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ارائـــه الگویـــی بـــرای تدویـــن و بازنمایـــی نقشـــه دانـــش یـــک 
شناســـایی  رویکـــرد  بـــا  بحرانـــی  شـــرایط  در  پژوهشـــی  واحـــد 

تخصص هـــا و  مهارت هـــا 
 zahedy182@yahoo.com  محمدرضا زاهدی*:  استادیار مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مسعود دارابی: دکتری جامعه شناسی، محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد فرسی : کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

تاریخ دریافت: 1397/9/25
تاریخ پذیرش: 1398/9/26

چکیده  
تخصص ها  و  مهارت ها  شناسایی  رویکرد  با  بحرانی  شرایط  در  پژوهشی  واحد  یک  دانش  نقشه  بازنمایی  و  تدوین  برای  الگویی  ارائه  به  مقاله  این 
کلیدی ترسیم آن، طبقه بندی نقشه های دانش،  کار مباحثی مانند تعاریف نقشه دانش و انواع آن، علت ترسیم نقشه دانش و اصول  می پردازد. برای این 
مزایا و معایب این گونه نقشه ها و موردکاوی های انجام شده بررسی شدند. سپس با تحلیل نقاط قوت و ضعف موردکاوی های یادشده، یک الگوی شش 
گام 1. تعیین حوزه دانشی 2. شناسایی سرپرستان و مدیران عملیاتی  که شامل شش  مرحله ای برای بازنمایی نقشه دانش در یک واحد تحقیقاتی ارائه شد 
کردن مکانیسم  کارکنان و همچنین فرادانش مربوط به افراد 4. استخراج اطالعات و دانش افراد 5. ترسیم نقشه دانش و 6. فراهم  3. استخراج روابط بین 

روزآمدسازی و تحلیل نقاط قوت و ضعف است.
کلیدی: شرایط بحرانی، نقشه دانش، الگوی نقشه دانش، بازنمایی نقشه دانش، نقشه سرمایه دانش کلمات 

Presenting a Model for the Formation and 
Representation of a Knowledge  Map of a 
Research Unit under Critical Conditions 
Skills and expertise  recognition approach
Mohammad Reza Zahedi*1, Masoud Darabi2,  mohammad forsi3

Abstract 

This 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 manag-
ers. 3. Extracting relationships between employees and also, meta-knowledge about people. 4. Extracting informa-
tion 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 سرمایه  های فکری در سازمان و ایجاد حافظه 
سازمانی برای انعطاف پذیری و سازگاری هر چه سریع  تر در مواجهه 
با تغییرات و در نهایت تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده از عواملی 
کند.  که می تواند مزیت رقابتی سازمان های مختلف را تأمین  است 
در  دانش  مدیریت  پیاده سازی  برای  زیادی  تالشهای  همین  برای 
که یکی از ابزارهای آن نقشه دانش است.  گرفته  سازمان ها صورت 
نقشه دانش با ارائه یک تصویر چشم اندازی رسم می  کند تا بهترین 
مسیرهای  همزمان  بــه طــور  و  شــده  مشخص  دانــشــی  حــوزه هــای 
شناسایی  ابــزار  دانش  نقشه  دیگر  بیانی  به  یابد.  نمایش  آنها  بین 
کجا  دانــش  می  دهد  نشان  که  اســت  سازمان  دانشی  دارایــی هــای 
آن  به  افرادی صاحب آن هستند و چگونه می  توان  قرار دارد، چه 
دست یافت. این مطلب به ویژه در شرایطی که حالت بحرانی باشد، 
بیش از پیش مهم می شود]1[. از این رو این تحقیق با هدف ارائه 
الگویی برای تدوین و بازنمایی نقشه دانش یک واحد پژوهشی در 
انجام  تخصص ها  و  مهارت ها  شناسایی  رویکرد  با  بحرانی  شرایط 
که بدانیم »نقشه  شده است. در این تحقیق به دنبال آن هستیم 
تهیه  باید  اهــداف  کــدام  تأمین  ــرای  ب پژوهشی  واحــد  یک  دانــش 
شود؟« ، »ویژگی های نقشه دانش یک واحد پژوهشی برای تأمین 
الگوی  با  کدامند؟« و »آیا نقشه دانش تهیه شده  اهداف مورد نظر 
کرده است؟ در ادامه تعاریف  پیشنهادی اهداف مورد نظر را تأمین 

مختصری از نقشه دانش ارائه می شود.

نقشه دانش

که  نقشه ی دانش بازنمونی مصور از اطالعات ثبت شده است 
کمک می کند  به ناظران با پیش زمینه ها و سطوح دانشی مختلف 
تا به صورت بهینه از این اطالعات استفاده و روابط بین آنها را درک 
نیل  بــرای  ابــزاری  یعنی  توانمند ساز  عامل  یک  فقط  نقشه  کنند. 
دانش،  انتشار  و  بیان  برای  وسیله ای  است؛  مهم تر  هدف  یک  به 
گروه ها صرف نظر از مکان یا سطح  خالقیت و انرژی نهفته در همه 

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 دارایی های 
و  تفسیر  در  کارکنان  بــه  کمک  شــرکــت،  توانمندی های  و  فکری 
منابع  و  فرآیندها  بین  ارتباط  برقراری  دانــش،  حوزه های  ارزیابی 
ترسیم  و  فرآیند  یک  مستندسازی  فراسوی  به  نهادن  گام  دانــش، 
اهداف  جمله  از  خاص  زمینه ای  در  دانش  توسعه  ضروری  مراحل 

ترسیم نقشه دانش هستند. ]3[

انواع نقشه دانش 

می  کار  به  زیر  ح  شر به  دانــش  نقشه  ع  نو سه  تنها  گذشته  در 
رفت:
که رابطه بین دانش ها و مکان آنها را نشان . 1 نقشه هایی 

می دهند.

گروه ها را به زمینه تخصصی آنها . 2 که افراد و  نقشه هایی 
مرتبط می کنند.

گزارش های . 3 به  را  که اطالعات به دست آمده  نقشه هایی 
اصلی و تجربیات آنها مرتبط می کنند.

ع  که این سه نو اما به تازگی محققان به این نتیجه رسیده اند 
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 نقشه های 
ــش )تــخــصــص هــا(،  ــ ــش فــهــرســت هــای تــصــویــری مــنــابــع دان ــ دان
دارایـــی هـــای دانـــش )مــهــارت هــای هسته(، ســاخــتــارهــای دانــش 
نظیر  خاصی  بافت های   ( دانش  ،کاربردهای  مهارت(  )دامنه های 
دانش  توسعه  مراحل  یا  مــی رود(  به کار  آنها  در  دانش  که  فرآیندها 

)فازهای توسعه دانش یا مسیرهای یادگیری( است. 
و  شرکت  یک  ماهر  ــراد  اف از  جمعیتی  دانــش  منبع  نقشه های 
جست وجو  مرتبِط  معیارهای  مقابل  در  را  شرکت  سازمانی  دانــش 
نشان  محلی  توزیع  یا  و  نزدیکی  میزان  تخصص،  محدوده  مانند 

می دهد.
 نقشه های دارایی دانش به صورت دیداری دانش ذخیره شده 

گروه، واحد و یا تمام سازمان را نشان می دهند. در یک فرد، 
کلی را از یک دامنه دانشی   نقشه های ساختار دانش ساختاری 
ع  کرده، ارتباط هر جزء را با اجزای دیگر نشان می دهند. این نو رسم 
نقشه دانش به مدیر در جهت درک و فهم بهتر یکی از زمینه های 
می دهند  نشان  کاربرد دانش  نقشه های  می کند.   کمک  تخصصی 
که برای مرحله  ای خاص از یک فرآیند و یا در یک موقعیت خاص 
ع دانشی نیازمندیم. معمواًل این نقشه ها اشاره ای  شغلی به چه نو
پایگاه های  خبره،  افــراد  )اسناد،  خاص  دانش  آن  وجود  محل  به 
افرادی  راهنمای  می توانند  نقشه ها  این  می کنند.  هم  اطالعاتی( 
حسابداری،  مانند  دانــش  از  فــشــرده ای  فرآیندهای  در  که  باشند 

