت دانیش مواجیه هسیتند و کیدام

چالشهای اولویت باالتری دارد.
با اسیتهاده از ایین اطالعیات ،م تیوانیی بیا توجیه بیه مییزان تییثیر گیزاری بهتیر پیایلوت

یود،

اولویتبندیهای الزم را انجام دهیی.
سوال ششم :پایلوتها چه میزان پایهای هستند؟

برای توس ه پایلوتها در کل سازمان باید یک نیشه راه ترسیی کنیی .نیشه راه بر اسیا
مناب سازمان ،بازههای زمان

مختله

نیازهیا و

را شامل م شوند ،اما م توانند شامل پایلوتهای "بنیادی" و

"پیشرفته" باشند .پایلوتهای بنیادی نهای

هستند که در نیشه راه به موفییتهیای ب یدی میا

ک ک م کند .این موفییتها م تواند شامل موارد زیر شود:
 oتوس ه م یارهای

برای نمارت بر موفییت پایلوتهای مدیریت دانش

 oامکان ه سانسازی در طرحهای مختلف و ک ک به سازمان برای تص ییگیریهای در
چگونگ

توس ه استراتهی مدیریت دانش بر اسا

در صورت لزوم و مادگ
کاربردی هوش مصنوع
نشان دادن روابط بام ن

صوص

دادههای استخراجشده

سازمان ،م کن است پایلوتهای پیشرفتهای که پایه و اسا

برنامههای

هستند ،نیز مطرح شود .برای متا  ،ایجاد یک ن ودار دانش برای اتصا و
میان دادهها بدون در نمر گرفتن مناب

باوجوداینکه پایلوتهای پیشرفته گاه

ن.

م توانند "هیجانانگیز" باشد اما ما م

یواهیی سیازمان

برنامهریزی پایهای برای بهرهگیری درست ،قابل توس ه و پایدار از مدیریت دانش داشته باشید .بیر
اسا

تجربیات سازمانهای موفق پیشنهاد م شود در گامهای ابتدای

بر روی پایلوتهای پایهای

ت رکز شود و با افزایش سطح بلوغ سازمان ،پایلوتهای پیشرفته با رویکردهیای هیوش مصینوع
طرای

و اجرا شود.
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فرهنگسازمانی و مدیریت دانش؛
ساسان رستمنژاد

نقــش فرهنــگ ســازمانی در
توسعه مدیریت دانش
احمد سپهری

یک

از مهیترین عوامیل پیادهسیازی میدیریت
است .فرهنیگ محیرک

دانش فرهنگ سازمان

بسیار از دوبارهکاریها و هزینه فرصیت سیازمان
یاصل ه ین نپرسیدنهاست.

قدرت ند مدیریت دانش اسیت .ه یه میا ایین

فرهنگ سازمانی؛ بستر پرورش مدیریت دانش

ج له را در ظاهر ق و داریی اما در ع یل شیاید

واژۀ «کالیر» از زبان کالسییک و شیاید پییش از

کیتر به ن م تید هستیی .بسیار از رویکردهای

کالسیک التین ریشه گرفته که به م نای کشت و

رگیی ،

کار یا پرورش بوده است .این کل ه با توجیه بیه

مییدیریت دانییش ماننیید انج نهییای

مو تهها و بهترین تجارب م تن

مدیریت در

بر ف الیتهای اجت اع

است .برای جاریسازی

باغداری  ،horticultureپرورش زن یور عسیل bee

را م زنید و

شیواهد

این رویکردهیا ،اعت یاد ییرف او
بدیه

است هنگام

این م ن  ،در کل ات

مانند کشاورز ،agriculture

که افیراد بیه هیی اعت یاد

 cultureبه کار رفتیه اسیت .بیر اسیا

موجود ،واژه «کیالیر» بیرای اولیین بیار در سیا

داشته باشند ،ه کاری بهتیری بیا هیی دارنید و

 17۵0میییالدی نخسییتینبار در زبییان ل ییان

بهتیییرین نتیجیییه از ایییین ه کیییاری یاصیییل

م نای فرهنگ به کار رفته است .اگر سازمان را به

م شود .یت
تنهای

در مواق

که یک

به دن ا یل مسیئله

فرهنییگ سییازمان

از کارکنان بیه

یود باشید ،ایین

اسییت کییه او را ترغیییب بییه

پرسیدن از دیگران م کند و ییا میان ایین کیار

م شود .در بسیاری از سیازمانهای کشیور میا،
فرهنگ سازمان
چون پرسیدن از

بیشتر میل به نپرسیدن دارد؛
رگیان نشیانه ضی ف تلیی

م شود .به بیان دیگر ج لیه م یروف” نداسیتن
عیب نیست ،نپرسیدن عیب اسیت” م
واق یت به صورت م کو

رخ م دهد.

