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چکیده
این مقاله به ارائه الگویی برای تدوین و بازنمایی نقشه دانش یک واحد پژوهشی در شرایط بحرانی با رویکرد شناسایی مهارتها و تخصصها
، طبقهبندی نقشههای دانش، علت ترسیم نقشه دانش و اصول کلیدی ترسیم آن، برای این کار مباحثی مانند تعاریف نقشه دانش و انواع آن.میپردازد
 یک الگوی شش، سپس با تحلیل نقاط قوت و ضعف موردکاویهای یادشده.مزایا و معایب اینگونه نقشهها و موردکاویهای انجامشده بررسی شدند
 شناسایی سرپرستان و مدیران عملیاتی.2  تعیین حوزه دانشی.1 مرحلهای برای بازنمایی نقشه دانش در یک واحد تحقیقاتی ارائه شد که شامل شش گام
 فراهم کردن مکانیسم.6  ترسیم نقشه دانش و.5  استخراج اطالعات و دانش افراد.4  استخراج روابط بین کارکنان و همچنین فرادانش مربوط به افراد.3
.روزآمدسازی و تحلیل نقاط قوت و ضعف است
 نقشه سرمایه دانش، بازنمایی نقشه دانش، الگوی نقشه دانش، نقشه دانش، شرایط بحرانی:کلمات کلیدی
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Presenting a Model for the Formation and
Representation of a Knowledge Map of a
Research Unit under Critical Conditions
Skills and expertise recognition approach

ارائه الگویی برای تدوین و بازنمایی نقشه دانش یک واحد پژوهشی
در شرایط بحرانی با رویکرد شناسایی مهارتها و تخصصها

Mohammad Reza Zahedi*1, Masoud Darabi2, mohammad forsi3

Abstract
his paper presents a model for designing and representing a knowledge unit of a research unit in critical situations
with a skill recognition and expertise approach. To do this, topics such as definitions of the map of knowledge
and its types, the reason for mapping knowledge and its key principles of drawing, classification of knowledge maps,
the advantages and disadvantages of such maps and case studies were studied. Then, by analyzing the strengths and
weaknesses of the aforesaid, a six-step model was presented for representing the knowledge map in a research unit
that consists of six steps: 1. identifying the field of knowledge. 2. Identifying supervisors and operational managers. 3. Extracting relationships between employees and also, meta-knowledge about people. 4. Extracting information and knowledge of people. 5. Drawing up knowledge map. 6. Providing mechanism for updating and analyzing
strengths and weaknesses. The validation of the model was carried out in the form of a question from the experts
familiar with the basics of knowledge management and crisis management, including 9 sample samples available.
Key Word: Critical Situation, Knowledge Map, Knowledge Mapping Pattern, Knowledge Map Representation,
Knowledge Capital Map
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مقدمه
امروزه توجه به سرمایههای فکری در سازمان و ایجاد حافظه
سازمانی برای انعطافپذیری و سازگاری هرچه سریعتر در مواجهه
با تغییرات و در نهایت تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده از عواملی
است که میتواند مزیت رقابتی سازمانهای مختلف را تأمین کند.
برای همین تالشهای زیادی برای پیادهسازی مدیریت دانش در
سازمانها صورت گرفته که یکی از ابزارهای آن نقشه دانش است.
نقشه دانش با ارائه یک تصویر چشماندازی رسم میکند تا بهترین
حــوزههــای دانــشــی مشخص شــده و بـهطــور همزمان مسیرهای
بین آنها نمایش یابد .به بیانی دیگر نقشه دانش ابــزار شناسایی
دارایـیهــای دانشی سازمان اســت که نشان میدهد دانــش کجا
قرار دارد ،چه افرادی صاحب آن هستند و چگونه میتوان به آن
دست یافت .این مطلب بهویژه در شرایطی که حالت بحرانی باشد،
بیش از پیش مهم میشود[ .]1از اینرو این تحقیق با هدف ارائه
الگویی برای تدوین و بازنمایی نقشه دانش یک واحد پژوهشی در
شرایط بحرانی با رویکرد شناسایی مهارتها و تخصصها انجام
شده است .در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بدانیم «نقشه
دانــش یک واحــد پژوهشی بــرای تأمین کــدام اهــداف باید تهیه
شود؟» « ،ویژگیهای نقشه دانش یک واحد پژوهشی برای تأمین
اهداف مورد نظر کدامند؟» و «آیا نقشه دانش تهیهشده با الگوی
پیشنهادی اهداف مورد نظر را تأمین کرده است؟ در ادامه تعاریف
مختصری از نقشه دانش ارائه میشود.

نقشه دانش
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نقشهی دانش بازنمونی مصور از اطالعات ثبت شده است که
به ناظران با پیشزمینهها و سطوح دانشی مختلف کمک میکند
تا بهصورت بهینه از این اطالعات استفاده و روابط بین آنها را درک
کنند .نقشه فقط یک عامل توانمندساز یعنی ابــزاری بــرای نیل
به یک هدف مهمتر است؛ وسیلهای برای بیان و انتشار دانش،
خالقیت و انرژی نهفته در همه گروهها صرفنظر از مکان یا سطح
آن در یک سازمان است[.]2
افزایش امکان رؤیت منابع دانش و در نتیجه تسریع و تسهیل
فرآیند جایابی تخصص یا تجربه مرتبط ،بهبود ارزیابی داراییهای
فکری و توانمندیهای شــرکــت ،کمک بــه کارکنان در تفسیر و
ارزیابی حوزههای دانــش ،برقراری ارتباط بین فرآیندها و منابع
دانــش ،گام نهادن به فراسوی مستندسازی یک فرآیند و ترسیم
مراحل ضروری توسعه دانش در زمینهای خاص از جمله اهداف
ترسیم نقشه دانش هستند]3[ .

انواع نقشه دانش
در گذشته تنها سه نوع نقشه دانــش به شرح زیر به کار می
رفت:
1 .1نقشههایی که رابطه بین دانشها و مکان آنها را نشان
میدهند.

2 .2نقشههایی که افراد و گروهها را به زمینه تخصصی آنها
مرتبط میکنند.
3 .3نقشههایی که اطالعات بهدستآمده را به گزارشهای
اصلی و تجربیات آنها مرتبط میکنند.
اما بهتازگی محققان به این نتیجه رسیدهاند که این سه نوع
مختلف نقشه باید به صورت یک نقشه مرکب درآیند تا مکان هر سه
منبع دانشی را یکجا نشان بدهند .در این جا منظور ما از نقشههای
دانـ ــش ف ـهــرس ـتهــای ت ـصــویــری مــنــابــع دانـ ــش (ت ـخــص ـصهــا)،
دارایــیه ــای دان ــش (مــهــارتهــای هسته) ،ســاخــتــارهــای دانــش
(دامنههای مهارت) ،کاربردهای دانش ( بافتهای خاصی نظیر
فرآیندها که دانش در آنها بهکار م ـیرود) یا مراحل توسعه دانش
(فازهای توسعه دانش یا مسیرهای یادگیری) است.
نقشههای منبع دانــش جمعیتی از افــراد ماهر یک شرکت و
مرتبط جستوجو
دانــش سازمانی شرکت را در مقابل معیارهای
ِ
مانند محدوده تخصص ،میزان نزدیکی و یا توزیع محلی نشان
میدهد.
نقشههای دارایی دانش به صورت دیداری دانش ذخیرهشده
در یک فرد ،گروه ،واحد و یا تمام سازمان را نشان میدهند.
نقشههای ساختار دانش ساختاری کلی را از یک دامنه دانشی
رسم کرده ،ارتباط هر جزء را با اجزای دیگر نشان میدهند .این نوع
نقشه دانش به مدیر در جهت درک و فهم بهتر یکی از زمینههای
تخصصی کمک میکند .نقشههای کاربرد دانش نشان میدهند
که برای مرحلهای خاص از یک فرآیند و یا در یک موقعیت خاص
ً
شغلی به چه نوع دانشی نیازمندیم .معموال این نقشهها اشارهای
به محل وجود آن دانش خاص (اسناد ،افــراد خبره ،پایگاههای
اطالعاتی) هم میکنند .این نقشهها میتوانند راهنمای افرادی
باشند که در فرآیندهای فـشــردهای از دانــش مانند حسابداری،
مشاوره ،تحقیق و یا توسعه محصول کار میکنند.
نقشههای توسعه دانش برای نمایش مراحل الزم برای دست
یافتن به یک شایستگی خاص ،چه به صورت فردی ،چه به صورت
گروهی و چه به صــورت یک هویت سازمانی بهکار میروند .این
نمودارها همانند یک نقشه راه یادگیری و توسعه هستند که باعث
بهوجود آمدن دیدی یکپارچه برای یادگیری سازمانی میشوند.
علت آنکه بر این پنج نوع نقشه تاکید میشود ،آن است که آنها
پاسخگوی سؤاالت زیر هستند5[ :و]4
•چگونه میتوان به دانش مورد نیاز دست یافت؟
•چگونه میتوان در خصوص کیفیت دانش مربوطه قضاوت
کرد؟
•چگونه میتوان ساختار دانش مربوطه را درک کرد؟
•چگونه میتوان دانش مربوطه را بهکار گرفت و توسعه داد؟