کار می کنند.  مشاوره، تحقیق و یا توسعه محصول 
نقشه های توسعه دانش برای نمایش مراحل الزم برای دست 
یافتن به یک شایستگی خاص، چه به صورت فردی، چه به صورت 
این  می روند.  به کار  سازمانی  هویت  یک  صــورت  به  چه  و  گروهی 
که باعث  نمودارها همانند یک نقشه راه یادگیری و توسعه هستند 

به وجود آمدن دیدی یکپارچه برای یادگیری سازمانی می شوند. 
کید می شود، آن است که آنها  ع نقشه تا علت آنکه بر این پنج نو

پاسخگوی سؤاالت زیر هستند: ]5و4[
چگونه می توان به دانش مورد نیاز دست یافت؟	 
کیفیت دانش مربوطه قضاوت 	  چگونه می توان در خصوص 

کرد؟
کرد؟	  چگونه می توان ساختار دانش مربوطه را درک 
گرفت و توسعه داد؟	  چگونه می توان دانش مربوطه را به کار 

علل ترسیم نقشه دانش

ترسیم  مختلف  ــداف  ــ اه و  ــکــردهــا  روی ــا  ب دانـــش  نــقــشــه هــای 
کاربرد، اهداف سازمانی و ... بستگی دارد.  کاربران،  که به  می شوند 
که چرا باید نقشه دانش سازمان را  اما نکته حائز اهمیت این است 



59

ی 
ش

وه
 پژ

حد
 وا

ک
ش ی

دان
شه 

 نق
ی

مای
ازن

و ب
ن 

دوی
ی ت

برا
ی 

وی
الگ

ئه 
ارا

ها
ص 

ص
خ

و ت
ها 

ت 
هار

ی م
سای

شنا
رد 

یک
رو

 با 
نی

حرا
ط ب

رای
 ش

در

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 شمـاره هجدهم
پاییز و زمستان

 1399

سازمان  در  دانش  نقشه  ترسیم  علل  از  برخی  زیر  در  کنیم.  ترسیم 
بیان شده اند:]5[ 

دوبــاره 	  انجام  از  جلوگیری  و  مجدد  استفاده  بــرای  تشویق 
کارهای از قبل انجام شده، صرفه جویی در وقت و هزینه های 

کسب اطالعات  جستجو و 
برجسته ساختن جزیره های خبرگی و پیشنهاد راه هایی برای 	 

ک دانش افزایش اشترا
در 	  آنها  در  یادگیری  کــه  مؤثر  ــاری  ک بخش های  شناسایی 

جریان است.  
برای 	  اعضا  به  کمک  با  بار مسئولیت متخصصان  کردن  کم 

یافتن سریع اطالعات و دانش حیاتی سازمان
 بهبود پاسخگویی به مشتری، تصمیم گیری و حل مشکالت 	 

با فراهم آوری امکان دسترسی به اطالعات مناسب
ــری و 	  ــی ــادگ ــرای ی ــ ــای مــنــاســب ب ــت ه ــرص بــرجــســتــه ســازی ف

بهره گیری از دانش 
صورت برداری و ارزیابی دارایی های فکری و ناملموس	 

اهداف تهیه نقشه دانش 
یا  هدف  تحقق  بــرای  سازمانی  هر  تأسیس  که  است  پرواضح 
اهدافی ویژه تشکیل می شود و تحقق این هدف یا اهداف مستلزم 
وجود ابزارها و شرایط خاصی است. هدف از تأسیس سازمان های 
دست  بــرای  سازمان  نظر  مــورد  زمینه  در  پژوهش  انجام  پژوهشی 
محصول  این  که  است  خاص  خدمتی  ارائــه  یا  محصول  به   یافتن 
محصول  نمونه  یک  یا  و  نو  ایــده  یا  ح  طر یک  می تواند  خدمت  یا 
واحــدهــای  یــا  ســازمــان هــا  اهـــداف  تحقق  الزمــه  بــاشــد.  تحقیقاتی 
به  آن  از  که  اســت  متفکر  و  خــالق  انسانی  نیروی  وجــود  پژوهشی 
نقشه  ترسیم  اصلی  اهــداف  از  یکی  می شود.  یــاد  مغزافزار1  عنوان 
است؛  سازمان  در  مغزافرارها  این  بین  رابطه  دادن  نشان  دانــش، 
گر این رابطه درست درک شود، به راحتی می توان از طریق  که ا چرا 
نتیجه  که  کرد  پیدا  دسترسی  دیگر  نظر  صاحب  افــراد  به  فرد  یک 
آن صرفه جویی در زمان جستجو، صرفه جویی در هزینه استخدام 
درون  در  نیاز  مورد  کارشناسان  وجود  از  بی اطالعی  اثر  بر  تازه  افراد 
سازمان و افزایش بهره وری است. از اهداف دیگر تهیه نقشه دانش 
یک واحد پژوهشی می توان به شناسایی مهارت ها و تخصص های 
در  درســت  اطالعات  ارائــه  سازمان،  توانمندی های  ارائــه  موجود، 
و  منابع  شناسایی  و  دانشی  شکاف های  شناسایی  مناسب،  زمان 

کرد.]3و1 [ دارایی های دانشی اشاره 

اصول کلیدی ترسیم نقشه دانش

ــوری نظیر  ــ ام ــه  ک اقــدامــی مــهــم اســـت  تــرســیــم نقشه دانـــش 
که هدف از این  پیمایش، ممیزی و تجزیه  و  تحلیل را در بر می گیرد 
کسب و از دست دادن اطالعات و دانش است. عالوه بر  کار ردگیری 
نیز مورد بررسی  را  گروهی  این مهارت ها و شایستگی های فردی و 
بازنمایی  سازمان  یک  سراسر  در  را  دانش  جریان  نحوه  داده،  قرار 
کمک  کرده یا به نقشه در می آورد. ترسیم نقشه دانش به سازمان 
سرمایه  بر  پرسنل  دادن  دست  از  اثــرات  از  درستی  درک  تا  می کند 
انطباق  و  کــاری  گــروه هــای  انتخاب  به  و  بــیــاورد  به دست  فکری 

کمک می کند. به بیانی ساده  فناوری با نیازها و فرآیندهای دانشی 
با  که  بافت است  از  فراتر  گونه مصورسازی دانش  نقشه دانش هر 
دانش  گسترش  و  استفاده  ک،  اشترا رمزنگاری،  استخراج،  هدف 
که  انجام می شود. این مصورسازی با تکیه بر اصولی انجام می شود 

ح زیر بیان می دارد:]6و7[  ِگِری2 )1999( آنها را به شر دنهام 
درک اینکه دانش پویا و تغییرپذیر است. 	 
حریم های 	  به  احــتــرام  و  مرزها  تعیین  محدودیت ها،  ح  شــر

شخصی و آزادی های فردی
تشخیص و جایابی دانش در طیف وسیعی از اشکال: آشکار 	 

و پنهان، رسمی و غیررسمی، رمزنگاری شده و شخصی سازی 
کوتاه مدت و بلندمدت شده، داخلی و خارجی، 

افــراد ، 	  سیاست ها،  ارتباطات،  فرآیندها،  در  دانــش  جایابی 
اسناد و مدارک، گفت وگوها، پیوندها، بافت، تأمین کنندگان، 

رقبا و مشتریان
گـــاهـــی از ســطــوح ســـازمـــانـــی، مــبــاحــث فــرهــنــگــی و نــظــام 	  آ

فرآیندهای  ارزش،  ک،  اشــتــرا وقت شناسی،  ــی،  ــاداش ده پ
عالئم  و  اســرار  اخــتــراع،  ثبت  پروانه  نظیر  حمایتی  و  قانونی 

