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چکیده:
در  دانش  اشتراک گذاری  و سازوکارهای  انسانی  منابع  و شایستگی های  اصلی سازمان ها، تخصص  دارایی های  و  از سرمایه  یکی  امروزه 
آن ها است. بازنشسته شدن كارمندان دولت و همچنین انتقال آن ها بین بخش های مختلف، چالش جدیدی برای ابقای دانش و حفظ 
حافظه سازمانی و متعاقب آن آموزش كاركنان جدید ایجاد می كند. حال این سؤال مطرح است که با توجه به تغییر نیروی انسانی شاغل 
در سازمان و خروج برخی از آن ها به دلیل بازنشستگی چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که دانش سازمانی به طور مستمر حفظ و 
توسعه پیدا خواهد کرد؟ یا چگونه می توان اطمینان یافت قدرتی که سازمان به لحاظ برخورداری از دانش و سرمایه فکری به دست آورده 
است پایدار خواهد ماند؟ به عبارتی، چگونه می توان از خروج دانش از سازمان به هنگام بازنشسته شدن افراد پیشگیری کرد؟ ایجاد نظام 
مدیریت دانش به دلیل اهمیت دادن به دانش و تجارب موفق افراد و نشر و گسترش آن در سرتاسر سازمان راه حل مناسبی برای حفظ 
اقتدار سازمانی از حیث دانش و دانایی است. بهره مندی سایر کارکنان و افراد از اطالعات و دانش موجود در ذهن افراد و گروه های خاص 

و جلوگیری از خروج آن به هنگام ترک سازمان زمینه مناسبی برای دانش افزایی سازمان فراهم می سازد.
در برابر این مسائل، پژوهش حاضر به دنبال ایجاد مبانی الزم برای مدیریت، انتقال و حفظ دانش، مطالعه تجربیات موفق سازمان های 

بین المللی و همچنین مستندات تجربیات داخلی بوده و در انتها خروجی های راهبردی متناظر با مطالعات را استخراج کرده است.
واژگانکلیدی: دانش، انتقال دانش، حفظ دانش، نمونه مطالعاتی
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Abstract:
The retirement of government employees, as well as their transfer between different departments, creates a 
new challenge for retaining knowledge and preserving organizational memory, and subsequently training new 
employees. This is a major problem for many governments. Government agencies need to take the initiative 
to preserve the knowledge of senior staff because otherwise it will be difficult to provide services to the public 
sector. Therefore, gaining knowledge from senior staff and then passing it on to other staff as well as updating 
what has been learned over time is crucial.
Today, one of the main assets of organizations is the expertise and competencies of human resources and knowl-
edge sharing mechanisms in them. Now the question arises that considering the change of manpower working 
in the organization and the departure of some of them due to retirement, how can we be sure that organiza-
tional knowledge will be continuously maintained and developed? Or how can we be sure that the power that 
the organization has acquired in terms of knowledge and intellectual capital will remain sustainable? In other 
words, how can knowledge be prevented from leaving the organization when people retire? Creating a knowl-
edge management system due to the importance of knowledge and successful experiences of individuals and its 
dissemination and expansion throughout the organization is a good solution to maintain organizational authority 
in terms of knowledge and wisdom.
keywords: knowledge, knowledge transfer, knowledge retention, case studies
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به  بازنشستگان  انتقال تجربه  و  بین المللی مدیریت دانش  و  و تجارب ملی  به "مطالعه مفاهیم  بازنشستگان  انتقال تجربه  و  بین المللی مدیریت دانش  و  و تجارب ملی  "مطالعه مفاهیم  پژوهشی  پروژه  از  مقاله مستخرج  این  پژوهشی   پروژه  از  مقاله مستخرج  این   **
شاغلین" شاغلین" انجام شده در مؤسسه مطالعاتی سپید می باشدانجام شده در مؤسسه مطالعاتی سپید می باشد. . 
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مقدمه-  
كارمنــدان دولــت و همچنیــن انتقــال آن هــا  بازنشســته شــدن 
بیــن بخش هــای مختلــف، چالــش جدیــدی بــرای ابقــای دانــش 
ــد  ــان جدی كاركن ــوزش  ــب آن آم ــازمانی و متعاق ــه س ــظ حافظ و حف
روی  پیــش  اصلــی  یــك مشــكل  عنــوان  بــه  ایــن  ایجــاد می كنــد. 
بســیاری از دولت هــا اســت. ســازمان های دولتــی بایســتی بــا ابتــكار 
عمــل، دانــش كاركنــان را حفــظ كننــد زیــرا در غیــر ایــن صــورت ارائــه 
خدمــات بــه بخــش عمومــی دچــار مشــكل خواهــد شــد. بنابرایــن، 
كاركنــان  كاركنــان و ســپس انتقــال آن بــه ســایر  كســب دانــش از 
امــری بســیار  زمــان،  آموخته هــا طــی  كــردن  روزآمــد  و همچنیــن 
ســازمان،  هــر  در  ارزش  دارای  منبــع  مهم تریــن  اســت.  حیاتــی 

كاركنــان آن اســت. دانــش 
ســازمان ها،  اصلــی  دارایی هــای  و  ســرمایه  از  یكــی  امــروزه 
ســازوكارهای  و  انســانی  منابــع  شایســتگی های  و  تخصــص 
ک گذاری دانــش در آن هــا اســت. مطالعــات نشــان می دهــد  اشــترا
كــه اغلــب ســازمان ها از دانش پایــه خــود بی اطــاع هســتند و در 
گــردآوری  نتیجــه اتــاف وقــت و دوبــاره كاری بــرای كســب دانــش و 
اطاعــات و دانــش كاری الزم از دیگــران در آن هــا دو چنــدان بــوده، 
حتــی ممكــن اســت بــا صــرف وقــت و انــرژی زیــاد بــه علــت ضــرورت 
پیش نیازهــای الزم، نتــوان دانــش تولیــد شــده را مــورد اســتفاده 
دانــش موجــود در  از  گاهــی  آ عــدم  قــرار داد.  بهره بــرداری الزم  و 
كــه اهمیــت دانــش صریــح و  باعــث می شــود  از طرفــی  ســازمان 
گرفتــه شــود.  كاركنــان ســازمان نیــز نادیــده  تلویحــی موجــود در 
ایــن امــر باعــث می شــود بــا خــروج یــک فــرد از ســازمان در قالــب 
كــه در طــول زمــان  بازنشســتگی، حجــم قابــل توجهــی از دانــش 
تولیــد شــده و ســاختار یافتــه اســت نیــز از مجموعــه دارایی هــای 
ــی و  ــارب مل ــم و تج ــه مفاهی ــن رو مطالع ــود. ازای ــارج ش ــازمان خ س
بــه  بازنشســتگان  تجربــه  انتقــال  و  دانــش  مدیریــت  بین المللــی 
شــاغلین و شناســایی رویه هــا و اصــول محتوایــی فرآینــد انتقــال و 
حفــظ دانــش در نمونه هــای موفــق ملــی و بین المللــی از اهمیــت 

و ضــرورت باالیــی برخــوردار می باشــد.