علل ترسیم نقشه دانش
نــقـشـههــای دان ــش بــا روی ـکــردهــا و اهـ ــداف مختلف ترسیم
میشوند که به کاربران ،کاربرد ،اهداف سازمانی و  ...بستگی دارد.
اما نکته حائز اهمیت این است که چرا باید نقشه دانش سازمان را

اصول کلیدی ترسیم نقشه دانش
تــرســیــم نقشه دان ــش اقــدامــی مــهــم اس ــت کــه امـ ــوری نظیر
پیمایش ،ممیزی و تجزی ه و تحلیل را در بر میگیرد که هدف از این
کار ردگیری کسب و از دست دادن اطالعات و دانش است .عالوه بر
این مهارتها و شایستگیهای فردی و گروهی را نیز مورد بررسی
قرار داده ،نحوه جریان دانش را در سراسر یک سازمان بازنمایی
کرده یا به نقشه در میآورد .ترسیم نقشه دانش به سازمان کمک
میکند تا درک درستی از اثــرات از دست دادن پرسنل بر سرمایه
فکری بهدست بــیــاورد و به انتخاب گــروههــای کــاری و انطباق

طبقهبندی نقشه دانش
ِا ِپلر( )2008میگوید مزایای بازنمون دیداری-که همان نقشه
دانش است -در بافت مدیریت دانش مدتها قبل شناخت ه شده
و مورد بحث قرار گرفتهاند .با این وجود نقشههای دانش تاکنون
بهصورت نظاممند طبقهبندی نشده و از نظر ویژگیها ،خصلتهای
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ترسیم کنیم .در زیر برخی از علل ترسیم نقشه دانش در سازمان
بیان شدهاند]5[:
•تشویق بــرای استفاده مجدد و جلوگیری از انجام دوبــاره
کارهای از قبل انجامشده ،صرفهجویی در وقت و هزینههای
جستجو و کسب اطالعات
•برجسته ساختن جزیرههای خبرگی و پیشنهاد راههایی برای
افزایش اشترا ک دانش
•شناسایی بخشهای کــاری مؤثر کــه یادگیری در آنها در
جریان است.
•کم کردن بار مسئولیت متخصصان با کمک به اعضا برای
یافتن سریع اطالعات و دانش حیاتی سازمان
• بهبود پاسخگویی به مشتری ،تصمیمگیری و حل مشکالت
با فراهمآوری امکان دسترسی به اطالعات مناسب
•بــرجــســت ـهســازی فــرص ـتهــای مــنــاســب بـ ــرای یــادگــیــری و
بهرهگیری از دانش
•صورتبرداری و ارزیابی داراییهای فکری و ناملموس
اهداف تهیه نقشه دانش
پرواضح است که تأسیس هر سازمانی بــرای تحقق هدف یا
اهدافی ویژه تشکیل میشود و تحقق این هدف یا اهداف مستلزم
وجود ابزارها و شرایط خاصی است .هدف از تأسیس سازمانهای
پژوهشی انجام پژوهش در زمینه مــورد نظر سازمان بــرای دست
یافتن به محصول یا ارائــه خدمتی خاص است که این محصول
یا خدمت میتواند یک طرح یا ایــده نو و یا یک نمونه محصول
تحقیقاتی بــاشــد .الزمــه تحقق اه ــداف ســازمــانهــا یــا واحــدهــای
پژوهشی وجــود نیروی انسانی خــاق و متفکر اســت که از آن به
عنوان مغزافزار 1یــاد میشود .یکی از اهــداف اصلی ترسیم نقشه
دانــش ،نشان دادن رابطه بین این مغزافرارها در سازمان است؛
چرا که اگر این رابطه درست درک شود ،بهراحتی میتوان از طریق
یک فرد به افــراد صاحب نظر دیگر دسترسی پیدا کرد که نتیجه
آن صرفهجویی در زمان جستجو ،صرفهجویی در هزینه استخدام
افراد تازه بر اثر بیاطالعی از وجود کارشناسان مورد نیاز در درون
سازمان و افزایش بهرهوری است .از اهداف دیگر تهیه نقشه دانش
یک واحد پژوهشی میتوان به شناسایی مهارتها و تخصصهای
موجود ،ارائــه توانمندیهای سازمان ،ارائــه اطالعات درســت در
زمان مناسب ،شناسایی شکافهای دانشی و شناسایی منابع و
داراییهای دانشی اشاره کرد3[.و] 1

فناوری با نیازها و فرآیندهای دانشی کمک میکند .به بیانی ساده
نقشه دانش هر گونه مصورسازی دانش فراتر از بافت است که با
هدف استخراج ،رمزنگاری ،اشتراک ،استفاده و گسترش دانش
انجام میشود .این مصورسازی با تکیه بر اصولی انجام میشود که
دنهام ِگ ِری )1999( 2آنها را به شرح زیر بیان میدارد6[:و]7
•درک اینکه دانش پویا و تغییرپذیر است.
•شــرح محدودیتها ،تعیین مرزها و احـتــرام به حریمهای
شخصی و آزادیهای فردی
•تشخیص و جایابی دانش در طیف وسیعی از اشکال :آشکار
و پنهان ،رسمی و غیررسمی ،رمزنگاریشده و شخصیسازی
شده ،داخلی و خارجی ،کوتاهمدت و بلندمدت
•جایابی دانــش در فرآیندها ،ارتباطات ،سیاستها ،افــراد،
اسناد و مدارک ،گفتوگوها ،پیوندها ،بافت ،تأمینکنندگان،
رقبا و مشتریان
•آ گ ــاه ــی از س ـطــوح س ــازم ــان ــی ،مــبــاحــث فــرهـنـگــی و نــظــام
پــاداشدهــی ،وقتشناسی ،اش ـتــراک ،ارزش ،فرآیندهای
قانونی و حمایتی نظیر پروانه ثبت اخـتــراع ،اســرار و عالئم
تجاری
ویژگیهای نقشه دانش
برای اینکه نقشه دانش یک واحد پژوهشی اهداف مورد نظر
آن را تأمین کند ،باید ســاده ،روشــن ،شفاف و چندسطحی باشد؛
چندسطحی از آن جهت که بتواند اطالعات مختلف را در سطوح یا
مقولههای مختلف نشان بدهد؛ به طوری که کاربر نقشه در عین
آنکه با نگاهی سریع و کوتاه اطالعات مورد نیاز خود را کسب میکند،
دچار سردرگمی و اضافهبار اطالعات نشود .بهطور خالصه میتوان
گفت که نقشه دانش باید به عنوان حافظه سازمانی عمل کرده،
دانــش آشکار را ثبت ،ضبط و یکپارچه کند؛ سرمایههای فکری
را شناسایی کند؛ آشنایی الزم را به اعضای جدید سازمان بدهد؛
یادگیری سازمانی را تقویت کند؛ روشی برای هماهنگی ،تسهیل،
برجستهسازی و مرور منابع پیچیده اطالعاتی باشد؛ ابزاری برای
پاسخگویی به نیازهای کاربران بوده و آنها را راهنمایی کند؛ امکان
بررسی احتماالت ،آزمون راههای مختلف و نوآوری را با ارائه روابط
نو میسر سازد؛ اشتراک و اکتشاف دانش را آسان کند؛ به شناسایی
افــراد مرتبط و آ گــاه کمک کند؛ در کاربران انگیزه ایجاد کند؛ به
ایجاد و خلق زنجیرههای دانشی متصل بههم کمک کند؛ با ارائه
اطالعات روشن ،مفید و قابل دسترس به رفع مشکالت کمک کند؛
تصمیمگیری بهتر را ســاده کند؛ مــوارد الزم بــرای برونسپاری را
شناسایی کند؛ به جایابی و اشاعه تجربیات موفق کمک کند؛ و
بستر الزم را برای تحول آماده کند.