تجاری
ویژگی های نقشه دانش 

برای اینکه نقشه دانش یک واحد پژوهشی اهداف مورد نظر 
باشد؛  و چندسطحی  روشــن، شفاف  باید ســاده،  کند،  تأمین  را  آن 
که بتواند اطالعات مختلف را در سطوح یا  چندسطحی از آن جهت 
کاربر نقشه در عین  که  مقوله های مختلف نشان بدهد؛ به طوری 
آنکه با نگاهی سریع و کوتاه اطالعات مورد نیاز خود را کسب می کند، 
دچار سردرگمی و اضافه بار اطالعات نشود. به طور خالصه می توان 
کرده،  به عنوان حافظه سازمانی عمل  باید  که نقشه دانش  گفت 
فکری  سرمایه های  کند؛  یکپارچه  و  ضبط  ثبت،  را  آشکار  دانــش 
بدهد؛  سازمان  جدید  اعضای  به  را  الزم  آشنایی  کند؛  شناسایی  را 
تسهیل،  هماهنگی،  برای  روشی  کند؛  تقویت  را  سازمانی  یادگیری 
برای  ابزاری  باشد؛  اطالعاتی  پیچیده  منابع  مرور  و  برجسته سازی 
کند؛ امکان  کاربران بوده و آنها را راهنمایی  پاسخگویی به نیازهای 
بررسی احتماالت، آزمون راه های مختلف و نوآوری را با ارائه روابط 
کند؛ به شناسایی  کتشاف دانش را آسان  ک و ا نو میسر سازد؛ اشترا
به  کند؛  ایجاد  انگیزه  کاربران  در  کند؛  کمک  گــاه  آ و  مرتبط  افــراد 
کند؛ با ارائه  کمک  ایجاد و خلق زنجیره های دانشی متصل به هم 
کند؛  کمک  اطالعات روشن، مفید و قابل دسترس به رفع مشکالت 
را  برون سپاری  بــرای  الزم  مــوارد  کند؛  ســاده  را  بهتر  تصمیم گیری 
و  کند؛  کمک  موفق  تجربیات  اشاعه  و  جایابی  به  کند؛  شناسایی 

کند. بستر الزم را برای تحول آماده 

طبقه بندی نقشه دانش 

بازنمون دیداری-که همان نقشه  ِاپِلر)2008( می گوید مزایای 
بافت مدیریت دانش مدت ها قبل شناخته  شده  دانش است- در 
کنون  گرفته اند. با این وجود نقشه های دانش تا و مورد بحث قرار 
به صورت نظام مند طبقه بندی نشده و از نظر ویژگی ها، خصلت های 
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که از آن می رود  برای اینکه یک نقشه مفید باشد، باید انتظاراتی را 
برآورده سازد و این نکته محدودیت هایی را بر شکل نقشه تحمیل 
کاربردهای هر یک  می کند. در تصویر 1 انواع نقشه بر اساس شکل و 
که در یک طرف از این  کرد  از آنها نشان داده شده و می توان بیان 
شکل ارتباط ها و انواع فرم های نقشه ارائه شده و در سمت دیگر آن 
استفاده کنندگان از آن مشخص شده اند. همچنین نحوه ارتباط هر 
کاربرد آنها با استفاده از خطوط مرتبط بیان شده  یک از نقشه ها و 

است. 

 .]14 نشده اند]8و  مقایسه  کاربردی  پارامترهای  یا  منحصربه فرد 
جدول 1 طبقه بندی خصوصیات نقشه دانش را نشان می دهد.

دانــش  نقشه های  ــرای  بـ دســتــه بــنــدی  بهترین  همه  ایــن  بــا 
عبارت است از دسته بندی بر اساس شکل خاص آنها و یا بر اساس 
به نظر می رسد در  استفاده می شود.  آنها  از  آن  به خاطر  که  هدفی 
صورت  به  دانــش  نقشه های  که  دارد  وجــود  نظر  اتفاق  زمینه  این 
نظری می توانند به هر شکلی دربیایند و می توان با هر هدفی از آنها 
آنها  از  کرد و محدودیت موجود در شکل و هدف استفاده  استفاده 
کاربران آنهاست. به هر حال ،  به خاطر محدودیت ذهنی طراحان و 

جدول 1: طبقه بندی های نقشه دانش

سال ارائه معایب آنتقسیم بندی طبقهنام طبقه بندیردیف

کوف 1 کی، وظیفه ای، حرکتیطبقه بندی ال هدفمند، ادرا
که به واسطه  مبتنی بر روان شناسی شناختی است 

آن ایرادهای وارد بر این نوع روان شناسی بر آن وارد 
می شود.

1987

مدل های اشاره گر، مدل های ارتباطی، طبقه بندی نوینز2
مدل های راه حلی

مدل ها با هم همپوشانی دارند و طبقه بندی فقط به 
نقش ها و محتوای اصلی نقشه های دانش می پردازد و 
گرافیکی، دامنه،  کاربردی نظیر قالب  سایر پارامترهای 
رسانه، ُمد ایجاد یا میزان مهارت مورد نیاز را نادیده 

می گیرد.

1997

طبقه بندی ِاپِلر3
نقشه های تولید و توسعه دانش، نقشه های 
شناسایی دانش، نقشه های ارزیابی دانش، 

کاربرد دانش نقشه های 

کاربرد  که  کافی جامع، متنوع یا دقیق نیست  به اندازه 
2002عمومی در مدیریت دانش داشته باشد.

طبقه بندی  هاف4

نقشه های تحلیلی متن و زبان، نقشه های 
طبقه بندی، نقشه های شبکه، نقشه های 

قطعی و مسلم، نقشه های شماتیک 
ساختارهای شناختی

مبتنی بر یک اصل ثابت طبقه بندی نبوده و همیشه 
گرفت. 2002نمی توان آن را در مدیریت دانش به کار 

کاربرد وطبقه بندی ِاپِلر5 گرافیکی، محتوا، سطح  هدف، شکل 
2008روش ایجاد

 
 

 
 

1 

ا بار  یا بر اسااس شاكل خااص آنهاا و      بندیدستهدانش عبارت است از  هایهنقش یبرا بندیدستهن ین همه بهتریبا ا
 هاای هکه نقشدارد نه اتفاق نظر وجود ین زمیدر ا رسدمیبه نظر  .شودمیکه به خاطر آن از آنها استفاده  یاساس هدف

ت موجاود  یاده کرد و محدوداز آنها استف یبا هر هدف توانمیند و یایبدر یند به هر شكلتوانمی نظریدانش به صورت 
ك یا  اینكاه  یبارا  ،حاال  . به هار ستآنهاکاربران طراحان و  یت ذهنیدر شكل و هدف استفاده از آنها به خاطر محدود

ل یا تحم را بر شكل نقشاه  ییهامحدودیت ن نكتهیا و برآورده سازد رودمی که از آن را یانتظارات دید باشد، باینقشه مف
د کاه در  توان بیان کار شده و مینشان داده ك از آنها یهر  یهادنقشه بر اساس شكل و کاربرانواع  1 شكل در .کندمی

کننادگان از آن مشاخص   ده و در سمت دیگر آن استفادهارائه شنقشه  های و انواع فر هااین شكل ارتباط یك طرف از

 ه است. شدبیان  ز خطوط مرتبطرد آنها با استفاده او کارب هانقشه. همچنین نحوه ارتباط هر یك از اندهشد

 و نقش آن در شرایط بحرانی  نقشه دانشه یته یایمزا
ا و یا گار مزا ید یزهاا یهمانناد کارهاا و چ  هم در شرایط بحرانی م نقشه دانش ید توجه داشت که نقشه دانش و ترسیبا

  ]6و5[:هستند زیرب به شرح یا و معاین مزایرند. اید مورد توجه قرار گیدارند که هنگا  پرداختن به آنها با یبیمعا
 ؛  کندمیعمل  یبه عنوان حافظه سازمان 
 ،کندمیكپارچه یضبط و  دانش آشكار را ثبت. 
 است. یدانش( در بافت سازمان)یانتقال اطععات مهم و عمل یبرا یابزار 
 کندمی ییرا شناسا یفكر هایهیسرما. 
 کاربران است. یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا یابزار 
  کندمیل یو اکتشاف دانش را تسهاشتراك. 
 کندمیافراد مرتبط و آگاه کمك  ییبه شناسا. 
 کندمیهم کمك متصل به یدانش هایهریجاد و خلق زنجیبه ا. 
 کندمید و قابل دسترس به رفع مشكعت کمك یبا ارائه اطععات روشن، مف. 
 کندمیل یبهتر را تسه گیریتصمیم. 
 کندمی ییرا شناسا یسپاربرون یموارد الز  برا ودانش را آشكار ساخته  یشكافها. 