یوال در

بییه

متابه یک زمین کشاورزی درنمر بگیریی ،بر اسا
این ت ریف ،فرهنگ،
این

اک سازمان است .هرچیه

اک بارور باشد ،مدیریت دانش نییز رشید

بهتری در ن

واهد داشت.

اگر م

واهید مدیریت دانش را در یک محییط

فرهنگ

چالش برانگیز پرورش دهید سؤاالت زیر

را از

ود بپرسید . .اگر به سه مورد ییا بیشیتر از

این سؤاالت پاس

“بله” دادید ،برنامیه میدیریت

دانش ش ا م کن است با موان فرهنگی
موفییت روبرو شود.
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 oیا ره ران و مدیران رفتارهای غیر مشارکت

مانند ایتکار دانش ،سرزنش دیگران و عدم توجه به

پیشنهادهای ه کاران را به ن ایش م گذارند؟
 oیا ف الیتهای مدیریت دانش به شدت در یوزههای

اص

از سازمان مت رکز شده و در سیایر

قس تها تیری ام وجود ندارد؟
 oیا متخصصان و

رگان سازمان منزوی شدهاند؟

 oیا سازمان دارای گردش مال

باال ،با نرخ رضایت ندی پایین کارکنان است؟

 oیا کارکنان بر تحیق اهداف ع لکرد فردی مت رکز هستند و کار تی

اه یت چندان

با ایت ا نس تا باال ،بسیاری از سازمانها و شرکتهای کشور در پاس

به سواالت باال گزینه “بله” را

انتخاب م کنند .اما این بدین م ن
راهکارهای برای تیویت
باروری مجدد اک فرهنگ

نیست که پیادهسازی مدیریت دانش را رها کنیی! باید به دن ا

اک سازمان ان باشیی.
سازمان ،نیاز به زمان دارد و در کوتاه مدت اتهاق ن

منتمر ماندن و دست روی دست گذاشتن هی دردی از مدیریت دانش دوا ن
در چنین شرایط  ،استهاده از بسترهای

افتد .اما از طرف
کند .راهکار مناسب

بارور بوده و بذر اقدامات به ودی در ن
است که در گذشته
َ

رشد کرده است .در ادامه چند ن ونه از اقدامات

م تواند موثر باشد ارائه شده است:

 oاز مدیریت دانش برای حل مسائل سازمان استفاده کنید :در چنین شرایط
عالقهمند و تاثیرگذار سازمان بگردید .با انتخاب یکی
شناسای

ندارد؟

به دن ا ره یران

از نهیا ،ییک مسیئله مهیی سیازمان

را

کنید و با ت رکز بر ابزارها و تکنیکهای مدیریت دانش ن را ییل کنیید .در انتهیا بیا

استراتهی مدیریت دانش چریک

نتایج به دست مده را در کل سازمان منتشر کنید.
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 oبه سمت ریشه حرکت کنید :بسیاری از مولهههای فرهنگ سیازمان
شناسیای

نشان م دهد .متول

اصل

شا صهای سازمان

واید مناب انسان

در رفتیار کارکنیان

یود را

ریشیههای رفتیاری کارکنیان و تاثیرگیذاری ن بیر سیایر
است .برای شناسای

نیاا قوت و قابل به ود ،ت ییین

اهداف ع لکردی و درک فرصتهای موجود برای رشد مدیریت دانش با واید مناب انسیان

در

ت امل باشید و ه کاری دوجان ه داشته باشید.
 oباغبانهای خوبی پرورش دهید :نیش ره ران و مدیران سازمان در به ود فضای اعت یاد بیین
کارکنان بسیار پر رنگ است .باید به نها موزش دهید که چگونه م توانند از طریق ارت اطات و
الگو بودن ،به پیشرفت فرهنگ مدیریت دانش ک ککنند .کار باغ ان
است ،پس عالوه بر باروری زمین باید باغ انهای
شکل استهاده کنند .اک هر سازمان

وب

با هر شرایط

نیش ره ران سازمان در بارورسازی این

بر عهده ره یران سیازمان

پرورش دهید تا از این زمین به بهترین

اگر باغ ان

وب

اک بسیار مهی است.