منحصربهفرد یا پارامترهای کاربردی مقایسه نشدهاند[8و .]14
جدول  1طبقهبندی خصوصیات نقشه دانش را نشان میدهد.
بــا ایــن همه بهترین دســتـهبــنــدی ب ــرای نقشههای دانــش
عبارت است از دستهبندی بر اساس شکل خاص آنها و یا بر اساس
هدفی که به خاطر آن از آنها استفاده میشود .به نظر میرسد در
این زمینه اتفاق نظر وجــود دارد که نقشههای دانــش به صورت
نظری میتوانند به هر شکلی دربیایند و میتوان با هر هدفی از آنها
استفاده کرد و محدودیت موجود در شکل و هدف استفاده از آنها
به خاطر محدودیت ذهنی طراحان و کاربران آنهاست .به هر حال،

برای اینکه یک نقشه مفید باشد ،باید انتظاراتی را که از آن میرود
برآورده سازد و این نکته محدودیتهایی را بر شکل نقشه تحمیل
میکند .در تصویر  1انواع نقشه بر اساس شکل و کاربردهای هر یک
از آنها نشان داده شده و میتوان بیان کرد که در یک طرف از این
شکل ارتباطها و انواع فرمهای نقشه ارائه شده و در سمت دیگر آن
استفادهکنندگان از آن مشخص شدهاند .همچنین نحوه ارتباط هر
یک از نقشهها و کاربرد آنها با استفاده از خطوط مرتبط بیان شده
است.

جدول  :1طبقهبندیهای نقشه دانش

ردیف

1

2

نام طبقهبندی

طبقهبندی ال کوف

طبقهبندی نوینز

تقسیمبندی طبقه

معایب آن

سال ارائه

هدفمند ،ادرا کی ،وظیفهای ،حرکتی

مبتنی بر روانشناسی شناختی است که به واسطه
آن ایرادهای وارد بر این نوع روانشناسی بر آن وارد
میشود.

1987

مدلهای اشارهگر ،مدلهای ارتباطی،
مدلهای راهحلی

مدلها با هم همپوشانی دارند و طبقهبندی فقط به
نقشها و محتوای اصلی نقشههای دانش میپردازد و
سایر پارامترهای کاربردی نظیر قالب گرافیکی ،دامنه،
رسانهُ ،مد ایجاد یا میزان مهارت مورد نیاز را نادیده
میگیرد.

1997

نقشههای تولید و توسعه دانش ،نقشههای
بهاندازه کافی جامع ،متنوع یا دقیق نیست که کاربرد
عبارت
شناساییی نقشه
دستهبندی برا
بهترین
است از دستهبندی بر اسااس شاكل خااص آنهاا و یاا بار2002
دانش،
دانشارزیابی
هایههای
دانش ،نقش
بندی ِا ِپلر
با ا3ین همهطبقه
عمومی در مدیریت دانش داشته باشد.
دانش
کاربرد
های
ه
نقش
اساس هدفی که به خاطر آن از آنها استفاده میشود .به نظر میرسد در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که نقشههاای
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توان با هر هدفی از آنها استفاده کرد و محدودیت موجاود
نقشهمی
زبان،ند و
دربیای
شكلی
هایهر
دانش به صورت نظری میتواننقشنده به
های
متن و
تحلیلی
مبتنی بر یک اصل ثابت طبقهبندی نبوده و همیشه
طبقهبندی ،نقشههای شبکه ،نقشههای
استفاده از آنها به خاطر محدودیت ذهنی طراحان و کاربران آنهاست .به هار حاال ،بارای اینكاه یاك2002
هدفی هاف
در4شكل وطبقهبند
نمیتوان آن را در مدیریت دانش بهکار گرفت.
قطعی و مسلم ،نقشههای شماتیک
برآورده سازد و این نكته محدودیتهایی را بر شكل نقشاه تحمیال
میرود
نقشه مفید باشد ،باید انتظاراتی را که از آن
شناختی
ساختارهای
میکند .در شكل  1انواع نقشه بر اساس شكل و کاربردهای هر یك از آنها نشان داده شده و میتوان بیان کارد کاه در
هدف ،شکل گرافیکی ،محتوا ،سطح کاربرد و
شكل ارتباطها و انواع فر های نقشه ارائه شده و در سمت دیگر آن استفادهکننادگان از آن مشاخص2008
بندی ِا ِپلر
5
طبقهاین
یك طرف از
روش ایجاد
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ارائه الگویی برای تدوین و بازنمایی نقشه دانش یک واحد پژوهشی
در شرایط بحرانی با رویکرد شناسایی مهارتها و تخصصها

شدهاند.

شكل  .1انواع نقشه بر اساس شكل و كاربرد
تصویر  .1انواع نقشه بر اساس شکل و کاربرد []4
همچنین نحوه ارتباط هر یك از نقشهها و کاربرد آنها با ][ 4
استفاده از خطوط مرتبط بیان شده است.

مزایای تهیه نقشه دانش و نقش آن در شرایط بحرانی
باید توجه داشت که نقشه دانش و ترسیم نقشه دانش در شرایط بحرانی هم همانناد کارهاا و چیزهاای دیگار مزایاا و

مزایای تهیه نقشه دانش و نقش آن در شرایط بحرانی
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ارائه الگویی برای تدوین و بازنمایی نقشه دانش یک واحد پژوهشی
در شرایط بحرانی با رویکرد شناسایی مهارتها و تخصصها