مرور مبانی-  
در ادامــه مفاهیــم در ادبیــات موجــود، مــورد مطالعــه و بررســی 

قــرار می گیــرد.
دانش- 1- 

در راسـتای مطالعـه حفـظ و انتقـال دانـش سـازمانی، در درجـه 
گیـرد. تعاریـف زیـادی از  اول بایـد مفهـوم دانـش مـورد بررسـی قـرار 

1- Peter Senge
2- Nickols

دیدگاه هـای مختلـف در ارتبـاط با دانش وجود دارد. امروزه دانش 
بـه ابـزاری مهـم تبدیل شـده و به صـورت فزاینده ای بـه عنوان یک 
از  می شـود.  شـناخته  سـازمان ها  در  پایـه ای  و  راهبـردی  مفهـوم 
دیدگاهـی دانـش قدرتـی اسـت كـه یـک فـرد بـرای خـود ایجـاد كرده 
كنـد؛ بنابرایـن،  و آن را حفـظ می كنـد تـا برتـری بـرای خـود ایجـاد 
یـک دارایـی  بـه  تـا  كمـک می كنـد  فـرد  بـه  داشـتن دانشـی خـاص 
ارزشـمند بـرای سـازمان تبدیـل شـود )شـاه و حسـین، 2018(. ایـن 

تعبیـر از دانـش در سـطوح باالتـر از فـرد نیـز قابـل اعمـال اسـت.
ــی، در صحبــت از دانــش ســه معنــی مدنظــر اســت.  كل ــه طــور  ب
كــه بــه  اول، اســتفاده از دانــش بــرای اشــاره بــه حالــت دانســتن 
گاهــی، شــناخت و یــا درک حقایــق، روش هــا،  معنــای آشــنا بــودن، آ
كاربــرد بــا "دانســتن در ارتبــاط بــا"  اصــول و تكنیک هــا اســت. ایــن 
رابطــه دارد. دوم، اســتفاده از كلمــه دانــش بــرای آنچــه پیتــر ســنگ1 
حقایــق،  از  دركــی  شــامل  كــه  می نامــد  عمــل"  بــرای  "ظرفیــت   ،
روش هــا، اصــول و تكنیک هــا بــه میزانــی كــه بــرای انجــام یــک اقــدام 
ــا "دانســتن چگونگــی" رابطــه  ــرد ب كارب الزم اســت، می-شــود. ایــن 
دارد. ســوم، اســتفاده از دانــش بــرای اشــاره بــه حقایــق، روش هــا، 
اصــول و تكنیک هــای كدگــذاری شــده، كســب شــده و جمــع آوری 
كــه  اســت  دانشــی  بدنــه  منظــور  حالــت،  ایــن  در  اســت.  شــده 
كدهــای  راهنما هــا،  فرمول هــا،  مقــاالت،  كتاب هــا،  قالــب  در 

كامپیوتــری و غیــره، ســاماندهی شــده اســت )نیــكاس2، 2000(.
در ایــن رابطــه بایســتی تفــاوت بیــن داده، اطاعــات و دانــش 
مشــخص شــود. داده و اطاعــات بیشــتر در دســته ســوم جــای 
را  اطاعــات  و  داده   )1998( پروســک  و  داونپــورت  می گیرنــد. 
گانــه از افــراد  كــه بــه طــور جدا بخشــی از بدنــه دانــش می داننــد 
ــر و  ، عمیق ت وجــود دارد. تعریــف آن هــا از دانــش تعریفــی "وســیع تر
غنی تــر از داده و اطاعــات اســت. بــر ایــن اســاس چنیــن تعریفــی از 

دانــش ارائــه می دهنــد )همــان(:
"دانــش تركیبــی ســیال از تجربیــات، ارزش ها، اطاعــات زمینه ای 
كاربــرد  كــه چارچوبــی بــرای ارزیابــی و  و بینــش تخصصــی اســت 
تجربیــات و اطاعــات جدیــد، فراهــم می كنــد. دانــش از ذهــن افــراد 
منشــأ گرفتــه و در آن پیــاده می شــود. در ســازمان ها، عمومــًا دانــش 
نــه تنهــا در مســتندات و مخــازن بلكــه در روتین هــای ســازمانی، 

فرایندهــا، پركتیس هــا و نرم هــا، جــای می گیــرد."
گونـی  گونا در ارتبـاط بـا معنـای دانـش سـازمانی نیـز بحث هـای 
كثـر بحث هـا مدنظـر اسـت، ایـن  كـه در ا وجـود دارد، امـا نكتـه ای 
اسـت كـه دانـش، خروجـی تجربیـات فـردی و پـردازش آن  در ذهـن 
افـراد اسـت. در ایـن رابطـه، ادبیـات موجود مدیریت دانش شـامل 
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دو مكتـب فكـری در ارتبـاط بـا ظرفیـت دانـش بـرای وجـود یـا عـدم 
وجود در خارج از ذهن انسـان، وجود دارد. برخی از دانشـمندان، 
دانـش  مفهـوم  و  دانسـته  انسـانی  گی هـای  ویژ از  یكـی  را  دانـش 
كـه  قبـول می كننـد  را  فـرض  ایـن  و  را ممكـن نمی داننـد  سـازمانی 
سازمان از اطاعات استفاده می كند، نه دانش. سایر دانشمندان 
معتقدنـد كـه سـازمان ها تـوان ایجـاد دانـش خـود را دارنـد، آنچه به 
طـور عمومـی از آن بـه عنـوان "دانـش سـازمانی" تعبیـر می شـود و 
كات جمعـی حـک شـده در فرهنـگ،  نمایانگـر مجموعـه ای از ادرا
پركتیس هـا، رویه هـا و روتین هـای سـازمان اسـت و در پدیـده ای بـه 
نـام "حافظـه سـازمانی"، ذخیـره می شـود. جهت گیـری نسـبت بـه 
ایـن دو رویكـرد در نحـوه تحلیـل دانـش سـازمانی تأثیرگـذار اسـت 
)براتیانـو3، 2018(. در مطالعـه حاضـر رویكـرد دوم نسـبت بـه دانش 

سـازمانی انتخـاب شـده اسـت.
گــر دانــش توســط  كــه ا در ایــن حالــت ایــن ســؤال پیــش می آیــد 
افــراد و فرایندهــای ذهنــی تولیــد می شــود و ســازمان مجموعــه ای 
از افــراد مختلــف اســت، دانــش افــراد چگونــه بــه دانــش ســازمان 

تبدیــل می شــود؟ ایــن دگرگونــی چگونــه اتفــاق می افتــد؟
پاسـخ بـه ایـن سـؤال بحث هـای مختلفـی در پـی داشـته اسـت. 
كوچـی، نظریـه ای پویـا از تولیـد دانـش توسـعه داده انـد  كا و تا نونـا
كمپانی هـای  كـه بـه ایـن سـؤال، بـه طـور خـاص بـر اسـاس تجربـه 
از نگاهـی هسـتی شناسـانه و  ایـن نظریـه  ژاپنـی، پاسـخ می دهـد. 
شـناخت شناسـانه قابل توضیح اسـت. در بعد شناخت-شناسـی، 
كا دینامیـک بیـن دانـش صریح و ضمنی را تبییـن كرده و چهار  نونـا
رابطـه معرفـی می كنـد )شـكل1(: اجتماعـی  ایـن  اصلـی در  فراینـد 

سـازی، برونـی سـازی، تركیـب و درونـی سـازی )براتیانـو 2018(. 
در اینجــا الزم اســت ابتــدا تعریفــی از دانــش صریــح و ضمنــی 
كــه معمــواًل در ادبیــات  ارائــه شــود و تمایــز ایــن دو دســته از دانــش 

مدیریــت دانــش تعریــف می-شــوند، مشــخص شــود.
دانش صریح دانشـی اسـت كه به زبان رسـمی بیان شـده و قابل 
كدگـذاری اسـت و بـه طـور كامـل و مسـتقیم از شـخصی بـه شـخص 
دیگـر منتقـل می شـود. دانـش ضمنـی در تقابـل بـا دانـش صریـح 

قـرار دارد. دانـش ضمنـی را نمی تـوان بـه راحتـی تعریـف كـرد.
ــش  ــل دان ــی تبدی ــئله چگونگ ــه مس ــح ب ــن توضی ــه ای ــس از ارائ پ
كا و  فــردی بــه دانــش ســازمانی بازمی گردیــم. بــر پایــه مــدل نونــا
كوچــی، انتقــال )تبدیــل( دانــش در ســطوح مختلــف ســازمانی از  تا

چهــار فراینــد فرعــی زیــر تشــكیل می شــود:
ضمنــی(: 	.  بــه  ضمنــی  دانــش  )تبدیــل  ســازی  اجتماعــی 

افــراد  میــان  دانــش  تســهیم  مســتلزم  ســازی  اجتماعــی 
ک گذاشــته  می باشــد. در ایــن فرآینــد، تجــارب افــراد به اشــترا