 

 انواع نقشه بر اساس شكل و كاربرد .1شكل 
]4[  

کاربرد ]4[  تصویر 1. انواع نقشه بر اساس شکل و 
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مزایای تهیه نقشه دانش و نقش آن در شرایط بحرانی 
در  دانــش  نقشه  ترسیم  و  دانــش  نقشه  که  داشــت  توجه  باید 
معایبی  و  مزایا  دیگر  چیزهای  و  کارها  همانند  هم  بحرانی  شرایط 
این  گیرند.  قرار  توجه  مورد  باید  آنها  به  پرداختن  هنگام  که  دارند 

ح زیر هستند:]5و6[  مزایا و معایب به شر
به عنوان حافظه سازمانی عمل می کند؛ 	 
دانش آشکار را ثبت، ضبط و یکپارچه می کند.	 
در 	  عملی)دانش(  و  مهم  اطالعات  انتقال  بــرای  ــزاری  اب

بافت سازمانی است.
سرمایه های فکری را شناسایی می کند.	 
کاربران است.	  ابزاری برای پاسخگویی به نیازهای 
کتشاف دانش را تسهیل می کند.	  ک و ا اشترا
کمک می کند.	  گاه  به شناسایی افراد مرتبط و آ
کمک 	  به ایجاد و خلق زنجیره های دانشی متصل به هم 

می کند.
رفع 	  به  دسترس  قابل  و  مفید  روشــن،  اطالعات  ارائــه  با 

کمک می کند. مشکالت 
تصمیم گیری بهتر را تسهیل می کند.	 
برای 	  الزم  ــوارد  م و  ساخته  آشکار  را  دانــش  شکاف های 

برون سپاری را شناسایی می کند.
دانش و مدیریت بحران 

زیـادی  وقـت  و  هزینه  سازمان ها  بحران  با  مواجهه  هنگام 
می آورند.  دست  به  گونی  گونا تجارب  بسیاری  افراد  و  کرده  صرف 
کردن بحران ها و ثبت این تجارب به عنوان دانش  تجربه ی اداره 
سازمانی  آمـوزش  و  ببینند  را  اشتباهاتشان  سازمان ها  شده  سبب 
کسب، تقسیم بندی و رسمی سازی دانش  کرده تا  گسترده ای را آغاز 
در  مهمی  نقش  می تواند  دانــش  مدیریت  بنابراین  کنند.  آســان  را 
کند. سازمان ها به انواع متفاوتی دانش نیاز  مدیریت بحران بازی 
می برند  به کار  را  گونی  گونا دانش  مدیریت  استراتژی های  و  دارنــد 
همچنین  کنند.  کسب  را  نتیجه  بهترین  بــحــران هــا  زمــان  در  تــا 
گـذر از مشکالت و رفـع  مدیریت بحران بـرای انطباق با تغییرات و 
آسیب های ایجادشـده در محیط با شرایط خـاص و تازه، مـدیـرانی 
کـه عموم آنهـا با مشکالت بسیاری  با ویژگی های خاصی را مـی طلبد 
که می تواند به رهبران  مواجه می شوند. یکی از مهمترین ویژگی ها 
دانش  مدیریت  کند،  کمک  تغییرات  ایــن  به  پاسخ  در  مدیران  و 
کول )2012( حیات سازمان ها و نهادها در شرایط  ]3[. مک  است 
کارآمد برای بحران،  آمادگی مؤثر و  تأثیر  را به شدت تحت  بحران 
از  پس  راهبردی  بازتوانی  و  بحرانی  موقعیت های  در  سریع  مقابله 
بحران می داند؛ بنابراین به کارگیری برنامه ای راهبردی برای ایجاد 
که دربرگیرنده همه مخاطرات و همه نهادهاست،  رویکردی جامع 
باید توازنی درست بین مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازتوانی 
و غیردولتی  کسب وکار دولتی  نهادهای  که توسط همه  کند  ایجاد 
پشتیبانی شده و تضمین کننده کاهش مخاطرات باشد تا سیاست ها 
و اقدامات این برنامه با تغییرات اقلیمی، بین المللی و ملی منطبق 
کوئینزلند، 2010( بحران عبارت  ایالت  شود )گروه مدیریت بحران 
گرچه در اقتصاد بـه نقطـه پایین ترین  است از وضعیت ناپایـداری. 

هم  آن  امــا  می گویند؛  بــحــران  اقتصاد  فعالیت های  سطح  نقطه 
آن  در  که  است  وضعیتی  دارد]7[.  خود  در  را  ناپایداری  بیشترین 
فرعی  سیستم  ما  که  را  آن  از  قسمت هایی  یا  اصلی  سیستم  نظم 
 .]12[ باشد  زده  بـه هم  را  آن  پــایــداری  و  کــرده  مختل  می نامیم، 
آرامــش  سـطح  کـاهش  مهم  عوامل  از  یکی  بحران  اســت  بدیهی 
مبانی  پایه  بر  بحران  مدیریت  بنابراین  است.  جامعه  در  عمـومی 
گاهی عمومی و توسعه آن  دانش می تواند در ارتقای سـطح دانش و آ
نقش به سزایی داشته باشد. در این راستا و در توسعه دانش محور 
با توجه به   .]20[ ارکان اصلی محسوب می شود  از  مدیریت دانش 
کنونی و عصری به  پیشرفت و تحول همه روزه اطالعات در جهان 
نام عصر انفجار اطالعات، در ارتباط با بالیای طبیعی، شناسایی و 
مهار آنها، عالوه بر بحث های تخصصی و علمی بودن تا حد زیادی 
که  بدیهی است  مربوط می شود.  و ساختاری  به مباحث مدیریتی 
یک  چیز  هر  از  قبل  بحران  مدیریت  اختصاصی  به طور  و  مدیریت 
نظام تصمیم گیری است و برای تصمیم گیری درست، دسترسی به 
ایجاد شبکه قوی و پویای  از ضروریات است.  تازه ترین اطالعات 
اطالعاتی در ارتباط با بالیای طبیعی می تواند مدیران را در راستای 
کاهش  به  منجر  نهایت  در  و  دهد  یــاری  حرکت ها  درســت  هدایت 

عواقب نامطلوب آن شود]5، 6[.
ــاشــی از عــدم  ــر واردشــــــده ن ــذی ــاپ ــی شــک خـــســـارت جــبــران ن ب
مقابله،  بــرای  نداشتن  آمادگی  یا  و  رویــارویــی  از  قبل  برنامه ریزی 
تلخ  عــوارض  اســت.  ع  وقــو از  آنها پس  نامطلوب  عــوارض  با  همراه 
به طوری  نمی شود؛  خالصه  فیزیکی  ویرانی های  در  تنها  حــوادث 
از  دیگری  مسائل  ویرانی ها  و  مرگ ومیر  بر  عالوه  سانحه  از  بعد  که 
گیردار، بزهکاری ها، اختالالت روانی، فروپاشی  قبیل بیماری های وا
کوشش های مقابله با این  که  اقتصاد ناحیه و ... حادث می شود 
به وجود  را  نام مدیریت بحران  به  امروز مبحثی  عوارض در جهان 

می آورد.
برنامه ریزی  بــا  اســت  درصـــدد  دانــش مــحــور  بــحــران  مدیریت 
مناسب، جامعه را برای پیشگیری، آمادگی، امداد و بازسازی مهیا 
دانش  بر  اتکا  با  بحران  مدیریت  برنامه های  تحقق  طرفی  از  کند. 
و از طریق تحلیل داده ها و اطالعات، امکان پذیر است. اغلب این 

داده ها خصیصه فضایی دارند و می توانند به نقشه تبدیل شوند.
نجات  بــرای  مختلفی  عملیات  طبیعی،  بالیای  ع  وقــو هنگام 
پزشکی،  تــدارکــات  پناهگاه ها،  معرفی  همانند  حــادثــه دیــده  ــراد  اف
در  باید   ... و  موقت  اســکــان  محل  تعیین  و  اولــیــه  بــازســازی هــای 
راستای به  حداقل رساندن خسارت انجام شوند. ارائه این خدمات 
اطالعات  سیستم های  اینکه  مگر  نیست؛  ممکن  جامع  صورت  به 
پشتیبان  )جــی آی اس(  جغرافیائی  اطالعات  سیستم های  جمله  از 