باید توجه داشــت که نقشه دانــش و ترسیم نقشه دانــش در
شرایط بحرانی هم همانند کارها و چیزهای دیگر مزایا و معایبی
دارند که هنگام پرداختن به آنها باید مورد توجه قرار گیرند .این
مزایا و معایب به شرح زیر هستند5[:و]6
•به عنوان حافظه سازمانی عمل میکند؛
•دانش آشکار را ثبت ،ضبط و یکپارچه میکند.
•ابــزاری بــرای انتقال اطالعات مهم و عملی(دانش) در
بافت سازمانی است.
•سرمایههای فکری را شناسایی میکند.
•ابزاری برای پاسخگویی به نیازهای کاربران است.
•اشترا ک و ا کتشاف دانش را تسهیل میکند.
•به شناسایی افراد مرتبط و آ گاه کمک میکند.
•به ایجاد و خلق زنجیرههای دانشی متصل بههم کمک
میکند.
•با ارائــه اطالعات روشــن ،مفید و قابل دسترس به رفع
مشکالت کمک میکند.
•تصمیمگیری بهتر را تسهیل میکند.
•شکافهای دانــش را آشکار ساخته و مــوارد الزم برای
برونسپاری را شناسایی میکند.
دانش و مدیریت بحران
هنگام مواجهه با بحران سازمانها هزینه و وقـت زیـادی
صرف کرده و افراد بسیاری تجارب گوناگونی به دست میآورند.
تجربهی اداره کردن بحرانها و ثبت این تجارب بهعنوان دانش
سبب شده سازمانها اشتباهاتشان را ببینند و آمـوزش سازمانی
گستردهای را آغاز کرده تا کسب ،تقسیمبندی و رسمیسازی دانش
را آســان کنند .بنابراین مدیریت دانــش میتواند نقش مهمی در
مدیریت بحران بازی کند .سازمانها به انواع متفاوتی دانش نیاز
دارنــد و استراتژیهای مدیریت دانش گوناگونی را بهکار میبرند
تــا در زمــان بــحــرانهــا بهترین نتیجه را کسب کنند .همچنین
مدیریت بحران بـرای انطباق با تغییرات و گـذر از مشکالت و رفـع
آسیبهای ایجادشـده در محیط با شرایط خـاص و تازه ،مـدیـرانی
با ویژگیهای خاصی را مـیطلبد کـه عموم آنهـا با مشکالت بسیاری
مواجه میشوند .یکی از مهمترین ویژگیها که میتواند به رهبران
و مدیران در پاسخ به ایــن تغییرات کمک کند ،مدیریت دانش
است [ .]3مک کول ( )2012حیات سازمانها و نهادها در شرایط
بحران را به شدت تحت تأثیر آمادگی مؤثر و کارآمد برای بحران،
مقابله سریع در موقعیتهای بحرانی و بازتوانی راهبردی پس از
بحران میداند؛ بنابراین بهکارگیری برنامهای راهبردی برای ایجاد
رویکردی جامع که دربرگیرنده همه مخاطرات و همه نهادهاست،
باید توازنی درست بین مراحل پیشگیری ،آمادگی ،مقابله و بازتوانی
ایجاد کند که توسط همه نهادهای کسبوکار دولتی و غیردولتی
پشتیبانی شده و تضمینکننده کاهش مخاطرات باشد تا سیاستها
و اقدامات این برنامه با تغییرات اقلیمی ،بینالمللی و ملی منطبق
شود (گروه مدیریت بحران ایالت کوئینزلند )2010 ،بحران عبارت
است از وضعیت ناپایـداری .گرچه در اقتصاد بـه نقطـه پایینترین

نقطه سطح فعالیتهای اقتصاد بـحــران میگویند؛ امــا آن هم
بیشترین ناپایداری را در خود دارد[ .]7وضعیتی است که در آن
نظم سیستم اصلی یا قسمتهایی از آن را که ما سیستم فرعی
مینامیم ،مختل کــرده و پــایــداری آن را بـههم زده باشد [.]12
بدیهی اســت بحران یکی از عوامل مهم کـاهش سـطح آرامــش
عمـومی در جامعه است .بنابراین مدیریت بحران بر پایه مبانی
دانش میتواند در ارتقای سـطح دانش و آ گاهی عمومی و توسعه آن
نقش بهسزایی داشته باشد .در این راستا و در توسعه دانش محور
مدیریت دانش از ارکان اصلی محسوب میشود [ .]20با توجه به
پیشرفت و تحول همهروزه اطالعات در جهان کنونی و عصری به
نام عصر انفجار اطالعات ،در ارتباط با بالیای طبیعی ،شناسایی و
مهار آنها ،عالوه بر بحثهای تخصصی و علمی بودن تا حد زیادی
به مباحث مدیریتی و ساختاری مربوط میشود .بدیهی است که
مدیریت و بهطور اختصاصی مدیریت بحران قبل از هر چیز یک
نظام تصمیمگیری است و برای تصمیمگیری درست ،دسترسی به
تازه ترین اطالعات از ضروریات است .ایجاد شبکه قوی و پویای
اطالعاتی در ارتباط با بالیای طبیعی میتواند مدیران را در راستای
هدایت درســت حرکتها یــاری دهد و در نهایت منجر به کاهش
عواقب نامطلوب آن شود[.]6 ،5
ب ـیشــک خ ــس ــارت ج ـبــراننــاپــذیــر واردشـ ـ ــده نــاشــی از عــدم
برنامهریزی قبل از رویــارویــی و یا آمادگی نداشتن بــرای مقابله،
همراه با عــوارض نامطلوب آنها پس از وقــوع اســت .عــوارض تلخ
حــوادث تنها در ویرانیهای فیزیکی خالصه نمیشود؛ بهطوری
که بعد از سانحه عالوه بر مرگومیر و ویرانیها مسائل دیگری از
قبیل بیماریهای واگیردار ،بزهکاریها ،اختالالت روانی ،فروپاشی
اقتصاد ناحیه و  ...حادث میشود که کوشش های مقابله با این
عوارض در جهان امروز مبحثی به نام مدیریت بحران را بهوجود
میآورد.
مدیریت بـحــران دانـشمـحــور درص ــدد اســت بــا برنامهریزی
مناسب ،جامعه را برای پیشگیری ،آمادگی ،امداد و بازسازی مهیا
کند .از طرفی تحقق برنامههای مدیریت بحران با اتکا بر دانش
و از طریق تحلیل دادهها و اطالعات ،امکانپذیر است .اغلب این
دادهها خصیصه فضایی دارند و میتوانند به نقشه تبدیل شوند.
هنگام وقــوع بالیای طبیعی ،عملیات مختلفی بــرای نجات
افــراد حــادثـهدیــده همانند معرفی پناهگاهها ،تــدارکــات پزشکی،
بــازســازیهــای اولـیــه و تعیین محل اســکــان موقت و  ...باید در
راستای به حداقل رساندن خسارت انجام شوند .ارائه این خدمات
به صورت جامع ممکن نیست؛ مگر اینکه سیستمهای اطالعات
از جمله سیستمهای اطالعات جغرافیائی (ج ـیآیاس) پشتیبان
مراکز مدیریت بحران باشند.
با بروز بحران ،اولین و مهمترین سیستمی که مورد تهدید و
نابودی قرار میگیرد ،نظام اطالعاتی منطقه بحرانزده است که
بدون وجود این نظام هرگونه کمکرسانی و امداد نه تنها مثمر ثمر
نیست ،بلکه حتی ممکن است منجر به بحرانهای بعدی شود.
نظام اطالعاتی سنتی بسیار خطرپذیر بوده و انعطافپذیری الزم
برای تطبیق و کار در شرایط بحرانی را ندارد[.]4 ،7

فناوری اطالعات و دانش میتواند با ایجاد یک نظام اطالعاتی
مدرن ،منسجم ،پویا و منعطف که از اصول اولیه تولید و اشترا ک
دانش در مدیریت دانش است ،بهخوبی شرایط متغیر و متحول
بحران را در خود هضم کرده و کمک بسیار بزرگی برای تصمیمگیری
مــدیــران باشد .استفاده مؤثر از ابــزارهــای تــازه فــنــاوری اطالعات
مانند سیستمهای انتقال اطــاعــات م ــاه ــوارهای ،سیستمهای
تشخیص هویت افراد مصدوم و فوتشده ،سیستمهای پردازش
اطــاعــات مانند سیستمهای یکپارچهسازی اطــاعــات از جمله
اینترنت میتواند دامنهی خسارت بحران را کاهش دهد و از بروز
بحرانهای بعدی نیز جلوگیری کند[.]3