3- Bratianu
4- Nonaka

شــده و دانــش ضمنــی از قبیــل مدل هــای ذهنــی مشــترك 
اســتاد  بــا  گردها  شــا می گــردد.  ایجــاد  فنــی  مهارت هــای  و 
كاری را نــه از طریــق زبــان، بلكــه  كار می كننــد و فراینــد  خــود، 
از طریــق مشــاهده، شــهود و تمریــن یــاد می گیرنــد )یادگیــری 

گردی(. اســتاد- شــا
صریــح(: ب.  بــه  ضمنــی  دانــش  )تبدیــل  برونی ســازی 

گونــه ای  بــه  ضمنــی  دانــش  بیــان  نیازمنــد  برونی ســازی 
كــه توســط ســایرین قابــل فهــم باشــد. در ایــن مرحلــه  اســت 
گــروه متعهــد می شــود و بــه عنــوان یكــی از اعضــای  فــرد بــه 
ــا  ــی ب ــش ضمن ــد، دان ــن فرآین ــود. در ای ــناخته می ش ــروه ش گ
اســتفاده از مفاهیــم صریــح، شــرح داده می شــود و دانــش 

درمی آیــد. تمثیــل  و  اســتعاره  مفاهیــم،  شــكل  بــه 
تركیــب )تبدیــل دانــش صریــح بــه صریــح(: فراینــد سیســتمی 	. 

كــردن و طبقه بنــدی مفاهیــم بــه شــكل دانــش اســت. ایــن 
تركیــب بدنه هــای مختلــف  تبدیــل دانــش شــامل  ســبک 
ــانه هایی  ــق رس ــش را از طری ــراد دان ــت. اف ــح اس ــش صری دان
شــبكه های  یــا  تلفنــی  مكالمــات  مقــاالت ،  اســناد،  مثــل 

كامپیوتــری تركیــب و تبــادل می كننــد. ارتباطــی 
درونــی ســازی )تبدیــل دانــش صریــح بــه ضمنــی(: درونــی د. 

دانــش  شــكل  بــه  صریــح  دانــش  تجســم  فراینــد  ســازی، 
عمــل«  بــا  تــو	م  »یادگیــری  بــه  بیشــتر  اســت.  ضمنــی 
مربــوط می شــود. وقتــی تجــارب از طریــق جامعه پذیــری، 
مــدون ســازی و تركیــب در فــرد درونــی می شــوند، پایــگاه 
بــه شــكل مدل هــای ذهنــی مشــترك  فــرد  دانــش ضمنــی 
یــا مهارت هــای فنــی آن هــا دارایی هــای بــا ارزشــی را ایجــاد 
می كنــد. در تبدیــل دانــش صریــح بــه ضمنــی، اســتفاده از 
شــكل شــفاهی و كامــی دانــش صریــح و شــكل نمــوداری و 
كا4،  داســتانی آن، فراینــد تبدیــل را تســهیل می كنــد )نونــا

.) 1991

كا، 1991( كوچی، منبع: )نونا كا و تا شكل1. اسپیرال دانش نونا
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عــاوه بــر تقســیم بندی دانــش صریــح و ضمنــی، در ارتبــاط بــا 
در  نیــز  دانــش  بــرای  دیگــری  دســته بندی  می تــوان  ســازمان ها 

گرفــت )فــاالدی5، 2011(.  نظــر 
دانش فنی- 

افـراد  آنچـه  برمی گیـرد.  در  را  فـردی  ظرفیت هـای  دانـش  ایـن 
می داننـد و یـا می داننـد چگونـه انجـام دهنـد. دانـش فنـی معمـواًل 
بـه صـورت مهارت هـا بـروز پیـدا می كنـد و شـامل دانـش در ارتبـاط 
می شـود.  مسـائل  حـل  بـرای  نیـاز  مـورد  تكنیک هـای  و  ابزارهـا  بـا 
این گونـه از دانـش معمـواًل در قالـب آمـوزش رسـمی كسـب می شـود 

كـرده و رشـد می كنـد. و سـپس از طریـق تجربـه، عمـق پیـدا 
دانش اجتماعی- 

و  می شــود  پیــدا  ســازمان  درون  روابــط  در  اجتماعــی  دانــش 
گروه هــا شــبكه هایی  كاری نیــز می شــود. افــراد و  شــامل فرهنــگ 
ســازمان  بــرای  باالیــی  اهمیــت  كــه  می كننــد  ایجــاد  را  روابــط  از 
كارهــا"  ک جمعــی از "چگونگــی انجــام  دارد. دانــش فرهنگــی ادرا
گــروه یــا ســازمان  كــه می خواهــد بــه عنــوان عضــوی از  اســت. فــردی 
پذیرفتــه شــود، هنجارهــای فرهنگــی ســازمان را رعایــت می كنــد. بــه 
بیانــی ســاده، دانــش اجتماعــی، توانایــی فــرد بــرای تعامــل بــا ســایر 
افــراد درون و بیــرون مرزهــای ســازمانی و تطابــق بــا شــبكه های 

اجتماعــی ســازمان اســت.
دانش ساختاری- 

سیســتم ها،  در  اجتماعــی  دانــش  شــد  اشــاره  كــه  همان طــور 
از  دارد.  جــای  ســازمان  رویه هــای  و  سیاســت ها  فرایندهــا، 
قانون-محــور  و  صریــح  عمدتــًا  ســاختاری  دانــش  دیگــر  طــرف 
كاركنــان بــه  اســت. ســرمایه ســاختاری را می تــوان آنچــه بــا رفتــن 
مســتندات،  داده،  پایگاه هــای  دانســت:  می مانــد،  باقــی  خانــه 

غیــره. و  تجــاری  عامــت  راهنماهــا،  نرم افزارهــا، 
تلقــی  دانــش  ســازمان  در  آنچــه  و  دانــش  بــر  مــروری  از  پــس 
كــه در مطالعــه حاضــر حائــز اهمیــت اســت،  می  شــود، نكتــه ای 
دانــش  رفتــن  دســت  از  اســت.  دانــش  رفتــن  دســت  از  مســئله 
كــه یكــی از ایــن دالیــل  می توانــد دالیــل متفاوتــی داشــته باشــد 
كاركنــان از ســازمان در قالــب بازنشســتگی اســت. بــا وجــود  خــروج 
اینكــه مطالعــه بــا عنــوان انتقــال تجربــه بازنشســتگان بــه شــاغلین 
ــی  ــازه زمان ــه ب ك ــت  ــا نیس ــن معن ــن بدی ــا ای ــت، ام ــده اس ــف ش تعری
آخــر  ســال های  بــر  بایســتی  دانــش  انتقــال  و  برنامه ریــزی  مــورد 
دانــش  انتقــال  فراینــد  باشــد.  متمركــز  ســازمان  در  فــرد  فعالیــت 
می توانــد بــه صــورت سیســتماتیک در تمــام زمــان فعالیــت یــک 
ایــن  در  برنامه ریــزی شــود.  مــداوم  بــه صــورت  فــرد در ســازمان 

5- Phaladi
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رابطــه مهــم اســت كــه در كنــار مفهــوم انتقــال دانــش، مفهــوم حفظ 
گیــرد. برنامه ریــزی  دانــش نیــز مــورد توجــه و برنامه-ریــزی قــرار 
بــرای حفــظ دانــش در طــول فعالیــت افــراد می توانــد انتقــال دانــش 
كاركنــان  كــرده و میــزان از دســت رفتــن دانــش بــا خــروج  را تســهیل 
كاهــش دهــد. در ادامــه ابتــدا مفهــوم از دســت دادن دانــش بــه  را 
طــور خاصــه مــرور می شــود و ســپس دو مفهــوم حفــظ و انتقــال 
دانــش بــه عنــوان بخش هایــی از مدیریــت دانــش مــورد مطالعــه 