کز مدیریت بحران باشند. مرا
و  تهدید  مورد  که  سیستمی  مهمترین  و  اولین  بحران،  بروز  با 
که  است  بحران زده  منطقه  اطالعاتی  نظام  می گیرد،  قرار  نابودی 
کمک رسانی و امداد نه تنها مثمر ثمر  بدون وجود این نظام هرگونه 
بلکه حتی ممکن است منجر به بحران های بعدی شود.  نیست، 
الزم  انعطاف پذیری  و  بوده  خطرپذیر  بسیار  سنتی  اطالعاتی  نظام 

کار در شرایط بحرانی را ندارد]7، 4[. برای تطبیق و 
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فناوری اطالعات و دانش می تواند با ایجاد یک نظام اطالعاتی 
ک  که از اصول اولیه تولید و اشترا مدرن، منسجم، پویا و منعطف 
متحول  و  متغیر  شرایط  به خوبی  است،  دانش  مدیریت  در  دانش 
بحران را در خود هضم کرده و کمک بسیار بزرگی برای تصمیم   گیری 
اطالعات  فــنــاوری  ــازه  ت ابــزارهــای  از  مؤثر  استفاده  باشد.  مــدیــران 
سیستم های  مـــاهـــواره ای،  اطــالعــات  انتقال  سیستم های  مانند 
پردازش  و فوت شده، سیستم های  افراد مصدوم  تشخیص هویت 
جمله  از  اطــالعــات  یکپارچه سازی  سیستم های  مانند  اطــالعــات 
بروز  از  و  کاهش دهد  را  اینترنت می تواند دامنه ی خسارت بحران 

کند]3[. بحران های بعدی نیز جلوگیری 

موردکاوی های نقشه دانش

که به  گرفت  در این پژوهش چهار موردکاوی مورد بررسی قرار 
ح زیر هستند: طور خالصه به شر

محیط  یک  در  دانش  نقشه  ترسیم  به  مربوط  اول  موردکاوی 
سال   30 دانش  و  است  فوالدسازی  شرکت  یک  به  متعلق  صنعتی 
این  اســتــخــراج  بــرای  اســت.  انباشته  خــود  در  را  خــام  فــوالد  تولید 
مدل  و  شده  ترسیم  فوالد  تولید  اصلی  فرآیند  دانش  نقشه   دانــش، 
استفاده شده برای ترسیم نقشه  دانش، تکنیک نقشه  فرآیند عنوان 
که یک متدولوژی شش مرحله ای مشتمل بر 1. تعریف دانش  شده 
تحت   .4 دانــش،  استخراج   .3 فرآیند،  نقشه   آنالیز   .2 سازمانی، 
کردن دانش، 5. پیوند دانش و 6. اعتبارسنجی نقشه دانش  وب 
است[14و16]. با توجه به اینکه این مطالعه در یک محیط تولیدی 
انجام شده و فرآیند تولید را به نقشه درآورده، مناسب الگوی یک 
به  را  کلی  این وجود چارچوبی  با  به نظر نمی رسد.  واحد پژوهشی 
نقشه  الگوی  ارائه  در  باید  موضوعاتی  چه  که  می کند  متبادر  ذهن 

گیرد. دانش مد نظر قرار 
سازمانی  در  دانـــش  نقشه  ترسیم  بــه  مــربــوط  دوم  مــوردکــاوی 
که مشکل اساسی آن واحد توسعه  مهارت است.  پروژه محور است 
این واحد مسئول تأمین نیروی انسانی است و بزرگترین مشکل آن 
که راهی هم  کارمندان است  نبود تصویری مناسب از مهارت های 
که  برای حل این مشکل پیدا نکرده است. از این رو اغلب اوقاتی 
کرده  کارمند یا مهارت جدیدی بوده، نیروی جدید استخدام  نیاز به 
مهارت  کارمندی  سازمان،  خود  در  است  ممکن  آنکه  حال  است. 
که در صورت شناسایی او منافع زیادی عاید  مورد نیاز را داشته باشد 

شرکت می شود]18و19[. 
ترسیم نقشه دانــش در محیط های  به  مربوط  سوم  مــوردکــاوی 
دانشگاهی است که در آن 27 نفر از مقامات ارشد دانشگاهی گرد هم 
آمده اند تا نمونه هایی از یک ساختار نظری )ترسیم نقشه دانش( را 
بیابند. روش مورد مطالعه مبتنی بر بحث و بر مبنای نظریه است؛ 
نقشه  ترسیم  از  مثال هایی  تا  شد  خواسته  نظر  مورد  گروه  از  یعنی 
کند. برای کسب اطمینان  دانش را پیدا کرده، آن را تشریح و بررسی 
مدیریت  دانــش،  مدیریت  پایه  مفاهیم  ابتدا  هدف  این  تحقق  از 
آنها  کارکردها و امکانات  سرمایه های فکری، ترسیم نقشه دانش، 
یا  مدل  هیچ  پژوهش  این  در  است  گفتنی  اســـت]16[.  شده  ارائــه 

الگویی ارائه نشده است.

هم افزایی تحلیل شبکه های اجتماعی  درباره  چهارم  موردکاوی 
که در آن از تکنیک تحلیل شبکه های  و ترسیم نقشه   دانش است 
ــش اســتــفــاده مــی شــود. بــرای  ــرای تــرســیــم نقشه دانـ اجــتــمــاعــی بـ
ترسیم  و  اجتماعی  شبکه های  تحلیل  تکنیک های  به کارگیری 
نقشه  دانش، یک ممیزی دانش با هدف شناسایی منابع و خألهای 
که  دی. ســی  واشنگتن  در  خیریه  مؤسسه  مشهورترین  در  دانــش 
حدود 85 کارمند دارد و شامل 6 بخش است، انجام و جریان دانش 
به  دانش  ممیزی  خالصه  سپس  است.  شده  مشخص  سازمان  در 
هر یک از اعضای سازمان ارسال و پس از آن مصاحبه های تکمیلی 
ممیزی  خالصه  این  از  بخشی  اســت.  شده  انجام  آنها  با  متناسب 
کــه بــه ســاخــت نقشه دانـــش بــرای  کــرد  ح  دانـــش، ســؤاالتــی را طــر
کمک می کرد. برای مشخص شدن جریان  ارتباطات "فرد به فرد" 
دانش در سازمان داده های جمع آوری شده تحلیل شده اند. در این 
گروه و  تحلیل به دو سطح از جزئیات یعنی جریان دانش در میان 
کارمندان توجه شده است ]17[. نکته قابل توجه در مورد  در میان 
کارکنان و اهمیت هر یک از آنها  که رابطه بین  این تحقیق آن است 
برای سازمان مشخص می شود؛ اما هیچ الگویی برای ترسیم نقشه 

دانش ارائه نشده است.
که هر یک از سازمان های مورد  در مطالعات موردی دیده شد 
مطالعه با توجه به نیازها و انتظارات خود از مدیریت دانش، کوشش 
که  از نقشه دانش داشته اند؛ به طوری  کاربردی خاص  در تعریف 
در هر مورد تعریفی از نقشه دانش منطبق با نیازهای خاص وجود 
که تعاریف  دارد. نقشه دانش یا ترسیم نقشه دانش موضوعی است 
ع شناسایی دانش مورد  زیادی دارد. در همه این تعاریف به 2 موضو
نیاز و شناسایی منابع آن دانش اشاره شده است. عالوه بر این در 
یک  صورت  به  ع  موضو دو  این  می شود  تالش  دانش  نقشه  فرآیند 
گرافیکی یا اصطالحًا نقشه تصویر شود. با نگاهی به جدول  شمای 
موردکاوی  چهار  از  اجمالی  مقایسه ای  و  کلی  برداشتی  می توان   2

به دست آورد.