موردکاویهای نقشه دانش
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ارائه الگویی برای تدوین و بازنمایی نقشه دانش یک واحد پژوهشی
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در این پژوهش چهار موردکاوی مورد بررسی قرار گرفت که به
طور خالصه به شرح زیر هستند:
موردکاوی اول مربوط به ترسیم نقشه دانش در یک محیط
صنعتی متعلق به یک شرکت فوالدسازی است و دانش  30سال
تولید فــوالد خــام را در خــود انباشته اســت .بــرای اســتــخــراج این
دانــش ،نقش ه دانش فرآیند اصلی تولید فوالد ترسیم شده و مدل
استفادهشده برای ترسیم نقش ه دانش ،تکنیک نقشهفرآیند عنوان
شده که یک متدولوژی شش مرحلهای مشتمل بر  .1تعریف دانش
سازمانی .2 ،آنالیز نقشه فرآیند .3 ،استخراج دانــش .4 ،تحت
وب کردن دانش .5 ،پیوند دانش و  .6اعتبارسنجی نقشه دانش
است]14و .[16با توجه به اینکه این مطالعه در یک محیط تولیدی
انجام شده و فرآیند تولید را به نقشه درآورده ،مناسب الگوی یک
واحد پژوهشی به نظر نمیرسد .با این وجود چارچوبی کلی را به
ذهن متبادر میکند که چه موضوعاتی باید در ارائه الگوی نقشه
دانش مد نظر قرار گیرد.
مــوردکــاوی دوم مــربــوط بــه ترسیم نقشه دان ــش در سازمانی
پروژهمحور است که مشکل اساسی آن واحد توسعه مهارت است.
این واحد مسئول تأمین نیروی انسانی است و بزرگترین مشکل آن
نبود تصویری مناسب از مهارتهای کارمندان است که راهی هم
برای حل این مشکل پیدا نکرده است .از این رو اغلب اوقاتی که
نیاز به کارمند یا مهارت جدیدی بوده ،نیروی جدید استخدام کرده
است .حال آنکه ممکن است در خود سازمان ،کارمندی مهارت
مورد نیاز را داشته باشد که در صورت شناسایی او منافع زیادی عاید
شرکت میشود[18و.]19
مــوردکــاوی سوم مربوط به ترسیم نقشه دانــش در محیطهای
دانشگاهی است که در آن  27نفر از مقامات ارشد دانشگاهی گرد هم
آمدهاند تا نمونههایی از یک ساختار نظری (ترسیم نقشه دانش) را
بیابند .روش مورد مطالعه مبتنی بر بحث و بر مبنای نظریه است؛
یعنی از گروه مورد نظر خواسته شد تا مثالهایی از ترسیم نقشه
دانش را پیدا کرده ،آن را تشریح و بررسی کند .برای کسب اطمینان
از تحقق این هدف ابتدا مفاهیم پایه مدیریت دانــش ،مدیریت
سرمایههای فکری ،ترسیم نقشه دانش ،کارکردها و امکانات آنها
ارائــه شده اس ــت[ .]16گفتنی است در این پژوهش هیچ مدل یا
الگویی ارائه نشده است.

موردکاوی چهارم درباره همافزایی تحلیل شبکههای اجتماعی
و ترسیم نقش هدانش است که در آن از تکنیک تحلیل شبکههای
یشــود .بــرای
اجــتــمــاعــی ب ــرای تــرسـیــم نقشه دان ــش اس ـتــفــاده م ـ 
بهکارگیری تکنیکهای تحلیل شبکههای اجتماعی و ترسیم
نقشه دانش ،یک ممیزی دانش با هدف شناسایی منابع و خألهای
دانــش در مشهورترین مؤسسه خیریه در واشنگتن دی.ســی که
حدود  85کارمند دارد و شامل  6بخش است ،انجام و جریان دانش
در سازمان مشخص شده است .سپس خالصه ممیزی دانش به
هر یک از اعضای سازمان ارسال و پس از آن مصاحبههای تکمیلی
متناسب با آنها انجام شده اســت .بخشی از این خالصه ممیزی
دان ــش ،ســؤاال تــی را طــرح کــرد کــه بــه ســاخــت نقشه دان ــش بــرای
ارتباطات "فرد به فرد" کمک میکرد .برای مشخص شدن جریان
دانش در سازمان دادههای جمعآوری شده تحلیل شدهاند .در این
تحلیل به دو سطح از جزئیات یعنی جریان دانش در میان گروه و
در میان کارمندان توجه شده است [ .]17نکته قابل توجه در مورد
این تحقیق آن است که رابطه بین کارکنان و اهمیت هر یک از آنها
برای سازمان مشخص میشود؛ اما هیچ الگویی برای ترسیم نقشه
دانش ارائه نشده است.
در مطالعات موردی دیده شد که هر یک از سازمانهای مورد
مطالعه با توجه به نیازها و انتظارات خود از مدیریت دانش ،کوشش
در تعریف کاربردی خاص از نقشه دانش داشتهاند؛ به طوری که
در هر مورد تعریفی از نقشه دانش منطبق با نیازهای خاص وجود
دارد .نقشه دانش یا ترسیم نقشه دانش موضوعی است که تعاریف
زیادی دارد .در همه این تعاریف به  2موضوع شناسایی دانش مورد
نیاز و شناسایی منابع آن دانش اشاره شده است .عالوه بر این در
فرآیند نقشه دانش تالش میشود این دو موضوع به صورت یک
ً
شمای گرافیکی یا اصطالحا نقشه تصویر شود .با نگاهی به جدول
 2میتوان برداشتی کلی و مقایسهای اجمالی از چهار موردکاوی
بهدست آورد.

الـگــوی پیشنهادی تهیه نقشه دانــش در یــک واحــد
تحقیقاتی
بررسی چهار موردکاوی حکایت از آن دارد که موردکاوی دوم
یعنی ترسیم نقشه دانش در یک سازمان پروژهمحور از نظر محیطی
بیشترین نزدیکی را به محیط واحد تحقیقاتی دارد .در این روش
توجه به مدیران عملیاتی مــورد تاکید قــرار گرفته که با توجه به
نقش این افراد در انجام کارها و آشنایی آنها با محیط و کارکنان و
همچنین عدم پراکندگی اطالعات و دانش آنها نسبت به همکاران،
تمرکز بر روی این افــراد برای ترسیم نقشه دانش منطقی به نظر
میرسد .ابتدا جمعآوری و گردآوری اطالعات مورد نیاز نقشه بر این
افراد استوار شد؛ اما نتایج آن به هیچ وجه رضایت بخش نبود؛ زیرا
در برخی موارد اطالعات آنها راجع به پژوهشگران و حتی ساختار
سازمانی هم بهروز و کامل نبود .یکی از عواملی که سبب میشد
برخی از این مدیران تمایلی برای ارائــه اطالعات نداشته باشند،
بیاهمیت شمردن نقشه دانش و این تصور بود که مدیریت ارشد
واحد استفادهای از آن نخواهد کرد .به هر حال ،با توجه به نتیجه

جدول  :2روند کلی نقشهکردن دانش در  4سازمان
نوع سازمان

نوع نیاز

نقشهدانش پیشنهادی

نتیجه

صنعتی

استخراج دانش انباشتهشده در فرآیند تولید
فوالد

نقشه فرآیند

فرآیند  6مرحلهای که هر یک از مراحل
محصولی ارائه کرده است.