می گیرنــد. قــرار 
آن  می توانــد  ســازمان  یــک  تجربــه  و  دانــش  رفتــن  دســت  از 
از  كنــد.  آســیب پذیر  مختلــف  ریســک های  برابــر  در  را  ســازمان 
دســت رفتــن دانــش می توانــد بــه دلیل ایجــاد تغییرات در ســازمان، 
كاركنــان و انتقــال  ، جابه جایــی و تحــرک  كار بــاال رفتــن ســن نیــروی 
دارایی هــا، اتفــاق بیفتــد. تدویــن برنامه هــا و راهبردهــای حفــظ و 
كنــد  انتقــال سیســتماتیک دانــش می توانــد بــه ســازمان ها كمــک 
كننــد. تمركــز ایــن راهبردهــا  ــا ریســک های پیــش رو را پیش بینــی  ت
بــر حوزه هــای حیاتــی دانــش می توانــد بــازده اقدامــات را بــاال ببــرد. 
ایــن حوزه هــا و نحــوه تأثیرگــذاری آن هــا بــر از دســت رفتــن دانــش، 

عبارتنــد از )اســپک6، 2015(:
كاركنان(-  انسان ها )از طریق بازنشستگی و جابه جایی 
دارایی هــا )از طریــق كمبــود داده هــای تاریخــی )حافظــه - 

دارایــی( و انتقــال دارایی هــا(
كافی از تجربیات(-  پروژه ها )از طریق عدم یادگیری 

از دســت رفتــن دانــش می توانــد پیامدهــا و تأثیراتــی بــر ســازمان 
داشــته باشــد:

كاهش ظرفیت نوآوری  
تهدید توانایی پیگیری راهبردهای توسعه  
ــازده و محــدود شــدن امــكان بهره بــرداری از    پاییــن آمــدن ب

كــم هزینــه راهبردهــای 
كاهش رقابت پذیری  
افزایش آسیب پذیری  

یانــگ7 )2006( فرآینــد مرحلــه بــه مرحلــه ای را بــه منظــور مقابلــه 
كــه بــه شــرح زیــر  بــا مشــكل از دســت دادن دانــش مطــرح می كنــد 

می باشــند:
تــرک    صــورت  در  ســازمان  كــه  خطراتــی  از  گاهــی  آ لــزوم 

كــه بــا بــكار  گاه و بــا ارزش بــا آن مواجــه می شــود  كاركنــان آ
بــردن اســتراتژی های حفــظ دانــش، انگیــزه بــرای ایــن امــر 

می یابــد. ارتقــا 
شــود.    اجــرا  بایــد  كاركنــان  دانــش  حفــظ  بــرای  برنامــه ای 
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ــرای  ــد ب ــران ارش ــه مدی ك ــت  ــزی اس ــش آن چی ــوع دان ــن ن ای
می داننــد. ارزشــمند  و  حیاتــی  ســازمان  آینــده  موفقیــت 

گرفتــن    بــا در نظــر  برنامــه حفــظ دانــش  تعییــن وضعیــت 
اینكــه آیــا روش هــای بــه كار گرفتــه شــده موقتــی هســتند و یــا 

بــه عنــوان بخشــی از برنامــه بــه شــمار می آینــد.
آخریــن مرحلــه معادلــه ارزش را در نظــر می گیــرد، بنابرایــن   

آیــا هزینــه فرآینــد حفــظ دانــش ارزش معقولــی برای اســتفاده 
در آینــده دارا است)اســتفان8، 2016(؟

مدیریت دانش-  - 
تعاریـف متعـددی بـرای مدیریـت دانـش ارائه شـده اسـت. موارد 

زیـر ابعـاد مختلـف تعاریف را شـامل می شـود )اونیـل9، 2017(:
مدیریــت دانــش شــامل سیاســت ها، پركتیس هــا، قراردادهــا   

و عــادات مرتبــط بــا كشــف، دریافــت و كســب، ذخیــره بــرای 
و  ک گذاری  اشــترا بــه  دســتكاری،  آینــده،  در  دسترســی 
ســپس به كارگیــری داده، اطاعــات و بینــش در فرایندهــای 

كاری ســازمان اســت.
كاربــرد دانــش    ک گذاری و  كــردن، بــه اشــترا فرایندهــای پیــدا 

و  اطاعــات  داده،  تولیــد  بــه  منجــر  دانــش  مدیریــت  در 
كــه بایــد ذخیــره شــود. بینــش جــدی می شــود 

حمایــت    دانــش  مدیریــت  فرایندهــای  از  كــه  ابزارهایــی 
می كننــد، بســیار مهــم هســتند امــا خــود مدیریــت دانــش 

. شــند نمی با
بــه  انســان ها  "اتصــال  بــه  مربــوط  را  دانــش  مدیریــت  اودل10 
انســان ها و انســان ها بــه محتــوا" می دانــد. بــا ایــن تعریــف دو جــزء 
اصلــی مطــرح می شــوند: مردم/انســان و محتــوا. مدیریــت دانــش 
كــه بــه مــردم در  كاربســت فرایندهایــی می شــود  شــامل ایجــاد و 
و  ک گذاری  اشــترا بــه  در  بینــش،  و  دانــش  كــردن  پیــدا  و  كشــف 
بــرای  بــا دیگــران و در توســعه تكنیک هــا و فناوری هــا  همــكاری 
كــه بتــوان بــه آن دسترســی داشــت،  قالب بنــدی محتــوا بــه نحــوی 
كمــک می كنــد.  كــرد،  كــرد و آن  را تجزیــه و تحلیــل  از آن اســتفاده 
یكــی از مهم تریــن محورهــای مدیریــت دانــش، تاشــی فعــال بــرای 
تبدیــل دانــش ضمنــی بــه دانــش صریــح اســت. محتــوا و مــردم 

می تــوان شــامل مــوارد زیــر شــود )همــان(:

8- Stephen
9- O'Neil
10- O’dell
11- Communities of Practice
12- Krogh and Roos
13- Nonaka-Takeuchi
14- Choo
15- Wiig
16- Boisot

گروه بنــدی، -  و  طبقه بنــدی  جمــع آوری،  محتــوا: 
ادیــت ذخیــره،  تگینــگ،  كدگــذاری،  و  ســازمان دهی  

حمایــت -  همــكاری،  مــردم،  اتصــال  مردم/انســان: 
فرهنگــی، تشــویق بــه دریافــت دانــش ضمنــی، تشــویق به 
ک گذاری، یادگیــری و دریافــت درس آموخته هــا،  به اشــترا
گروهــی، تخصص یابــی، تیم هــای پاســخ و  تســهیل ابــزار 
پشــتیبانی، جلســات و نشســت ها، CoP 11هــا ، تیم هــای 

ــری ــارش فك ، ب ــهیلگر تس
مدل هــای متفاوتــی در ارتبــاط بــا مدیریــت دانــش در ادبیــات 
وجــود دارد. در مجمــوع در ارتبــاط بــا ایــن مدل هــا می تــوان گفــت:

گ و روس12 رویكــردی معرفت شناســانه را دنبــال    كــرا مــدل 
می كنــد. در ایــن مــدل دانــش هــم در ذهــن فــرد و هــم در 

ــراد وجــود دارد. روابــط بیــن اف
كوچــی 13 بــر اســپیرال دانــش اســتوار اســت    كا و تا مــدل نونــا

كــه می توانــد تبدیــل دانــش ضمنــی بــه صریــح را تشــریح 
پایــه یادگیــری و خاقیــت  بــه عنــوان  كنــد. دانــش صریــح 

می شــود. محســوب 
/عوامــل دانــش    ــرای شناســایی عناصر مــدل چــو 14 تــاش ب

در اقدامــات ســازمانی دارد.
كــه دانــش تنهــا    مــدل ویــگ15 بــر ایــن اصــل اســتوار اســت 

ــبكه های  ــتفاده از ش ــا اس ــه ب ك ــت  ــتفاده اس ــل اس ــی قاب زمان
معنایــی ســازماندهی شــود.