بارور م شود.
داشته باشد
َ

مدیران ارشد سازمان باید با مج وعهای از اقدامات ،بستر پیادهسازی و توس ه میدیریت دانیش را
به ود بخشیده و ک ک کنند تا ه کارانشان رشد مطلوب
بارورتر باشد ،محصو نهای
سازمان
َ

نیز با کیهیتتر

داشته باشند .هیر چییدر بسیتر فرهنگی

واهد بود.

ارزیابی وضعیت فرهنگسازمان در حوزه مدیریت دانش
برای ارزياب

وضی يت فرهنیگ سیازمان از نگیاه میدیریت دانیش م تیوان از مید های بلیوغ و

پرسشنامههای
شناسای

که بدین منمور طرای

شده است استهاده ن ود .این پرسشنامهها م توانید بیه

نیاا قوت و قابل به ود در زمینه فرهنگ سازمان

باورهای سازمان

مرت ط با مدیریت دانش شناسای

ک ک کنند تا بر اسیا

ن ارزشهیا و

شده و اقدامات مناسب برای تیویت ن انجام

شود.
شا صهای مختلف و متنوع

توسط اندیش ندان یوزه میدیریت دانیش بیرای ارزییاب

مدیریت دانش تدوین شده است .در ادامه چند مورد از شا صهای فرهنگ سازمان
دانش را مرور م

فرهنیگ

در مدیریت

کنیی:

نظام انگیزشی
یت ا این ضرب ال تل را بارها شنیدیی“ ،ب

مایه فطیره”! تیثير انگيزانندهها برای ايجاد رفتار مطلوب

سا هاست كه در علوم رفتاری تییید شده است .از اين رو در به ود فرهنگ مدیریت دانش نیز یک
از اجزای ضروری به ش ار م

ید .طرای

نمام انگیزش

مدیریت دانش باید متناسیب بیا سیطوح

مختلف کارکنان در سازمان باشد و استهاده از یک روش برای ه ه کارکان کارساز نیست.
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قای باک ن ،موسس و مدیرعامل شرکت ل ان
دانش در رده برترینها قرار م گیرد رویکرد جال

باک ن که ه واره در جوایز بیین ال للی
در

میدیریت

صوص انگیزش دارد .او م گوید” رویکرد ما

برای مدیریت دانش از تشویق و تن یه (چ اق و هویج) فراتر است .ما بیه کارکنیان م گیوییی کیه
مدیریت دانش وظیهه ش است و به ن ع ل کنید .به عنوان یک پاداش نیز م کن است شغل

ود

را یهظ کنید”.

یاال تصور کنید که در یک شرکت دا ل

این رویکرد مورد استهاده قرار بگیرد .بدون تردید نتیجه ای

جز شکست زود هنگام مدیریت دانش در بر نخواهد داشت .نمام انگیزش
ل اس

است که باید به تن ن سازمان دو ته شود و اندازه و اب اد این ل یا

فرهنگ سازمان

در هر سیازمان ماننید
ه یان ویهگ هیای

است.

باورهای شخصی
شاکله اصل

مدیریت دانش در هر سازمان کارکنان هستند .دانشکاران بهعنوان اولين عنصر در فرايند

لق دانش ،دارای ديدگاهها ،ارزشها و باورهاي

هستند كه اگر ه راستا بیا ارزشهیای میدیریت

دانش ن اشد ،در فرایندهای ت ریف شده مشارکت ن

کنند.

فضای باز
در سازمان

كه فرهنگ مدیریت دانش شرایط مطلیوب دارد ،کارکنیان در بيیان عیايید و ايیدههای

نو ورانه ایسا
میابل ،در سازمان

زادی كرده و در اين رابطه تر

و تهديدی در مورد امنيت شغلي وجود ندارد .در

كه افراد از ارائه ايدهها و تهكرات جديد هرا

دانش مهيا نخواهد شد و کارکنان دچار عارضه سکوت سازمان

دارند ،فضای مناس
م شوند
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تفویض اختیار
كنتر و نمارت مستیيی مان