پروژهمحور

آ گاهی از مهارت کارکنان

دانشگاهی

انتخاب نقشهدانش مناسب برای
محیطهای دانشگاهی

َ
متدولوژی کامون کدز
با تأ کید بر مدل سازمانی

 5کاربرگ

نقشهدانشی پیشنهاد نشده،
فقط چند موضوع قابل بحث

استخراج یک رویه
جدول 4

گرفت و
شنهاد
با توجه به اینكه مدل بولمستن و اندرسون برای یك سازمان پروژهمحور ارائه شده ،محور الگو پی
ضعف
قرارقوت و
شدنینقاط
آشکار
توجه به شبکههای غیررسمی در سازمان
خدماتی
استفاده از تکنیک SNA
شبکههای غیررسمی
الگویی مطابق شكل  2ارائه شد .در ادامه این الگو و گا های آن بیشتر شرح داده میشوند.
فراهم كردن مكانيسم
روزآمد سازي
استخراج روابط بين كاركنان و

تحليل نقاط قوت و

ترسيم نقشه دانش

استخراج اطالعات و
دانش افراد

ضعف

همچنين فرادانش مربوط به
افراد

شناسايي سرپرستان و
مديران عملياتي

تعيين حوزه دانشي

شكل  2الگوی پیشنهادی برای ترسیم نقشه دانش واحد پژوهشی در شرایط بحرانی

تصویر  :2الگوی پیشنهادی برای ترسیم نقشه دانش واحد پژوهشی در شرایط بحرانی

گام اول؛ تعیین حوزه دانشی :در این مرحله اطععات به سه دساته شخصای ،شاغلی و دانشای تقسایمبنادی

می دهد .ععوه بر ایان ناوك فلاش
نشان میدهد که ناوع ارتبااط یاك
طرفه است یا دوطرفه .از ایان ناوع
شكل بارای نشاان دادن ارتباطاات
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بارای
ییخاود را
فرآیندهایی ارز
هر دستهوشاخصهاا
آسانتر
موقع نیاز
برایبه آنها
دسترسی
نبودنود تا
بخش میش
باشد.آن
تصمیم بر
دانش،
ترسیمدرنقشه
این روش
مثاالاین افراد
شناسایی
دارد؛ رو
دربارهمین
شناسند؛ از
کارییاابرا م
گرفته شود.
مانندپیش
نقشه در
برای تهیه
شد که روش
آنها ،مهارتها و
ارتباطاترا بین
دست به
گزارشها ،پروژههای مدریتواند
دربردارد.
کارکنان،آموزشها
شناسایی شده و
انجا و انجا
مقاالت،
اطععاتی
دیگری انواع
دسته دانشی
ابتدا
واحد تحقیقاتی
دوم؛ دانش
تدوین نقشه
شناسایی آنها
اشاره گام
)2002در این
بنابراین
کمک کند.
های ایشان
شناختیاتی :همتوانای
کردهاند
اندرسون (
بولمستن و
انطوریکه
ران عملی
نمونه،مدی
سرپرستان و
شناسایی
برای گام
پیشنهادی
مطابق الگوی
رانآمــد.
مدیـت
سرپرستانبهو دسـ
کلی از آن واحــد
شود.
مهاارتمی
کارکناان ،انجام
توانااییهاای آنهاا و فرآینادهای کااری را
هاا و
هساتند کاه
سپسافارادی
عملیاتی
یــوهــان بولمستن و مارتین انــدرســون ( 3)2002بــرای استخراج
گــام ســوم؛ استخراج روابــط بین کارکنان :پیشتر اشــاره شد که
میشناسند؛ از همین رو شناسایی این افراد میتواند به شناسایی کارکنان ،ارتباطات بین آنها ،مهارتها و توانااییهاای
ابتدا در مراجعه به مدیران عملیاتی تــاش شد اطالعاتی دربــاره
اطالعات و شناسایی مهارتها و تواناییهای کارکنان به مدیران
ای4شان کمك کند .بنابراین در این گا شناسایی آنها انجا میشود.
پژوهشگران کسب شــود؛ اما این تالش خیلی مؤثر نبود .هر چند
عملیاتی مراجعه شد .زیرا این افــراد دانش مربوط به گروههای
شاد
تاعش
ی
ات
یا
عمل
ران
ی
ماد
باه
مراجعاه
در
ابتادا
کاه
شد
كاركنان:
شخصیروابط بی
استخراج
سوم؛
کارکنان،گام
اشارهدر
پیشتر ...را
پروژه و
کارکنان،نتاریخچه
های
مهارت
با بهرهگیری از همین اطــاعــات تا حــدودی ارتباطات بین افــراد
هماین ا
آنهابا بهارهگ
چند
نبود .هر
تعش خ
شود؛ اما ای
پژوهشگران
درباره
اطععاتی
کارکنانن پرا
کسبدانش
نسبت به
این افراد
دانش
اختیار دارند و
تاا که برای
طععااتبود
همان چیزی
ی واز این
مشخصیارشد
یافتن
مؤثرمحل
کندگییلی و
کاافی باه
شروع
یی
کهمبرا
همانکارچیز
چنینمشخص
افتن آنها
محل ی
بولمستن وافراد و
ارتباطات بین
کمتریحدود
اندرسون
مارتین
دارد.ییوهان
نظارچند دسته
کارکنان به
کااربین
روابط
رسید.
بودنظر
ی به
کافی
استداللشد و اینشروع
اطالعاتیکااری-
طرفه،دوطرفاه،
اطععااتی
كطرفاه،
روابطی یا
اطععاات
رواباط کااری،
دستهبهشاامل
های به چند
کارکنان
دانشروابط بی
کهرسید.
میکنندمی
خودشان به
کارکنان راجع
کارکنان ون گروه
دوطرفه ،کاری-
اطالعاتی یک
کاری،
شامل
دانش
سیاسی
دلیل مسائل
شود.تقسیمبندی شد تا
دوطرفه
یکطرفه و
اطالعاتی
اطالعاتیشفاف
کاری-روشن و
کارکنان
ارتباط بین
نیست.تقسیمبندی شد تا نوع
مناسبدوطرفه
اطععاتی
نقشهی-
برایو کار
كطرفه
اطععاتی ی
اندرسون برای یک سازمان
و
بولمستن
مدل
اینکه
به
با توجه
نوع ارتباط بین کارکنان روشن و شفاف شود.
شاااكل  3شااامایی از ارتباطاااات
پیشنهادی قرار گرفت و الگویی
شده،
پروژهمحور ارائه
تصویر  3شمایی از ارتباطات پژوهشگران در یکی از بخشهای
محور ازالگوبخاشهاای
در یكی
پژوهشگران
مطابق تصویر  2ارائه شد .در ادامه این الگو و گامهای آن بیشتر
مــورد مطالعه را نشان میدهد که بهطور نمونه رسم شده است.
مورد مطالعه را نشان مایدهاد کاه
شرح داده میشوند.
گفتنی است با فرض اینکه بین مدیر و کارکنان هر مدیریت ارتباط
بااهطااور نمونااه رساام شااده اساات.
گام اول؛ تعیین حــوزه دانشی :در این مرحله اطالعات به سه
کاری ،اطالعاتی و کاری-اطالعاتی وجود دارد ،از ترسیم آن پرهیز
گفتنی است باا فارض اینكاه باین
دسته شخصی ،شغلی و دانشی تقسیمبندی میشود تا دسترسی به
شده است .الزم به گفتن اینکه رنگ مشکی ارتباط اطالعاتی ،رنگ
ارتباط
هریت
مدیر
تر هر
کارکنان
آنها در مدیر
شاخصهای ارزیابی خود
دسته
باشد.
موقع ونیاز آسان
سبز ارتباط کاری و رنگ بنفش ارتباط کاری-اطالعاتی را نشان
اطععااتی
کاری-
مثالی و
اطععات
را در کار
اطالعاتی مانند مقاالت،
دانشی انواع
دسته
بردارد؛ی،برای
میدهد .عالوه بر این نوک فلش نشان میدهد که نوع ارتباط یک
پرهیااز
دستم آن
هایازدرترساای
پروژهدارد،
وجااود
انجامشده و آموزشها را
انجام و
گزارشها،
طرفه است یا دوطرفه .از این نوع شکل برای نشان دادن ارتباطات
دربردارد.ااده اساات .الز بااه گفااتن اینكااه
ش
بقیه بخشها هم میتوان استفاده کرد.
ی،مدیران
اطععات و
سرپرستان
شناسایی
رناگ عملیاتی :همانطور که
گام چهارم؛ استخراج اطالعات و دانش افراد :پس از کسب اطالع
ارتباط
دوم؛مشكی
گامرنگ
از محل فیزیکی استقرار افــراد ،با مراجعه به آنها مصاحبهای با
اند سرپرستان و مدیران
رناگ کرده
( )2002اشاره
بولمستن و
بانفش
اندرسونکااری و
سبز ارتبااط
تها و تواناییهای آنها
مهار
کارکنان،
که
هستند
افرادی
عملیاتیارتباااط کاااری-اطععاااتی را نشااان