مــدل بویســوت16 بــر تفــاوت بیــن اطاعــات و داده و نقــش   
ــت. ــتوار اس ــر اس ــه یكدیگ ــا ب ــل آن ه ــان در تبدی انس

بــا    پیچیــده  موجــودی  را  ســازمان  انطباقــی،  مدل هــای 
می گیرنــد. نظــر  در  مســتقل  موجودیتــی 

حفظ دانش- 3- 
و نگهــداری دانــش در ســازمان  بــه جمــع آوری  حفــظ دانــش 
حافظــه  بــا  ارتبــاط  در  بازمی گــردد.  آینــده  در  اســتفاده  بــرای 
می شــود:  تعریــف  دانــش  مخــزن  پنــج  كلــی  طــور  بــه  ســازمانی، 
رســمی(،  سیســتم های  و  )رویه هــا  دگردیســی ها  فرهنــگ،  افــراد، 
فعالیت هــای  و  غیررســمی(  و  رســمی  )شــبكه های  ســاختارها 
كــه دانــش در آن هــا وجــود  بیرونــی. ایــن مخــازن مــواردی هســتند 
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داشــته و می توانــد حفــظ شــود. از دیــدگاه مدیریتــی، در بســیاری 
از مواقــع صحبــت از حفــظ دانــش در ارتبــاط بــا از دســت دادن 
یــا جابه جایــی( مطــرح شــده و  كاركنــان )بــه دلیــل بازنشســتگی 
همــراه بــا ابزارهایــی ماننــد مصاحبه هــای خــروج اســت. درحالی كــه 
بایــد در چگونگــی عملكــرد ســازمان  در واقعیــت، حفــظ دانــش 
تــرک ســازمان  از  برنامه ریــزی و جانمایــی شــده و بســیار قبل تــر 
توســط كاركنــان، شــروع شــود. راهبردهــای حفــظ دانــش بــه عنــوان 
بخشــی از مدیریــت دانــش، منابــع دانــش در معــرض ریســک را 
كــرده و ســپس اقدامــات مشــخصی بــرای نگــه  داشــتن  شناســایی 
ــا حفــظ دانــش  ایــن منابــع در ســازمان اجــرا می كننــد. در رابطــه ب
دانــش،  مدیریــت  فرایندهــای  ســایر  از  بســیاری  همچــون   ، نیــز
ک گذاری موفــق و فرهنــگ  بــر به اشــترا راهبــرد مبتنــی  موفقیــت 

.)2018  ,KMT( قــوی در ســازمان اســت  یادگیــری 
كــرش17 )2008(، حفــظ دانــش در واقــع تمركــز بــر  بــر اســاس نظــر 
كــه در معــرض خطــر از بیــن رفتــن قــرار دارد.  دانــش حیاتــی اســت 
شــكاف  اســاس  بــر  اســت  خطــر  معــرض  در  آنچــه  اولویت بنــدی 
بالقــوه دانــش و تأثیــر آن بــر عملكــرد كلــی ســازمانی و ســپس تدوین 
برنامه هــای عملــی بــرای حفــظ ایــن دانــش صــورت می گیــرد. در 
كــه بایــد هنــگام شــروع فرآینــد  ادامــه ســه ســؤال خــاص وجــود دارد 

حفــظ دانــش پرســیده شــود:
چه دانشی در معرض خطر از بین رفتن قرار دارد؟. 1

اثرات سازمانی از دست دادن آن دانش چیست؟. 2
گــردد؟ . 3 ــد اتخــاذ  ــه منظــور حفــظ دانــش بای چــه اقداماتــی ب

)دان و همــكاران18، 2011(
بــر اســاس ایــن ســؤال ها می تــوان ســه مرحلــه بــرای ایجــاد و 

.)2018  ,KMT( توســعه یــک راهبــرد حفــظ دانــش قائــل شــد
مرحله 1: درک عوامل ریسک؛- 
مرحلــه 2: درک اینكــه چــه دانشــی حســاس تر اســت و - 

تمركــز بــر آن؛
اصــول -  اســاس  بــر  راهبــرد  یــک  شــكل دهی   :3 مرحلــه 

دانــش  حفــظ  ابــزار  از  وســیعی  گســتره  دانــش.  حفــظ 
وجــود دارد. برخــی از آن هــا بســیار ســاده و برخــی بســیار 

هســتند. دشــوار 
كــه در ابتــدای مقالــه بیــان شــد، دو مفهــوم حفــظ و  همان طــور 

انتقــال دانــش دارای رابطــه تنگاتنگــی هســتند.

17- Kirsch
18- Doan, et al
19- Szulanski
20- Carlie
21- Knowledge sharing

انتقال دانش- 4- 
انتقال  از  گونی  گونا تعاریف  كه  می دهد  نشان  ادبیات  بررسی 
مفهوم  با  رابطه  در  معمواًل  كه  دانش  انتقال  دارد.  وجود  دانش 
زوالنسكی19  نظر  از  می شود،  مطالعه  انتقال"  پركتیس  "بهترین 
این گونه تعریف می شود: "انتقال دانش بازسازی فرایندی داخلی 
ک به صورتی برتر از سایر فرایندهای داخلی و خارجی اجرا  است 
دانش  روتین  استفاده  عنوان  به  پركتیس  كه  جایی  در  می شود"؛ 
دانش  انتقال  همكاران،  و  كارلی20  مطالعات  بر  بنا  می شود.  تلقی 
به حركت دانش بین مرزهای  كه  از مدیریت دانش است  بخشی 
ایجاد شده توسط حوزه های تخصصی دانشی می پردازد؛ به عبارت 
را  سایرین  به  مالكیت  یا  فرد  مكان،  یک  از  دانش  همگرایی  دیگر 
شامل می شود. به دلیل تفاوت در تعاریف ارائه شده برای انتقال 
به  جایگزین  عنوان  به  و  برابر  مفهوم  این  موارد  برخی  در  دانش، 
گرفته می شود؛ اما نگاهی دقیق تر  ک گذاری دانش21، در نظر  اشترا
كه این دو مفهوم دارای تفاوت-هایی هستند. به  نشان می دهد 
فرایندی  است؛  انسان-به-انسان  فرایندی  دانش  ک گذاری  اشترا
كه در آن افراد به طور متقابل به تبادل دانش می پردازند. بنابراین 
این فرایند دوسویه بوده و شامل عرضه و تقاضای دانش به طور 
همزمان می شود. این در حالی است كه انتقال دانش بیشتر فرایند 
انجام  از منبع به دریافت كننده  انتقال  آن  كه در  یک سویه است 
مرحله ای  را  دانش  ک گذاری  اشترا به   كوچی،  تا و  كا  نونا می شود. 

حیاتی در فرایند انتقال دانش می-دانند )فاالدی، 2011(.
انتخــاب یــک فراینــد بــرای انتقــال دانــش می توانــد دشــوار باشــد. 
نگهــداری دانــش، نحــوه  و  نــوع جمــع آوری  قبیــل  از  تصمیماتــی 
انتقــال آن )بــه صورت مســتقیم و انسان-به-انســان یــا نوعی دیگر(، 
خودجــوش بــودن یــا نیــاز به تســهیل گری در فرایند و نحوه اســتفاده 
ــاوری، بایســتی در ایــن رابطــه در نظــر گرفتــه شــود. رایج تریــن  از فن
رویكردهــای انتقــال دانــش معمــواًل در چهــار دســته طبقه بنــدی 
و  جامعه محــور  رویكردهــای  رســمی،  دانــش  انتقــال  می شــوند: 

همكار محــور، جلســات یادگیــری و مستندســازی محتــوا.
بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات، یــک فراینــد مؤثــر انتقــال دانــش، 
ک  فنــاوری، فرهنــگ، اندازه گیــری و زیرســاخت ها را بــا هــدف اشــترا
دانــش در بخش هــا و ســطوح مختلــف در ســازمان، بــا هــم تركیــب 
ــا اســتفاده از روش هــا و تكنیک هــای متنــوع،  می كنــد )شــكل2(. ب
ــا مهارت-هــای  ــرای افــراد مختلــف ب ــر ب امــكان انتقــال دانــش بهت

ــود.  ــم می ش ــف فراه مختل
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شكل2. مراحل فرایند انتقال دانش در یک محیط مناسب برای انتقال، منبع: )گریسون و اودل22، 2011(