بزرگ در توس ه مدیریت دانش اسیت .در سیازمانهای سینت

فرهنگ بوروکراتیک و سلسله مرات

یاكی است ،امکان نو ورای و

ت رکز در تص ییگیریها موجب م شود تا افراد ت ایل چندان

اسا

مطال ات مختله

كیه

لق دانش بسییار کیی بیوده و

برای مشیارکت نداشیته باشیند .بیر

که در سا های ا یر انجام شده ،س ک ره ری تهویض ا تیار تاثیر بسزای

در رشد فرهنگ سازمان و مدیریت دانش دارد.
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فرهنگ مدیریت دانش؛

ساسان رستمنژاد

نقش مهارتهای شنیداری
در تعامل کارکنان سازمان
سیروس آقایار

مدیریت دانش نیز ه اننید سیایر رویکردهیای

بسیییاری از سییازمانهای تولیییدی و صیین ت

مدیریت  ،برای موفییت به استراتهی نییاز دارد .بهواسیییطه نیییوع ف الییییت

یییود م

ییوال از
ی م

هانسیین و ه کییارانش بییا مطال ییه بییر روی

اسییتراتهیهای انسییانگرا اسییتهاده م کننیید.

بیه ایین نتیجیه

ه انطور که اشاره شد در این رویکیرد بیهجای

رسیدند که سازمانهای موفق در مدیریت دانش

ت رکز بر دانش ذ یرهسازی شده در ییک پایگیاه

یییک روش متحدالشییکل را بییرای اسییتیرار و

بر گهتگو و ت امل میان افراد

شرکتهای ل ان

و سوئیس

بهرهبرداری از مدیریت دانش دن یا

ن

کننید .است .بهبیاندیگر بخش

از دانش پنهان افراد ،به

است که بهسخت

م توان نها را مدون

نها برای نخستینبار استراتهیهای میدیریت
دانش را بر اسا

داده ،بیشتر م تن

ت یایز بیین دانیش شیکار و

دانش پنهان به دو نوع استراتهی کدگذاری و یا

شکل

ن ییود و اسییتهاده از روشهییای

بییرای گهتگییو و

ت امل کارکنان برای انتیا این نوع دانش مؤثرتر

استراتهی سیستیگرا» و استراتهی شخص سازی است .در استراتهی شخص سازی ،کارکنان م نای
یا استراتهی انسانگرا» تیسیی کردند .کدگیذاری

تسهیی و انتییا

بر تدوین دانش و نگهیداری ن در پایگاههیای

مدیریت دانش م طوف به توس ه ت امل كاركنان

ت رکیز دارد .شخص سیازی بیه توسی ه

و ارت اطات میان نهاست  .در ایین اسیتراتهی،

فردی دانش اشاره دارد و دانش ع دتام از طریق

ت امل ،ارت اا و مذاكره مستییی و رودررو ضروری

دانش
ت ا

دانیش هسیتند و فر ینیدهای

فردبهفرد و در ت امل کارکنان با یکدیگر به بوده و فناوری اطالعات صرفام ابزاری برای ارت اا

اشتراک گذاشته م شود.
شنا ت صحیح این دو راه رد و شنای

بین افراد است .استراتهی شخص سازی م طوف
با نیاا

به دانش

است که در ذهن کارکنان وجود داشته

و جن ههای مختلف نهیا م توانید میدیران و

و شیاید بهنیدرت در قالییب كل یات بییان شییود.

پروژههییای مییدیریت دانییش را بییه سییی ت

بر الف اسیتراتهی کدگیذاری کیه بیهطور کامیل

سرمایهگذاری صحیح و برنامهریزی بهتر هدایت

بادانش شکار و مستند موجود در سازمان پیوند

کند.

ورده است.
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استراتهی شخص سازی بهگونهای اساس

به ه ه کارکنیان درون سیازمان وابسیته اسیت و بیشیتر

بادانش پنهان سروکار دارد.
گوش دادن؛ کلید تعامل کارکنان
کلیدواژه مهی برای پیادهسازی رویکرد شخص سیازی در میدیریت دانیش ت امیل کارکنیان اسیت.