ارتباطات بین افراد و محل یافتن آنها مشخص شد و این همان چیزی بود که برای شروع کاار کاافی باه نظار
د .روابط بین کارکنان به چند دسته شاامل رواباط کااری ،اطععااتی یاكطرفاه ،اطععااتی دوطرفاه ،کااری-
ی یكطرفه و کاری -اطععاتی دوطرفه تقسیمبندی شد تا نوع ارتباط بین کارکنان روشن و شفاف شود.
 3شااامایی از ارتباطاااات
ران در یكی از بخاشهاای
العه را نشان مایدهاد کاه
نمونااه رساام شااده اساات.
ست باا فارض اینكاه باین
کارکنان هر مدیریت ارتباط
طععاتی و کاری-اطععااتی
دارد ،از ترساایم آن پرهیااز
اات .الز بااه گفااتن اینكااه
كی ارتباط اطععاتی ،رناگ
ااط کااری و رناگ بانفش
کاااری-اطععاااتی را نشااان
ععوه بر ایان ناوك فلاش
یدهد که ناوع ارتبااط یاك
ت یا دوطرفه .از ایان ناوع
رای نشاان دادن ارتباطاات
شكل  :3روابط پژوهشگران بخش م.ال
تصویر  :3روابط پژوهشگران بخش م.ال
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جدول  :3مهارتها و توانایی های پژوهشگران در حوزه های کاری مختلف
الکترونیک
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ارائه الگویی برای تدوین و بازنمایی نقشه دانش یک واحد پژوهشی
در شرایط بحرانی با رویکرد شناسایی مهارتها و تخصصها

سؤاالت از پیش تعیینشده صورت میگیرد تا اطالعات مورد نظر از
ایشان کسب و استخراج شود.
گــام پنجم؛ ترسیم نقشه دان ــش :پیشتر اش ــاره شــد کــه بــرای
جلوگیری از ب ــروز اضــافــه بــار اطــاعــاتــی نقشه دان ــش بــه صــورت
چندسطحی ترسیم خواهد شد .در سطح اول روابط بین کارکنان
و در سطح دوم مهارتها و تواناییهای آنها نشان داده میشود.
برای نشان دادن روابط بین کارکنان از نرم افزار MindMapper
(تصویر  )3و برای نشان دادن مهارتها و تواناییها از ماتریس دو
ُبعدی استفاده میشود (جدول .)3

©تکنیسین

¨تازه کار

این مطلب (میزان مهارتها و تواناییهای پژوهشگران) را
میتوان با یک نگاه سریع به تصویر  4دریافت.
با نگاهی به ایــن تصویر مـیتــوان دیــد که در حــوزه هدایت،
کنترل و مواد اپتیکی هیچ خبرهای وجود ندارد و بیشترین خبرگی
در حوزههای الکترونیک و بینایی ماشین است که میتواند ناشی
از تقسیم کــار و مسئولیت در حــوزه ماموریت ایــن واحــد پژوهشی
باشد .نکته قابل توجه دیگر اینکه میزان مهارت و توانایی در سطح
کارشناس ارشد نسبت به سطوح دیگر بیشتر است.
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این مطلب (میزان مهارتها و تواناییهای پژوهشگران) را میتوان با یك نگاه سریع به شكل  4دریافت.
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گام ششم ؛ فراهم کردن مکانیسم روزآمدسازی و تحلیل نقاط قوت
و ضعف در شرایط بحرانی
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پس از آنکه نقشه دانش واحد پژوهشی مورد نظر به صورت
دو سطحی ترسیم شد ،باید مکانیسمی برای روزآمدسازی و تحلیل
نقاط قوت و ضعف آن پیشبینی و طراحی شود تا بتواند پاسخگوی
نیازهای متغیر کاربران نقشه باشد .برای این کار میتوان نقشه را
روی پورتال سازمانی بارگذاری و پیادهسازی کرد تا افراد بتوانند
آن را رؤیت کرده و با توجه به نوع دسترسی در آن دخل و تصرف
کنند یا اینکه نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه دهند .حالت
پیشفرض این است که مدیر دانش مسئولیت بهروز نگه داشتن
این نقشه را بر عهده داشته باشد.
ویژگیها و خصوصیات الگوی پیشنهادی
برای اینکه به ویژگیهای الگوی ارائهشده پی ببریم ،آن را با
چهار موردکاوی مقایسه میکنیم .مطالعه اجمالی این چهار روش
نشان میدهد که الگوی ارائهشده در تحقیق حاضر نسبت به همه
آنها کاملتر بوده و تمام مراحل را از ابتدا یعنی تعیین حوزه دانشی
تا انتها یعنی بحث روزآمدسازی در بر میگیرد .عالوه بر این نقطه
ضعفها و کاستیهای آنها را نیز ندارد .گفتنی است در هیچ یک
از موردکاویها صحبتی از روزآمدسازی نشده و در برخی موارد نیز
الگو یا نقشهای ارائه نشده است .حال آنکه این نکات در الگوی
پیشنهادی لحاظ شدهاند.
از ویژگیهای الگوی ارائ ـهشــده مـیتــوان به مشخص شدن
محل کار هر یک از کارکنان ،وجــود یا نبود رابطه بین کارکنان و
شــفــافســازی نــوع رابــطــه بین آنــهــا ،تواناییها و مــهــارتهــای هر
یک از کارکنان از دیــدگــاه خــودشــان و از منظر کــاری مـیتــوان به
م ــواردی مانند تعیین نــیــازهــای آمــوزشــی ،آشــکــار شــدن خألهای
دانشی یا تهدیدها ،شناسایی علل ثبت و ضبط نشدن یافتههای
دانشی ،توانمندیهای واحد پژوهشی نمونه یا فرصتها ،تمرکز
فعالیتهای واحــد پژوهشی ،تعداد مقاالت ،گــزارشهــای فنی و
پروژههای انجامشده اشاره کرد.
ارزیابی الگوی پیشنهادی
برای انجام ارزیابی نقشه در معرض ارزشیابی کاربران احتمالی
آن قرار گرفت .این ارزشیابی  9نفر مخاطب داشت که شش نفر