22- Grayson & O'dell

روش شناسی-  
پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات »كاربــردی« اســت و بــا توجــه 
كــم بــر  بــه ماهیــت موضــوع و مؤلفه هــای مــورد بررســی، رویكــرد حا
ــاز پژوهــش  آن، »توصیفی-تحلیلــی« می باشــد. داده هــای موردنی
بــا اســتفاده از ابــزار اســنادی، كتابخانــه ای و اینترنتــی با جســتجوی 
عمیــق تهیــه شــده و در بخــش بررســی تجربیــات ملــی و بین المللــی 
از روش بهینــه كاوی و تحلیــل محتــوا بــه عنــوان فرآینــدی مســتمر 

گرفتــه می شــود. و سیســتماتیک بــرای شناســایی و تحلیــل بهــره 

بررسی تجارب ملی بین المللی-  
نمونه های داخلی- 4-1

ــال  ــظ و انتق ــا حف ــاط ب ــی در ارتب ــای داخل ــا نمونه ه ــاط ب در ارتب
دانــش در مؤسســات و ســازمان ها، جســت وجوهای تیــم تدویــن 
ــه مطالعــات منتشــر شــده در قالــب  ــه دسترســی ب كننــده بیشــتر ب
كــه برنامه ریــزی  مقــاالت، منتهــی شــد. ایــن بــدان معنــا نیســت 
در ســازمان های داخلــی  دانــش  انتقــال  و  پیاده ســازی حفــظ  و 
وجــود نــدارد، بلكــه ممكــن اســت مســتند ســازی اقدامــات و انتشــار 

آن هــا بــه صــورت عمومــی انجــام نشــده باشــد.
در ادامـه خاصـه ای از محتـوای سـه نمونه مطالعاتـی در ارتباط 

بـا حفـظ و انتقـال دانـش در سـازمان های داخلـی ارائه می شـود.
نمونه مطالعاتی بانک های ملی و صادرات شهر یزد- 4-1-1

ایــن مقالــه بــه بررســی كاربــرد چرخه انتقــال دانــش در بانک های 
ملــی و صــادرات شــهر یــزد می پــردازد. در چكیــده ایــن مقالــه ذكــر 
بیشــترین  شــده،  انجــام  تحقیقــات  اســاس  بــر  كــه  اســت  شــده 
بهره گیــری ســازمان ها از مدیریــت دانــش در بعــد فرآینــد انتقــال 
ــازمان بســیار  گرچــه انتقــال دانــش در س دانــش انجــام می شــود. ا

ــی از  ــوان یك ــه عن ــواره ب ــش هم ــی دان ــال واقع ــا انتق ــت، ام ــم اس مه
كار دارنــد.  كــه مدیــران بــا آن ســر و  مســائلی محســوب می شــود 
ــد و  كنن ــرل  كنت ــر  ــور مؤث ــه ط ــش را ب ــه دان ــه چرخ ك ــد  ــان مجبورن آن
كــه بــه دانــش منجــر می شــود،  هم چنیــن از فرآیندهــای اجتماعــی 
حمایــت مؤثرتــری بــه عمــل آورنــد. ســازمان های جدیــد می داننــد 
ــه شــكل دانــش ضمنــی  ــان ب كــه قســمت عمــده ســرمایه علمــی آن
كاركنــان قــرار دارد و این گونــه دانــش، نیازمنــد حمایــت  در ذهــن 
بیشــتری از ســوی ســازمان اســت تــا بــه دانــش صریــح تبدیــل شــده 

ــردد. گ ــه  ــج و مبادل ــازمان تروی ــطح س و در س
بیشــترین  كــه  مقالــه  از  بخشــی  گفــت  می تــوان  مجمــوع  در 
اســتفاده در مطالعــه حاضــر را دارد، تبییــن حوزه هــای عملكــردی 
بــرای ابعــاد مختلــف در چرخــه انتقــال دانــش در یــک ســازمان 
تنظیــم  بــرای  مبنایــی  عنــوان  بــه  می تواننــد  ابعــاد  ایــن  اســت. 

گیرنــد. قــرار  اســتفاده  مــورد  از پیشــنهادات  بخشــی 
دانشگاه های پیام  نور استان مازندران-  -4-1

ایــن مقالــه بــه بررســی رابطــه انتقــال دانــش ضمنــی بــا احســاس 
كاركنــان در دانشــگاه های پیــام نــور اســتان مازنــدران  توانمنــدی 

می پــردازد.
در ایــن مقالــه در تبییــن هــدف از مطالعــه، این گونــه توضیــح 
ــا توجــه بــه تغییــرات ســریع محیطــی و رقابــت  داده شــده اســت: ب
دانشــجو،  جــذب  در  دانشــگاه ها  ســایر  بــا  نــور  پیــام  دانشــگاه 
توانمندســازی، یكــی از بهتریــن راه هــای تطابــق بــا ایــن تغییــرات 
اســت. از طــرف دیگــر بــه دلیــل پویــا بــودن دانشــگاه پیــام نــور و 
كــه در داخــل دانشــگاه صــورت می گیــرد نیازمنــد  تغییــرات زیــادی 
نیروهــای منعطــف می باشــد و از كاركنــان انتظــار مــی رود كــه دســت 
بــه ابتــكار عمــل بزننــد و مســؤولیت اداره محــل كارشــان را بپذیرنــد؛ 
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كارهــا  ــر  ــرای انجــام بهت ایــن مهــم از طریــق توانمندســازی آن هــا ب
گردیــد. از طــرف دیگــر دانشــگاه پیــام نــور دارای  میســر خواهــد 
تعــداد زیــادی منابــع انســانی با تجربه اســت كه در مرز بازنشســتگی 
كولــه بــاری از تجربیــات و دانــش بــا ارزش می باشــند.  بــوده و دارای 
ــایر  ــازی س ــرای توانمندس ــد ب ــه بای ك ــه  ــل از تجرب ــِش حاص ــن دان ای
گرفــت، نیازمنــد مدیریــت صحیــح دانــش اســت.  كار  كاركنــان بــه 
كــه دانشــگاه پیــام نــور بــا ارج نهــادن  ایــن امــر مســتلزم ایــن اســت 
بــه مدیریــت دانــش و متقابــًا توانمندســازی افــراد، آن را بــه عنــوان 
یــك نیــاز راهبــردی و ضــروری جهــت پیشــگامی در عرصــه رقابــت 

ــد. ــرار ده ــود ق ــت دار خ ــای اولوی ــره برنامه ه ــری، در زم پذی
، میــزان  مهم تریــن خروجــی ایــن نمونــه بــرای مطالعــه حاضــر
اثرگــذاری توانایی هــای نیــروی انســانی در انتقــال دانــش ضمنــی 
و تبدیــل آن بــه دانــش صریــح اســت. ایــن مســئله نشــان می  دهــد 
ارتقــا و بهبــود  بــا هــدف  كــه راهبردهــا و اقدامــات تدویــن شــده 
در  دانــش  حركــت  چرخــه  بــر  تنهــا  نمی تواننــد  دانــش  انتقــال 
ســازمان ناظــر باشــند، بلكــه بایــد مســائل زمینــه ای در ســازمان 
كاری آن هــا،  كاركنــان، رویكردهــای  ماننــد توانایی هــای اجتماعــی 
دسترســی ها و توزیــع قــدرت در ســازمان را نیــز مدنظــر قــرار داده و 

كتورهایــی در تدویــن راهبردهــا در نظــر بگیرنــد. بــه عنــوان فا
شرکت پاالیش نفت اصفهان- 4-1-3

كاربــردی در ارتبــاط بــا  در بیــان مســئله ایــن مطالعــه، نــكات 
دانــش ســازمانی، انتقــال آن و مؤلفه هــای انگیزاننــده ارائــه شــده 
كــه در ادامــه ابتــدا ایــن نــكات و ســپس اهــداف مطالعــه،  اســت 