بررس های نشان داده است که کارکنان سازمان برای به ود سطح ت امالت
مختله

را بیاموزند .یک

ود باید مهارتهیای

از این مهارتهای بسیار مهی« ،گوش دادن» است .اما یا تابیهیا

فكیر

کردهاید چرا گوش دادن م تواند اینقدر مهی باشد؟ در بیداری یدود  80درصد زمان انسان صرف
ه سیر،

برقراری ارت اا با دیگران شده و  4۵درصد این زمان صرف گوش دادن بیه دیگیران ی نی
فرزندان ،دوستان ،ه كاران و بستگان م شود؛ اما گوش دادن چیست؟
بسیاری از ما تصور م کنیی گوش دادن ی ن

كاری نكنیی و ص ر كنیی تا نوبت یرف زدن ما برسید.

گوش دادن چیزی بیش از ساكت بودن و شنیدن است .دكتر الی ن .ك .استیل كارشنا

مشهور در

زمینه گوش دادن م تید است گوش دادن شامل چهار مریله است؛ شنیدن پیام ،تهسیر ن ،ارزیاب

كردن و واكنش به پیام مطال ات نشان م دهد كه اكتریت ما تیری ام  ۵0درصد نیه را كه م شنویی
درك ،ارزیاب
م

و به یافمه م سپاریی و ب د از دو روز  ۵0درصد نیه را به

وریی .نتیجه نهای

اطر سیپردهایی بیه ییاد

اینكه فیط  2۵درصد نیه را كه م شنویی به یافمه م سپاریی.

اهمیت خوب گوش دادن
در محیط كار هزینههای اقتصادی ناش
این هزینه شامل زمان اضاف

از گوش دادن ض یف به دالر و سنت محاس ه شده اسیت.

است كه صرف تكرار دستورات و توضیحات مربوا به كاری است كه یا

ناقص و یا اشت اه انجام شده است .ب الوه ب ض
گوش نكردن فرد به دستورال

از یوادث و سیبهای جس

كاركنان ناش

لها یا هشدارهای ق ل از انجام كار است .در ارت اا انسیان

از

نحیوه

رابطه ما م تواند به دیگران زار برساند .بهطور متا اگر بهطور ف ا گیوش نیدهیی ییا دوسیتان
نداشته باشیی كه بهطور مؤثر هر لحمه به درد د های ما گوش دهند دچار سیب روان

م شویی.

ه ه نیازمند افرادی هستیی تا بتوانیی ایساسات و افكارمان را با او در میان بگذاریی .اگر در زندگ
شنونده

وب

دوست

ود را بهعنوان شنونده چطور ارزیاب

رابطه ص ی
كه

ن اشیی بهتدریج ایسا
با دیگران یك

تنهای

و انزوا م کنیی .اگر از ش ا سؤا شود كیه بهتیرین
م کنید چه پاسخ

از اعجاز گوش دادن است .ما م

وب گوش م دهند .این افراد كسان

م دهیید؟ دوسیت

صیادقانه و

وال شیهته و جذب افرادی م شویی
م

هستند كه با رامیش و بیا گیوش دادن از میا ی اییت

م کنند.
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چرا گوش نمیدهیم؟
اگر گوش دادن مهی است پس چرا شنونده
دالیل روانشنا ت

وب

نیستیی؟ اینكه چرا در گوش دادن مشكل دارییی

دارد .ظرفیت گوش دادن ما در هر دقییه  400تا  600كل یه اسیت دریال كیه

میانگین سرعت ادای كل ات (یرف زدن)  12۵كل ه در هر دقییه است .این ا تالف م تواند زمیان

اضاف

برای یوا

یك دلیل اصل

پرت

به وجود ورد یا در طو صح ت شخص به موضوعات متهرقه فكر كنییی.

ض ف گوش دادن مربوا به میوزش شینونده اسیت .میا در مدرسیه مهارتهیای
از طریق دورههای موزش

واندن ،نوشتن و نحوه صح ت كردن را یاد م گیریی .در بزرگسال

روش تند وان  ،نامهنگاری تجاری و زبان مكال ه شنا م شویی .علیرغی ه یه تالشهیای
جهت به ود ارت اطات م کنیی اما اغلب یك
کارکنان دارد نادیده م گیریی ی ن

از مهارتهای ارت اط

با

كیه در

كه بیشترین كاربرد را در ت امل

گوش دادن.