واحــد  یــک  در  ــش  دان نقشه  تهیه  پیشنهادی  الــگــوی 
تحقیقاتی

که موردکاوی دوم  از آن دارد  بررسی چهار موردکاوی حکایت 
یعنی ترسیم نقشه دانش در یک سازمان پروژه محور از نظر محیطی 
را به محیط واحد تحقیقاتی دارد. در این روش  بیشترین نزدیکی 
به  توجه  با  که  گرفته  قــرار  کید  تا مــورد  عملیاتی  مدیران  به  توجه 
کارکنان و  کارها و آشنایی آنها با محیط و  نقش این افراد در انجام 
کندگی اطالعات و دانش آنها نسبت به همکاران،  همچنین عدم پرا
نظر  به  منطقی  دانش  نقشه  ترسیم  برای  افــراد  این  روی  بر  تمرکز 
گردآوری اطالعات مورد نیاز نقشه بر این  می  رسد. ابتدا جمع آوری و 
افراد استوار شد؛ اما نتایج آن به هیچ وجه رضایت بخش نبود؛ زیرا 
ساختار  حتی  و  پژوهشگران  به  راجع  آنها  اطالعات  موارد  برخی  در 
می  شد  سبب  که  عواملی  از  یکی  نبود.  کامل  و  به روز  هم  سازمانی 
باشند،  نداشته  اطالعات  ارائــه  برای  تمایلی  مدیران  این  از  برخی 
که مدیریت ارشد  بی اهمیت شمردن نقشه دانش و این تصور بود 
کرد. به  هر حال، با توجه به نتیجه  واحد استفاده  ای از آن نخواهد 
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آن  بر  دانش، تصمیم  نقشه  ترسیم  برای  این روش  نبودن  بخش 
گرفته شود. که روش دیگری برای تهیه نقشه در پیش  شد 

برای تدوین نقشه دانش واحد تحقیقاتی نمونه، ابتدا شناختی 
پیشنهادی  الگوی  مطابق  سپس  آمــد.  دســت  به  واحــد  آن  از  کلی 
استخراج  بــرای   3)2002( انــدرســون  مارتین  و  بولمستن  یــوهــان 
به مدیران  کارکنان  توانایی  های  و  و شناسایی مهارت ها  اطالعات 
گروه های  به  مربوط  دانش  افــراد  این  زیرا  شد.  مراجعه  عملیاتی4 
کارکنان، تاریخچه پروژه و ... را در  کارکنان، مهارت های شخصی 
کندگی  کارکنان پرا اختیار دارند و دانش این افراد نسبت به دانش 
ل  استدال چنین  اندرسون  مارتین  و  بولمستن  یوهان  دارد.  کمتری 
می کنند که دانش کارکنان و گروه های کارکنان راجع به خودشان به 

دلیل مسائل سیاسی برای نقشه دانش مناسب نیست.
با توجه به اینکه مدل بولمستن و اندرسون برای یک سازمان 
گرفت و الگویی  الگو پیشنهادی قرار  ارائه شده، محور  پروژه محور 
گام های آن بیشتر  الگو و  این  ادامه  ارائه شد. در  مطابق تصویر 2 

ح داده می شوند. شر
سه  به  اطالعات  مرحله  این  در  دانشی:  حــوزه  تعیین  اول؛  گام 
دسته شخصی، شغلی و دانشی تقسیم بندی می شود تا دسترسی به 
آنها در موقع نیاز آسان  تر باشد. هر دسته شاخص های ارزیابی خود 
را در بردارد؛ برای مثال دسته دانشی انواع اطالعاتی مانند مقاالت، 
را  آموزش ها  و  انجام شده  و  انجام  دست  در  پروژه های  گزارش ها، 

دربردارد.
که  گام دوم؛ شناسایی سرپرستان و مدیران عملیاتی: همانطور 
مدیران  و  سرپرستان  کرده اند  اشاره   )2002( اندرسون  و  بولمستن 
کارکنان، مهارت ها و توانایی های آنها  که  عملیاتی افرادی هستند 

افراد  این  رو شناسایی  از همین  را می شناسند؛  کاری  فرآیندهای  و 
و  مهارت ها  آنها،  بین  ارتباطات  کارکنان،  شناسایی  به  می تواند 
گام شناسایی آنها  کند. بنابراین در این  کمک  توانایی های ایشان 

انجام می شود. 
که  شد  اشــاره  پیشتر  کارکنان:  ــط بین  رواب گــام ســوم؛ استخراج 
دربــاره  اطالعاتی  شد  تــالش  عملیاتی  مدیران  به  مراجعه  در  ابتدا 
چند  هر  نبود.  مؤثر  خیلی  تالش  این  اما  شــود؛  کسب  پژوهشگران 
افــراد  بین  ارتباطات  ــدودی  ح تا  اطــالعــات  همین  از  بهره  گیری  با 
برای  که  بود  این همان چیزی  و  آنها مشخص شد  یافتن  و محل 
کارکنان به چند دسته  کافی به  نظر می رسید. روابط بین  کار  شروع 
کاری-  کاری، اطالعاتی یک طرفه، اطالعاتی دوطرفه،  شامل روابط 
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انتخاب نقشه دانش مناسب برای دانشگاهی
محیط های دانشگاهی

نقشه دانشی پیشنهاد نشده، 
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استخراج یک رویه
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آشکار شدن نقاط قوت و ضعف استفاده از تکنیک SNAتوجه به شبکه های غیررسمی در سازمانخدماتی
شبکه های غیررسمی

تصویر 2: الگوی پیشنهادی برای ترسیم نقشه دانش واحد پژوهشی در شرایط بحرانی
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قرار گرفت و  یشنهادی، محور الگو پارائه شده محورپروژهك سازمان ی یو اندرسون برانكه مدل بولمستن یبا توجه به ا
 .شوندمیشتر شرح داده یآن ب یهان الگو و گا یارائه شد. در ادامه ا 2 شكلمطابق  ییالگو

 
 بنادی تقسایم  یو دانشا  ی، شاغل ین مرحله اطععات به سه دساته شخصا  یدر ا: ین حوزه دانشییگام اول؛ تع

مثاال   یبارا  دارد؛خاود را دربار   یابیا ارز یهاا هر دسته شاخص تر باشد.از آسانیبه آنها در موقع ن یتا دسترس ودشمی
 .داردا را دربرهآموزش و شدهدر دست انجا  و انجا  هایهپروژ ،هاگزارشمقاالت،  مانند یاطععاتانواع  یدسته دانش

ند اه( اشاره کرد2002) انطور که بولمستن و اندرسونهم: یاتیران عملیسرپرستان و مد ییگام دوم؛ شناسا
را  یکاار  یهافرآیناد آنهاا و   یهاا ییو تواناا  هاا مهاارت هساتند کاه کارکناان،     یافاراد  یاتیران عملیسرپرستان و مد

 یاها ییو تواناا  هامهارت ن آنها،یکارکنان، ارتباطات ب ییبه شناسا تواندمین افراد یا ییشناسا شناسند؛ از همین رویم
 .  شودمیانجا  آنها  ییشناسا ن گا یدر ا بنابراین شان کمك کند.یا

شاد  تاعش   یاتیا ران عملیباه ماد  کاه ابتادا در مراجعاه    شد اشاره  پیشتر: ن كاركنانیاستخراج روابط ب؛ گام سوم
طععاات تاا   ن ایاز هما  یریا گهر چند با بهاره  نبود. مؤثر یلین تعش خیاما ا شود؛پژوهشگران کسب  درباره یاطععات
نظار   هبا  یشروع کاار کااف   یبود که برا یزین همان چیو ا مشخص شدافتن آنها ین افراد و محل یارتباطات ب یحدود

 -یدوطرفاه، کاار   یطرفاه، اطععاات  كیا  ی، اطععاات ین کارکنان به چند دسته شاامل رواباط کاار   ید. روابط بیرسیم
 ن کارکنان روشن و شفاف شود.  یشد تا نوع ارتباط ب یبندتقسیمدوطرفه  یاطععات -یكطرفه و کاری یاطععات

از ارتباطاااات  ییشاااما 3شاااكل 
 یهاا بخاش از  یكی در پژوهشگران
کاه   دهاد یرا نشان ما  مورد مطالعه

. نمونااه رساام شااده اساات طااوربااه
ن یبا  اینكاه است باا فارض    یگفتن
ت ارتباط یریر و کارکنان هر مدیمد
 یاطععاات -یو کار ی، اطععاتیکار