می شــوند. معرفــی 
و  وظایـف  نقش هـا،  گی هـا،  ویژ بـا  سـازمان ها  كاركنـان 
كرده انـد؛  كسـب  فراوانـی  دانش هـای  متفـاوت  مسـئولیت های 
از اطاعـات وابسـته، تجـارب و ارزش هـا و  كـه ایـن دانـش تركیبـی 
پیش زمینه هـای ذهنـی و محیطـی آن هـا اسـت. تمـام اطاعاتی كه 
توسـط افـراد پـردازش می شـود و شـامل ایده هـا، حقایـق، نظریـات 
می باشـد،  افـراد  عملكـرد  مـورد  در  مناسـب  قضاوت هـای  و  فنـی 
در  نه تنهـا  دانـش  ایـن  می دهنـد.  تشـكیل  را  سـازمانی  دانـش 
در  بلكـه  دارد  جـای  سـازمان  اطاعاتـی  بانک هـای  و  مسـتندات 
جـاری  سـازمان  نرم هـای  و  اقدامـات  فرآیندهـا،  فعالیت هـا،  تمـام 
اسـت و حفـظ، سـازماندهی، به كارگیـری و به روزرسـانی آن هـا بـرای 

دارد. ضـرورت  سـازمان  موفقیـت 
كاربـرد دارد. اول  ایـن نمونـه بـرای مطالعـه حاضـر از دو جهـت 
اینكـه مؤلفه هـای انگیزاننده هـای درونی و بیرونی اثرگذار بر انتقال 
دانـش و تجربیـات را تعریـف می كنـد. بـا توجـه بـه شـرایط سـازمان، 
اقدامـات  و  راهبردهـا  هـدف  می تواننـد  شـده  تبییـن  مؤلفه هـای 
قـرار گیرنـد. كاربـرد دوم نتایـج ایـن مطالعـه در حقیقت به سـؤاالت 

بیـن  رابطـه  معنـاداری  دانسـتن  بازمی گـردد.  آن  در  شـده  مطـرح 
سـن، جنـس، سـطح تحصیـات، سـابقه خدمـت، سـمت سـازمانی 
ایـن  دانـش،  انتقـال  در  تأثیرگـذار  مؤلفه هـای  بـا  اسـتخدام  نـوع  و 
آیـا نیـاز بـه راهبردهـای متفـاوت بـرای  كـه  نكتـه را تعییـن می كنـد 
گروه هـای جمعیـت شـناختی متفـاوت درون سـازمان وجـود دارد 
. پاسـخ بـه ایـن سـؤال بـا توجـه نتایـج ایـن مطالعـه و سـایر  یـا خیـر
مطالعـات مشـابه منفـی اسـت. البتـه در ایـن رابطـه ممكـن اسـت 
ابتـدا تحقیقاتـی بـه طـور خـاص در ارتبـاط بـا معنـاداری ایـن روابط 
در سـازمان مـورد نظـر انجـام شـود و سـپس نتایـج آن تحقیـق پایـه 
گیـرد؛ امـا بـدون انجـام مطالعـه  تصمیم گیـری در ایـن رابطـه قـرار 
سـایر  نتایـج  از  حـدودی  تـا  می تـوان  هـم  سـازمان  بـرای  خـاص 
كـرد و تنهـا در مؤلفه هـای جمعیـت شـناختی  مطالعـات اسـتفاده 
كـه در سـازمان دارای شـرایط خاصـی هسـتند، شـرایط سـازمان را 

كـرد. نیـز در تصمیم سـازی دخیـل 
نمونه های بین المللی-  -4
سازمان ملی تحقیقات کشاورزی- اوگاندا- 1- -4

مطالعــه نمونــه ســازمان ملــی تحقیقــات كشــاورزی در اوگانــدا بــا 
كــه امــكان حداقــل شــدن از دســت  هــدف شناســایی راهبردهایــی 
رفتــن دانــش ضمنــی را ایجــاد می كننــد، انجــام شــده اســت. یكــی 
كــه در ایــن مطالعــه پاســخ داده شــده ایــن  از اصلی تریــن ســؤاالتی 
كــه "افــراد چگونــه می تواننــد در حداقــل شــدن از بیــن رفتــن  اســت 

كننــد؟" دانــش ضمنــی بــه ســازمان كمــک 
خــروج  می دهــد،  نشــان  مطالعــه  ایــن  نتایــج  كــه  همان طــور 
صــورت  بــه  مــوارد  از  بســیاری  در  می توانــد  ســازمان  از  كاركنــان 
كنــار انتقــال  پیش بینــی  نشــده اتفــاق بیفتــد؛ از ایــن رو نــه تنهــا در 
دانــش بایــد حفــظ دانــش را نیــز در برنامه ریزی هــا مدنظــر داشــت 
بلكــه برنامه ریــزی بــرای حفــظ دانــش بایــد از ابتــدای شــروع بــه 
فعالیــت یــک فــرد در ســازمان آغــاز شــود. ایــن نكتــه بــر رویكــرد 
اتخــاذ شــده در مطالعــه حاضــر صحــه می گــذارد. عــاوه بــر ایــن 
ــوارد  ، م ــز ــه نی ــن مطالع ــراد در ای ــرای اف ــده ب ــایی ش ــف شناس وظای
كــه بایــد در تدویــن راهبردهــا و اقدامــات  بســیار مهمــی هســتند 
مــوارد  ایــن  مــرور  گیرنــد.  قــرار  مدنظــر  دانــش  انتقــال  و  حفــظ 
كــه راهبردهــای حفــظ و انتقــال دانــش  همچنیــن نشــان می دهــد 
گی هــای و  بایــد ویژ بــر دانــش صریــح و ضمنــی  بــر تمركــز  عــاوه 
كاری در ســازمان را  خصوصیــات نیــروی انســانی و شــرایط و جــو 

نیــز در برگیرنــد.
بــرای  موضوعــی  عنــوان  بــه  مقالــه  ایــن  در  كــه  دیگــری  نكتــه 
شــبكه های  وجــود  اســت؛  شــده  معرفــی  آینــده  تحقیق هــای 
اجتماعــی رســمی و غیررســمی در هــر ســازمان و نقــش برخــی از 
توجــه  بــا  اســت.  شــبكه ها  بیــن  اتصال دهنــده  عنــوان  بــه  افــراد 
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كاركنــان در حفــظ و انتقــال  ــواع  ــه ایــن مــورد شناســایی نقــش ان ب
بــود. تأثیرگــذار خواهــد  بــر تدویــن راهبردهــا  نیــز  دانــش 

استت آویل-  - -4
كیفــی  ادبیــات و مطالعــه  مــرور ســاختارمند  بــا  ایــن مطالعــه، 
كــردن پدیــده  نمونــه شــركت اســتت اویل23، بــه دنبــال روشــن تر 
حفــظ و انتقــال دانش در بین نســل-ها اســت. شــركت اســتت اویل 
كــه نیــروی انســانی آن  شــركتی بــه شــدت وابســته بــه دانــش اســت 
بــه تغییــر نســلی شــدیدی نزدیــک می شــود. ازایــن رو بــرای ایــن 

ــت. ــده اس ــاب ش ــه انتخ مطالع
گاهــی"  "آ كــه  اســت  ایــن  مطالعــه  ایــن  در  یافتــه  اصلی تریــن 
نقطــه شــروع تعیین كننــده ای بــرای همــه اقدامــات حفــظ و انتقــال 
كــه انتقــال و حفــظ مســتمر را  دانــش اســت. راهبردهــا و اقداماتــی 
پشــتیبانی می كننــد بــه همــراه ذخایــر ابزارهــای مرتبــط بــا آن هــا، 
ــش  كاه ــش را  ــن دان ــت رفت ــادی از دس ــزان زی ــه می ــدت ب در بلندم
ــش دارای  ــال دان ــدل انتق ــه م ــل در هرگون ــادل متقاب ــد. تب می دهن