دلیل دیگر ض ف در گوش دادن این است كه نچنان سیرمان شیلوغ اسیت كیه ن

تیوانیی روی

یرفهای گوینده ت ركز كنیی .یا تابهیا شده نقدر سرتان شلوغ باشد كه به یرفهای فرزندتان كه
یك روز سخت

را در مدرسه داشته است بهطور ه دردانه گوش كنید یا واق ام به گهتههای ه سرتان

یا مشكالت او گوش دهید؟ گاه

وقتها به یرفهای دیگران گوش ن

انتمار دارند مشكالت نها را یل كنیی .واق ام ت داد ك
در مشكالت مال  ،ه سریاب
م

کنیی چون فكر م کنیی كه

از دوستان و بستگان از ما م

واهند كه

و یا یل م ضالت كاری به نان ك ك كنییی .در اغلیب اوقیات نهیا

واهند ایساسات و افكارشان را با ما در میان بگذارند و فیط م

یرفشان ارزش قائل شویی.
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اگر قادر باشیی

ودمان را جای دیگران بگذاریی و ایساسات نان را درك كنییی نگیاه گیوش دادن

ه دالنه اتهاق م افتد .با گوش دادن ه دالنه و از طریق دادن باز ور امكان درك ایساسات گوینده
فراهی م شود و شرایط

به وجود م

ید تا افراد بدانند كه به یرفهای نان گوش داده و نها را

درك م کنیی .این ج له كه « ش ا باید هیجانزده باشید » فیط شاید شامل كس

شود كیه دربیاره

ارتیاء میام (ترفی ) ا یرش با شور و اشتیاق با ش ا صح ت م کند .ما باید گاه باشیی كیه گیوش
دادن ه دالنه یك ج ه ک کهای اولیه است كه بسیاری از افیراد در جسیتجوی ن هسیتند و در
ت امل کارکنان نیز عامل مه

محسوب م شود .لئیو باسیكاگیا * روانشینا

م گوید « به یاد داشته باشید كه بسیاری از اوقات هست كه افراد م

و نویسینده مشیهور

واهند فیط به ییرف نیان

گوش دهید و نه چیزی بیشتر».
روش گوش دادن خود را تغییر دهید
ق ل از نكه شنونده

وب

باشید باید شنوندهای من طف باشید به ع ارت

متناسب با شرایط و موضوع گوینده تغییر دهید و این نكته مه

را بررس

روش گوش دادن

است .علت گوش دادن

ود را
ودتان

كنید كه چرا گوش م دهید؟ كشف علت گوش دادن به ش ا در انتخاب روش گوش دادن

ك ك م کند .یا برای تهریح و سرگرم

گوش م دهید یا برای كسب ایده و اطالعات ،برای ارزیاب

اطالعات یا برای ابراز ه دل ؟ اینها چهار دلیل ع ده گوش دادن است .اگر ش ا بیه مطالیب ییك
ه ایش بازرگان

و تجاری ه انند یك فیلی ك دی تلویزیون

گوش م دهید م كن نیسیت از ایین

ه ایش چیزی عایدتان شود .واضح است كه گوش دادن انتیادی كه در ارزیاب
م گیرید م تواند اطالعات زیادی به ش ا بدهد دریال كه روش مناس
دوست نیست.
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شما در کدام دسته از شنوندگان قرار دارید؟
به عادات گوش دادن

نگاه

ود اولین گام به س ت شنونده

گوش دادن مشكالت زیادی داریی .بنابراین ت جب نكنید اگر

وب شدن است .بسییاری از میا در
ودتان بیش از یك

از این روشهیا

یافتید.

شنونده مغرض (متعصب)
این شنونده م

وال گوش به یرف كس
م

ن

دهد ،مغلطه م کند و به این فكر است كه دوباره چه

ال بیرایش مهیی نیسیت
بگوید .ه یشه با ت صب و داشتن عییده ثابت بحث را دن ا م کند( .اص ٌ
گوینده چه م گوید و فیط در فكر دفاع از عییده

ودش است) .زمیان

كیه بیا شیخص مت صی

صح ت م کنید م كن است به اقتضای سن ،شغل و لهجه با او تهاهی كنید .از
بپرسید یا ت صب من مان گوش دادن م شود؟ یك راه

ودتیان ه یشیه

وب گوش دادن این اسیت كیه دربیاره

موضوع ق ل از پیشداوری فكر كنیی تا یرفهای دیگران را منصهانه بشنویی.
شنونده حواسپرت (پریشان)