ز یاام آن پرهیرد، از ترسااوجااود دا
نكااه یا شااده اساات. الز  بااه گفااتن

، رناگ  یارتباط اطععات یرنگ مشك
و رناگ بانفش    یسبز ارتبااط کاار  

را نشااان  یاطععااات-یارتباااط کااار
ن ناوك فلاش   یا د. ععوه بر ادهمی

ك یا دهد که ناوع ارتبااط   ینشان م
ن ناوع  یا . از اا دوطرفهیطرفه است 
 اتطا انشاان دادن ارتب  یشكل بارا 

 بخش م.الروابط پژوهشگران  :3شكل 
 

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

 
 تعيين حوزه دانشي

 

 
شناسايي سرپرستان و 

 مديران عملياتي

 

استخراج  روابط بين كاركنان و 
همچنين فرادانش مربوط به 

 افراد 

 

 
استخراج اطالعات و 

 دانش افراد

 

 
 ترسيم نقشه دانش 
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نيسم افراهم كردن مك
 روزآمد سازي 
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سؤاالت از پیش تعیین شده صورت می گیرد تا اطالعات مورد نظر از 
کسب و استخراج شود.  ایشان 

بــرای  کــه  شــد  ــاره  اشـ پیشتر  دانـــش:  نقشه  ترسیم  پنجم؛  ــام  گ
صــورت  بــه  دانـــش  نقشه  اطــالعــاتــی  ــار  ب اضــافــه  بـــروز  از  جلوگیری 
کارکنان  بین  روابط  اول  ترسیم خواهد شد. در سطح  چندسطحی 
آنها نشان داده می شود.  توانایی های  و  و در سطح دوم مهارت ها 
 MindMapper افزار  از نرم  کارکنان  برای نشان دادن روابط بین 
)تصویر 3( و برای نشان دادن مهارت ها و توانایی  ها از ماتریس دو 

ُبعدی استفاده می شود )جدول 3(.

را  پژوهشگران(  توانایی های  و  مهارت ها  )میزان  مطلب  این   
می توان با یک نگاه سریع به تصویر 4 دریافت.

هدایت،  حــوزه  در  که  دیــد  مــی تــوان  تصویر  ایــن  به  نگاهی  با 
کنترل  و مواد اپتیکی هیچ خبره ای وجود ندارد و بیشترین خبرگی 
که می تواند ناشی  در حوزه های الکترونیک و بینایی ماشین است 
پژوهشی  واحــد  ایــن  ماموریت  حــوزه  در  مسئولیت  و  کــار  تقسیم  از 
باشد. نکته قابل توجه دیگر اینکه میزان مهارت و توانایی در سطح 

کارشناس ارشد نسبت به سطوح دیگر بیشتر است.
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تصویر 3: روابط پژوهشگران بخش م.ال

کاری  مختلف جدول 3: مهارت ها و توانایی های پژوهشگران در حوزه های 

کنترلاتمسفرمواد اپتیکی اپتیکلیزرالکترونیکردیف بینایی ماشینهدایت و 
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گام ششم ؛ فراهم کردن مکانیسم روزآمدسازی و تحلیل نقاط قوت 
و ضعف در شرایط بحرانی 

صورت  به  نظر  مورد  پژوهشی  واحد  دانش  نقشه  آنکه  از  پس 
دو سطحی ترسیم شد، باید مکانیسمی برای روز آمدسازی و تحلیل 
نقاط قوت و ضعف آن پیش بینی و طراحی شود تا بتواند پاسخگوی 
کار می توان نقشه را  کاربران نقشه باشد. برای این  نیازهای متغیر 
بتوانند  افراد  تا  کرد  پیاده سازی  و  بارگذاری  سازمانی  پورتال  روی 
ع دسترسی در آن دخل و تصرف  کرده و با توجه به نو آن را رؤیت 
کنند یا اینکه نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه دهند. حالت 
که مدیر دانش مسئولیت به روز نگه داشتن  پیش فرض این است 

این نقشه را بر عهده داشته باشد.
ویژگی ها و خصوصیات الگوی پیشنهادی

برای اینکه به ویژگی های الگوی ارائه شده پی ببریم، آن را با 
چهار موردکاوی مقایسه می  کنیم. مطالعه اجمالی این چهار روش 
که الگوی ارائه شده در تحقیق حاضر نسبت به همه  نشان می دهد 
کامل تر بوده و تمام مراحل را از ابتدا یعنی تعیین حوزه دانشی  آنها 
تا انتها یعنی بحث روزآمدسازی در بر می گیرد. عالوه بر این نقطه 
گفتنی است در هیچ یک  نیز ندارد.  را  آنها  کاستی های  ضعف ها و 
از روزآمدسازی نشده و در برخی موارد نیز  از موردکاوی ها صحبتی 
الگوی  این نکات در  آنکه  ارائه نشده است. حال  یا نقشه ای  الگو 

پیشنهادی لحاظ شده اند.
شدن  مشخص  به  مــی تــوان  ارائــه شــده  الگوی  ویژگی های  از 
و  کارکنان  بین  رابطه  نبود  یا  وجــود  کارکنان،  از  یک  هر  کار  محل 
مــهــارت هــای هر  و  توانایی ها  آنــهــا،  بین  رابــطــه  ع  نــو شــفــاف ســازی 
به  مــی تــوان  کــاری  منظر  از  و  خــودشــان  دیــدگــاه  از  کارکنان  از  یک 
خألهای  شــدن  آشــکــار  آمــوزشــی،  نــیــازهــای  تعیین  مانند  ــواردی  مـ
یافته های  تهدیدها، شناسایی علل ثبت و ضبط نشدن  یا  دانشی 
تمرکز  فرصت ها،  یا  نمونه  پژوهشی  واحد  توانمندی های  دانشی، 
و  فنی  گــزارش هــای  مقاالت،  تعداد  پژوهشی،  واحــد  فعالیت های 

کرد.  پروژه های انجام شده اشاره 
 ارزیابی الگوی پیشنهادی 

کاربران احتمالی  برای انجام ارزیابی نقشه در معرض  ارزشیابی 
نفر  شش  که  داشت  مخاطب  نفر   9 ارزشیابی  این  گرفت.  قرار  آن 

مرکز  ایــن  از  ج  خــار ــراد  اف از  هم  نفر  سه  و  پژوهشی  مرکز  پژوهشگر 
بودند. از این افراد خواسته شد به چهار سؤال زیر پاسخ دهند:

را 	  افــراد  تخصص های  و  مهارت ها  تهیه شده  دانــش  نقشه  آیا 
نشان می دهد؟

ــا مــوجــود در مــرکــز قــابــل شــنــاســایــی و 	  آیـــا دانـــش تــولــیــدشــده ی
طبقه بندی است؟

که این دانش را چه 	  کرد  آیا توسط این نقشه می توان مشخص 
کجا در اختیار دارد؟ کسی در سازمان و در 

چه 	  در  و  چگونه  سیستمی،  چه  توسط  که  است  مشخص  آیا 
زمانی می توان این دانش ها را در دسترس داشت و یا تهیه کرد؟
ع شش نفر پژوهشگر پنج نفر  در پاسخ به سؤال »یک« از مجمو
که نقشه دانش تهیه شده،  کردند  پاسخ مثبت دادند و خاطر نشان 
نشان  خوبی  و  مطلوب  حد  تا  را  ــراد  اف تخصص های  و  مهارت ها 
می دهد؛ یک نفر از ارائه پاسخ طفره رفته و توجه را به سوی اهمیت 
ع  روابط اجتماعی و وزن بیشتر روابط اطالعاتی برده است. از مجمو
که نشان  ج از مرکز هم پاسخ 2 نفر مثبت بوده  کارکنان خار سه نفر 
از مطلوب بودن نقشه دانش در شناسایی مهارت ها و تخصص ها 

کرده است. دارد؛ اما یک نفر میزان آن را متوسط ارزیابی 
ع شش  از مجمو در پاسخ به سؤال »دو« همانند سؤال »یک« 
نفر پژوهشگر 5 نفر پاسخ مثبت داده و میزان آن را مطلوب توصیف 
بهتری  گزینه  را  افراد  کاری  پیشینه  به  مراجعه  نفر  یک  و  کرده اند 
ج از مرکز هم یک  کارکنان خار ع سه نفر  کرده است. از مجمو معرفی 
کلی قلمداد  کرده و دو نفر دیگر غیردقیق و  کامل توصیف  نفر آن را 