پژوهشگر مرکز پژوهشی و سه نفر هم از افــراد خــارج از ایــن مرکز
بودند .از این افراد خواسته شد به چهار سؤال زیر پاسخ دهند:
•آیا نقشه دانــش تهیهشده مهارتها و تخصصهای افــراد را
نشان میدهد؟
•آی ــا دان ــش تــولـیــدشــده یــا مــوجــود در مــرکــز قــابــل شــنــاســایــی و
طبقهبندی است؟
•آیا توسط این نقشه میتوان مشخص کرد که این دانش را چه
کسی در سازمان و در کجا در اختیار دارد؟
•آیا مشخص است که توسط چه سیستمی ،چگونه و در چه
زمانی میتوان این دانشها را در دسترس داشت و یا تهیه کرد؟
در پاسخ به سؤال «یک» از مجموع شش نفر پژوهشگر پنج نفر
پاسخ مثبت دادند و خاطر نشان کردند که نقشه دانش تهیهشده،
مهارتها و تخصصهای افــراد را تا حد مطلوب و خوبی نشان
میدهد؛ یک نفر از ارائه پاسخ طفره رفته و توجه را به سوی اهمیت
روابط اجتماعی و وزن بیشتر روابط اطالعاتی برده است .از مجموع
سه نفر کارکنان خارج از مرکز هم پاسخ  2نفر مثبت بوده که نشان
از مطلوب بودن نقشه دانش در شناسایی مهارتها و تخصصها
دارد؛ اما یک نفر میزان آن را متوسط ارزیابی کرده است.
در پاسخ به سؤال «دو» همانند سؤال «یک» از مجموع شش
نفر پژوهشگر  5نفر پاسخ مثبت داده و میزان آن را مطلوب توصیف
کردهاند و یک نفر مراجعه به پیشینه کاری افراد را گزینه بهتری
معرفی کرده است .از مجموع سه نفر کارکنان خارج از مرکز هم یک
نفر آن را کامل توصیف کرده و دو نفر دیگر غیردقیق و کلی قلمداد
کردهاند.
در پاسخ به ســؤال «ســه» هر شش نفر پژوهشگر پاسخ مثبت
دادنــد و آن را مطلوب دانستند .از مجموع سه نفر کارکنان خارج
ً
از مرکز هم دو نفر آن را نسبتا خوب ارزیابی کرده و یک نفر ناقص
برشمرده است.
در پاسخ به سؤال «چهار» از مجموع شش نفر پژوهشگر دو نفر
آن را خوب توصیف کردهاند و چهار نفر هم ضعیف شمردهاند که
علت آن بیاطالعی ایشان از پیادهسازی آتی نقشه در بستر پورتال
است .از مجموع سه نفر کارکنان خارج از مرکز هم یک نفر آن را
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متوسط ارزیابی کــرده و دو نفر دیگر گفتهاند که چنین سیستمی
وجود ندارد.
به طور کلی ارزیابی نقشه توسط افــراد یادشده حکایت از آن
دارد که نقشه ارائ ـهشــده میتواند پاسخگوی نیازهای کنونی و
آتی باشد؛ البته باید پیادهسازی شده و چگونگی استفاده از آن
اطالعرسانی شود.
پیشنهادهایی ب ــرای پ ـیــاد هســازی نقشه دان ــش در یــک واحــد
پژوهشی
مـیتــوان بیان داشــت که مهمترین رکــن نقشه دانــش اجــرا و
پیادهسازی آن در سازمان است؛ چرا که دیگر مراحل ترسیم نقشه
دانش همگی به عنوان مقدمهای برای بسترسازی و استفاده از آنها
برای تحقق عملی نقشه دانش به شمار میروند.
نقشه دانشی که در این پژوهش ترسیم شد ،تنها مربوط به
یک واحد از چندین واحد پژوهشی است که به عنوان واحد نمونه
برای اجرا و پیادهسازی نقشه دانش برگزیده شد .بنابراین اجرا و
پیادهسازی نقشه دانش ابتدا مستلزم اجرای مراحل مختلف نقشه
در سایر واحدها بوده تا اطالعات و موارد مناسب جمعآوری شود.
پس از آن مـیتــوان تصمیم گرفت که نقشه دانــش را بهصورت
یکپارچه یــا ب ـهصــورت بخشبخش 5ترسیم کــرد و روی پورتال
سازمانی قرار داد.
بــرای هــر چــه بهتر طــی شــدن مــراحــل ترسیم نقشه دانــش و
جــمـعآوری اطــاعــات الزم بــرای آن پیشنهاد میشود یک جلسه
توجیهی با حضور کلیه نیروهای پژوهشی بــرگــزار شــود تا آنها با
چگونگی اجرا ،اهداف ،نوع و میزان اطالعات الزم ،مزایای حاصل
از نقشه بــرای کارکنان و مدیران آشنا شــده و اطالعات الزم را در
دسترس خود قرار دهند تا به این ترتیب مراحل کار سریعتر و با وقفه
کمتری انجام شود .شاید هم بتوان تشویقهایی را برای افراد مورد
مصاحبه در نظر گرفت تا با میل و رغبت بیشتری به سؤاالت پاسخ
دهند .عالوه بر این بهتر است پرسشنامه و فرمهای خاصی از قبل
تهیه شده و کلیه سؤاالت و موارد مرتبط برای استخراج و گردآوری
اطالعات در آنجا پیشبینی شود تا هیچ نکتهای از قلم نیفتد.
در ضمن برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایههای دانشی باید
به آنها یــادآور شد که چنانچه تصمیم به ترک داشته باشند ،باید
چند ماه قبل به اطالع مدیر دانش برساند تا وی هم با اتخاذ تدابیر
مناسب ،نسبت به ثبت تجربیات و دانش ضمنی آنها اقدام کند.
با توجه به اهمیت دانش ضمنی در دنیای امروز که چند سالی
است دانشمندان و محققان به آن رسیدهاند و تالش برای ثبت و
ضبط آن دارند ،بهتر است ثبت تجربیات ،یافتهها و کارهای روزانه
کارکنان در بستر پورتال سازمانی جدی گرفته شده و بهطور مستمر
پایش شود .ضمن اینکه برای ترغیب هر چه بیشتر افراد به این امر
پاداشهایی در نظر گرفته شود و چنانچه کسانی نسبت به این امر
سهلانگار و بیتوجه هستند ،تدابیر خاصی در مورد آنها اجرا شود تا
شاید به این ترتیب این مسئله مهم به یک فرهنگ سازمانی تبدیل
شود.

نتیجهگیری

در سالهای اخیر ،دانــش خــود را به عنوان بهترین سرمایه
مرا کز تولیدی و خدماتی معرفی کرده و جای سایر عوامل قدیمی
تولید نظیر زمین ،دارای ــی مالی و غیره را گرفته اســت؛ زیــرا این
سرمایه از بین نرفته و با کاربرد بیشتر پخته و آزموده شده و روز به
روز ابعاد و زوایای جدیدی به آن افزوده میشود .از اینرو امروزه
ضرورت مدیریت این سرمایه بیبدیل بیش از پیش حس میشود.
یکی از ابــزارهــای انــداز هگـیــری مدیریت دانــش یا پایش چگونگی
حرکت و پیشرفت آن نقشه دانش است .نمایش مصور اطالعات و
ارتباطات بهدستآمده ،امکان برقراری ارتباط و یادگیری اثربخش
را برای ناظرانی با پیشزمینههای متفاوت فراهم میآورد و چهار
دسته نتیجه شامل نتایج اقتصادی ،ساختاری ،فرهنگ سازمانی و
دانشی را به ارمغان میآورد.
با عنایت و توجه به اهمیت ،کارکردها ،نتایج و مزایای نقشه
دانش ،در پژوهش حاضر یک الگوی شش مرحلهای برای ترسیم
نقشه دانش ارائه و نقشه دانش یک واحد پژوهشی نمونه هم با
استفاده از این الگو بازنمایی شده است .شایان ذکر اینکه این الگو
بــرای پیادهسازی در بستر پورتال سازمانی در نظر گرفته شده تا
روزآمدسازی و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن بهراحتی انجام شود و
کاربران نقشه بتوانند نظرات و پیشنهادهای اصالحی خود را برای
هرچه بهتر شدن آن روی پورتال ارائه دهند.
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