با توجه به شرایط ه یشه یك
مزای تهای درون

و بیرون

از انیواع گیوش دادنهیا مناسیب اسیت .شینوندگان پریشیان بیه
اجازه م دهند به یرفهای شنونده توجه

نشود .متیسهانه بسیاری

از شنوندگان پریشان متوجه این مطلب مهی نیستند كه شرا گوش دادن داشیتن میادگ
است .ش ا ن
درون

توانید به یك شنونده ف ا ت دیل شوید ،مگر نكه تالش كنید عوامیل ییوا

رویی
پرت

را از بین ب رید و بر یرفهای گوینده ت ركز كنید .اگر این كار امکانپذیر ن اشد بهتر است وقت

دیگری را برای گوش دادن انتخاب كنید كه ت ام یوا
لوت و رام

مهی مكان

كه موجب یوا

پرت

ش ا متوجه گوینده باشد .برای گهتگوهای

را انتخاب كنید كه گهتگوها قط نشود و بهرایت

مزای تهای بیرون

م شوند را از بین ب رید.

شنونده عجول (بیحوصله)
شنونده عجو كس

است كه كالم گوینده را قط م کند و م

ت ام كند .این عادت ناپسند را بهرایت
كس

كه

یل

رام یرف م زند عص ان

وال اجازه ن
م

دهد گوینده یرفش را

م توان از بین برد .اگر هنگام گوش دادن به صیح تهای
اال یك شنونده ب یوصله هستید.
و زرده اطر شدید ایت م

برای اینكه یك شنونده ص ور باشید مستلزم این است كه یرف دیگران را قط نكنید .در اولین گام
م كن است گوش دادن بدون قط كالم كاری دشوار باشد ،اما ب م
دا بیهطور
م شوید كه زمینههای ارت اط

باز فراهی م شود.
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شنونده بیتفاوت (منفعل)
شنونده منه ل هیچگاه گوش دادن را بهعنوان فر یندی ف ا محسوب ن

کند .وقت

درگیر گهتگو با

اصال
شنوندگان منه ل هستیی هرگز مط ئن نیستیی كه پیام ما درك م شود چرا؟ ساده است چون
م
کنی یا اگر دریافت كنی بسیار جزئ

باز ور (پس وراند) دریافت ن

منه ل م توانند مشكالت زیاد ارت اط

است .به ه ین علت شنوندگان

به وجود ورند .مكال ه تلهن

با شنونده منه ل مشکلتر از

گهتگوی چهره به چهره با اوست و در اغلب اوقات كل ات او با صدای بسیار ض یه

شنیده م شود.

به ه ین علت است كه افراد اغلب مت جب م شوند كه چرا ارت اا قط شده اسیت .اگیر هنگیام
مكال ه تلهن

گوینده از ن سوی تلهن از ش ا بپرسد یا هنوز پشت

چون او تصور م کند به یرفهایش گوش ن
كنید وض یت
طرف گوینده

ط هستید؟ علیت چیسیت؟

دهید .اگر به شنونده منه ل گرایش دارید باید س

ود را با دادن باز ور به یك شنونده ف ا تغییر دهید .لذا فیط كاف
ی شوید ت ا

چش

است ك

به

برقرار كنید و سرتان را به عالمت تائید تكان دهیید .ییا اگیر

شرایط مناسب بود ت سی كنید.

م كن است متوجه شوید كه مهارتهای ارت اط
یکش ه و بهطور دائی عادات
شنونده

ش ا نیازمند به ود نس

ود را تغییر دهید .با صرف ك

است .اگرچه ن

واهید

وقت و تالش شی ا م توانیید ییك

وب شوید .به یاد داشته باشید گوش دادن یك مهارت مهی ارت اط

محسوب م شیود و

ن اید نادیده گرفته شود .ش ا با این ع ارت شنا هستید « فكر كنید ق ل از نكه یرف بزنید» تا نجا
كه این توصیه باید عادت ثانویه ش ا شود .اما این ع ارت پند موز ناقص است و ع ارت كامل ن این
است كه « گوش دادن مهارت

است كه باید مداوم ت رین شود  .درنتیجه كیهیت ارت اا ما با دیگران

بهطور چش گیری به ود م یابد ».با گوش دادن درست ،ت امل کارکنان به ود م یابد و درنتیجه ن
اهداف ع لیات

استراتهی شخص سازی و اشتراک دانش به شیوههای پنهان به پنهان و انسانمحور

نیز محیق م شود.
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