کرده اند.
مثبت  پاسخ  پژوهشگر  نفر  شش  هر  »ســه«  ســؤال  به  پاسخ  در 
ج  خار کارکنان  نفر  سه  ع  مجمو از  دانستند.  مطلوب  را  آن  و  دادنــد 
کرده و یک نفر ناقص  از مرکز هم دو نفر آن را نسبتًا خوب ارزیابی 

برشمرده است.
ع شش نفر پژوهشگر دو نفر  در پاسخ به سؤال »چهار« از مجمو
که  کرده اند و چهار نفر هم ضعیف شمرده اند  را خوب توصیف  آن 
علت آن بی اطالعی ایشان از پیاده سازی آتی نقشه در بستر پورتال 
را  آن  نفر  یک  هم  مرکز  از  ج  خار کارکنان  نفر  سه  ع  مجمو از  است. 
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 كاريحوزه 

 پژوهشگر

 .کردتوان استفاده یم همها ه بخشیبق
به  با مراجعه ،استقرار افراد یكیزیاز محل فکسب اطعع از  پس: استخراج اطالعات و دانش افراد؛ ام چهارمگ

 استخراج شود. شان کسب و یتا اطععات مورد نظر از ا ردیگیمشده صورت نییش تعیت از پسؤاالبا  یامصاحبه آنها
باه  نقشه داناش   یاز بروز اضافه بار اطععات یریجلوگ یبراکه اشاره شد  پیشتر: نقشه دانشم یگام پنجم؛ ترس

آنهاا   یهاا ییو تواناا  هامهارتن کارکنان و در سطح دو  یدر سطح اول روابط ب .شدخواهد م یترس چندسطحیصورت 
نشاان دادن   یو بارا ( 3)شاكل   MindMapperن کارکنان از نر  افزار ینشان دادن روابط ب ی. براشودمی هادنشان د
 (.3)جدول  شودمیاستفاده  یس دو بُعدیها از ماترییو توانا هامهارت
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سیستمی  چنین  که  گفته اند  دیگر  نفر  دو  و  کــرده  ارزیابی  متوسط 
وجود ندارد.

آن  از  حکایت  یادشده  افــراد  توسط  نقشه  ارزیابی  کلی  طور  به 
و  کنونی  نیازهای  پاسخگوی  می تواند  ارائــه شــده  نقشه  که  دارد 
آن  از  استفاده  چگونگی  و  شده  پیاده سازی  باید  البته  باشد؛  آتی 

اطالع رسانی شود. 
واحــد  یــک  در  دانـــش  نقشه  پــیــاده ســازی  بـــرای  پیشنهادهایی 

پژوهشی  
و  اجــرا  رکــن نقشه دانــش  که مهمترین  بیان داشــت  مــی تــوان 
که دیگر مراحل ترسیم نقشه  پیاده سازی آن در سازمان است؛ چرا 
دانش همگی به عنوان مقدمه ای برای بسترسازی و استفاده از آنها 

برای تحقق عملی نقشه دانش به شمار می روند. 
به  مربوط  تنها  شد،  ترسیم  پژوهش  این  در  که  دانشی  نقشه 
که به عنوان واحد نمونه  یک واحد از چندین واحد پژوهشی است 
و  اجرا  بنابراین  برگزیده شد.  دانش  نقشه  پیاده سازی  و  اجرا  برای 
پیاده سازی نقشه دانش ابتدا مستلزم اجرای مراحل مختلف نقشه 
تا اطالعات و موارد مناسب جمع آوری شود.  در سایر واحدها بوده 
به صورت  را  دانــش  نقشه  که  گرفت  تصمیم  مــی تــوان  آن  از  پس 
پورتال  روی  و  کــرد  ترسیم  بخش بخش5  بــه صــورت  یــا  یکپارچه 

سازمانی قرار داد.
مــراحــل ترسیم نقشه دانــش و  بــرای هــر چــه بهتر طــی شــدن 
جلسه  یک  می شود  پیشنهاد  آن  ــرای  ب الزم  اطــالعــات  جــمــع آوری 
با  آنها  تا  شــود  بــرگــزار  پژوهشی  نیروهای  کلیه  حضور  با  توجیهی 
ع و میزان اطالعات الزم، مزایای حاصل  چگونگی اجرا، اهداف، نو
در  را  الزم  اطالعات  و  شــده  آشنا  مدیران  و  کارکنان  بــرای  نقشه  از 
کار سریع تر و با وقفه  دسترس خود قرار دهند تا به این ترتیب مراحل 
کمتری انجام شود. شاید هم بتوان تشویق هایی را برای افراد مورد 
گرفت تا با میل و رغبت بیشتری به سؤاالت پاسخ  مصاحبه در نظر 
دهند. عالوه بر این بهتر است پرسشنامه و فرمهای خاصی از قبل 
گردآوری  کلیه سؤاالت و موارد مرتبط برای استخراج و  تهیه شده و 

اطالعات در آنجا پیش بینی شود تا هیچ نکته ای از قلم نیفتد. 
در ضمن برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های دانشی باید 
باید  باشند،  ترک داشته  به  که چنانچه تصمیم  یــادآور شد  آنها  به 
چند ماه قبل به اطالع مدیر دانش برساند تا وی هم با اتخاذ تدابیر 

کند. مناسب، نسبت به ثبت تجربیات و دانش ضمنی آنها اقدام 
که چند سالی  با توجه به اهمیت دانش ضمنی در دنیای امروز 
است دانشمندان و محققان به آن رسیده اند و تالش برای ثبت و 
کارهای روزانه  ضبط آن دارند، بهتر است ثبت تجربیات، یافته ها و 
گرفته شده و به طور مستمر  کارکنان در بستر پورتال سازمانی جدی 
پایش شود. ضمن اینکه برای ترغیب هر چه بیشتر افراد به این امر 
کسانی نسبت به این امر  گرفته شود و چنانچه  پاداش هایی در نظر 
سهل انگار و بی توجه هستند، تدابیر خاصی در مورد آنها اجرا شود تا 
شاید به این ترتیب این مسئله مهم به یک فرهنگ سازمانی تبدیل 

شود.

نتیجه گیری
سرمایه  بهترین  عنوان  به  را  خــود  دانــش  اخیر،  سال های  در 
قدیمی  عوامل  سایر  جای  و  کرده  معرفی  خدماتی  و  تولیدی  کز  مرا
این  زیــرا  اســت؛  گرفته  را  غیره  و  مالی  دارایـــی  زمین،  نظیر  تولید 
کاربرد بیشتر پخته و آزموده شده و روز به  سرمایه از بین نرفته و با 
امروزه  این رو  از  افزوده می شود.  آن  به  زوایای جدیدی  و  ابعاد  روز 
ضرورت مدیریت این سرمایه بی بدیل بیش از پیش حس می شود. 
چگونگی  پایش  یا  دانــش  مدیریت  انــدازه گــیــری  ابــزارهــای  از  یکی 
حرکت و پیشرفت آن نقشه دانش است. نمایش مصور اطالعات و 
ارتباطات به دست آمده، امکان برقراری ارتباط و یادگیری اثربخش 
با پیش زمینه های متفاوت فراهم می آورد و چهار  ناظرانی  برای  را 
دسته نتیجه شامل نتایج اقتصادی، ساختاری، فرهنگ سازمانی و 

دانشی را به ارمغان می آورد.
کارکردها، نتایج و مزایای نقشه  با عنایت و توجه به اهمیت، 
دانش، در پژوهش حاضر یک الگوی شش مرحله ای برای ترسیم 
با  نمونه هم  و نقشه دانش یک واحد پژوهشی  ارائه  نقشه دانش 
استفاده از این الگو بازنمایی شده است. شایان ذکر اینکه این الگو 
تا  شده  گرفته  نظر  در  سازمانی  پورتال  بستر  در  پیاده سازی  بــرای 
روزآمدسازی و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن به راحتی 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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