ــای اســت. اهمیــت زی
ترجمــه  توانایــی  كــه  می دهــد  نشــان  همچنیــن  مطالعــه  ایــن 
انتقــال  و  حفــظ  فراینــد  در  بســزایی  نقــش  می توانــد  دانش هــا، 
ایــن رهبــری دارای جهــت حســاب  بــر  كنــد. عــاوه  بــازی  آن هــا 
شــده و انگیزاننــده نیــز بــر موفقیــت حفــظ و انتقــال دانــش بســیار 

اســت. تأثیرگــذار 
شرکت ساختمانی در استرالیا- 3- -4

به  سازمانی  دانش  حفظ  ضرورت  بیان  در  ابتدا  مقاله  این  در 
به  است.  شده  اشاره  حاضر  قرن  در  جاری  محور  دانش  اقتصاد 
چهره  شدن،  دیجیتال  و  گشتارها  جهانی سازی،  كه  ترتیب  این 
كار آمدن اقتصاد  كسب وكار را به شدت تغییر داده و موجب روی 
اقتصاد  این  كه  جریان هایی  از  برخی  است.  شده  محور  دانش 
و  خدمات  به  تولیدات  از  حركت   : از عبارتند  می دهد  شكل  را 
راه حل ها، از منابع مادی به غیرمادی، از پیش بینی آینده به در 
گرفتن آن، از شركت های محلی به جهانی و از مدیران به  دست 
این  بر  عاوه  جریان ها  این  اجتماعی.  معماران  و  تجارت  مربیان 
كی از مفاهیم دیگری نیز هستند. مفاهیمی همچون: مركزیت  حا
دانش، تأثیرات شبكه، سرعت بیشتر زمان، تقارن اطاعات و عدم 

تقارن دانش، ائتافات فوریتی و تولیدات به منزله تجربیات.
نمونــه شــركت ســاختمانی در اســترالیا، از معــدود نمونه هایــی 
اســت كــه فراینــد و ســامانه مدیریــت دانــش در آن بــه طــور كاربردی 
تشــریح شــده اســت. خروجــی بررســی ایــن نمونــه بــرای مطالعــه 

23- Statoil
24- Singh & Gupta
25- NATO- The North Atlantic Treaty Organization
26- De Long

ضــروری  اول  درجــه  در  كــرد.  بیــان  این گونــه  می تــوان  را  حاضــر 
اســت طــی یــک برنامــه مدیریتــی در ســازمان، دانــش موجــود در 
ــا جــای ممكــن جمــع آوری شــود. در ایــن برنامــه، ابتــدا  ســازمان ت
جمــع آوری دانــش صریــح انجــام شــده و ســپس دانــش ضمنــی 
مربــوط بــه فرایندهــا، قوانیــن و مقــررات، درس آموخته هــا و غیــره 
تــا حــد ممكــن شناســایی شــده و در فراینــد برونی ســازی بــه دانــش 
بــه  تبدیــل  تــاش  ایــن  از  حاصــل  نتایــج  شــود.  تبدیــل  صریــح 

دانــش مركــزی ســازمان خواهنــد شــد.
با انجام این اقدام می توان برنامه ریزی برای ایجاد یک سیستم 
مدیریت  از  بخشی  عنوان  )به  دانش  انتقال  و  حفظ  یكپارچه 
نیازهای  و  شرایط  به  توجه  با  و  كرده  آغاز  را  سازمان  در  دانش( 

كرد. سازمان راهبردها و اقدامات مورد نظر را در سازمان پیاده 
نكته دیگری كه در این نمونه مطرح شده و حائز اهمیت است، 
كه برنامه ریزی برای حفظ و انتقال دانش باید به  این نكته است 
كه تداخلی با جریان  گونه ای انجام شده و در سازمان پیاده شود 

كاری موجود در بخش های مختلف سازمان ایجاد نكند.
حفظ و انتقال دانش در نمونه های نیروهای نظامی- 4- -4

در  دانـــش  رفتـــن  دســـت  از  انـــواع  عنـــوان  بـــا  مطالعـــه  در 
نمونـــه  كـــه   )2020 گوپتـــا،24  و  )ســـینگ  نظامـــی  ســـازمان های 
ـــا  ـــه ب ـــت، در رابط ـــرده اس ك ـــه  ـــد را مطالع ـــی هن ـــروی هوای ـــوردی نی م
كلـــی چنیـــن  مدیریـــت دانـــش در ســـازمان های نظامـــی، بـــه طـــور 
آورده شـــده اســـت. بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت مدیریـــت دانـــش، برخـــی از 
كـــردن  ســـازمان های نظامـــی معاصـــر قدم هـــای ضـــروری بـــرای وارد 
مدیریـــت دانـــش در دكتریـــن و سیاســـت های خـــود را برداشـــته اند. 
ســـند چشـــم انداز راهبـــردی ناتـــو 25، تصویـــری از تغییـــر ســـاختار 
نیـــروی نظامـــی ناتـــو بـــه ســـازمانی دانش-محـــور ارائـــه می دهـــد. بـــه 
كانـــادا و ارتـــش تركیـــه نیـــز اقداماتـــی  طـــور مشـــابه، نیروهـــای مســـلح 
ـــرای برتـــری در  ـــگاه دانشـــی خـــود ب ـــا بتواننـــد از پای ـــد ت انجـــام داده ان
مقابـــل دشـــمنان اســـتفاده كننـــد. مدیریـــت دانـــش در ارتـــش آمریـــكا 
بـــر چهـــار عامـــل اصلـــی تمركـــز دارد: رهبـــری، ســـازماندهی، فنـــاوری 
در  دانـــش  مدیریـــت  كـــه  می كنـــد  بیـــان  دالنـــگ26  یادگیـــری.  و 
ـــه  ك ـــی  ـــود: رویه های ـــوارد می ش ـــن م ـــامل ای ـــی ش ـــازمان های نظام س
ـــرد، زیرســـاخت های فنـــی  كار می ب ـــه  ـــرده و آن را ب ك ـــد  دانـــش را تولی
كـــرده، انتقـــال داده  كـــرده، آن را ذخیـــره  كـــه از دانـــش پشـــتیبانی 
ک گذاری  كـــه بـــه اشـــترا و اســـتفاده می كنـــد و فرهنـــگ ســـازمانی 
كـــرده و بـــا دانـــش همچـــون دارایـــی ارزشـــمند  دانـــش را تشـــویق 

برخـــورد می كنـــد.
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كــه بــا خــروج یــک  در ایــن مقالــه در ادامــه هشــت نــوع دانــش 
نفــر واحــد نظامــی از دســت مــی رود، شناســایی شــده اســت. ایــن 
ــی، 3(  ــش فن ــی، 2( دان ــش عملیات : 1( دان ــد از ــوزه عبارتن ــت ح هش
دانــش مكانــی، 4( دانــش موفقیــت و شكســت، 5( دانــش فراینــد، 
6( دانــش وظایــف اضافــه، 7( دانــش اداری، 8( دانــش مربــوط بــه 
شــرایط رابطــه ایــن دانش هــا در شــكل 3 نشــان داده شــده اســت 

ــر هســتند(. ــر نشــان دهنــده رابطــه قوی ت )خطــوط پرت

شــكل 3. رابطــه بیــن دانــش در معــرض خطــر در حوزه هــای مختلــف 

گوپتــا، 2020( )ســینگ و 

در یــک مطالعــه دیگــر )دالتــون27، 2010(، در ارتبــاط بــا انتقــال 
گرفتــه  دانــش بازنشســتگان نظامــی، عــاوه بــر برنامه هــای در نظــر 
شــده در طــول دوره اشــتغال، مــوارد زیــر بــه عنــوان برخــی اقدامــات 

ارائــه شــده اســت:
ارائــه مشــاوره بــرای تشــویق آن هــا بــه شــركت در جوامــع - 

ــا تخصصشــان -بازنشســتگی مرتبــط ب پركتیــس قبل-از
از -  پــس  پركتیــس  جوامــع  در  عضویــت  بــرای  تشــویق 

نشســتگی ز با

27- Dalton
28- FOUO- For Official Use Only
29- Guiding Framework

تنها-بــرای--  اطاعــات  بــه  آن هــا  دسترســی  اجــازه 
2 8 ســمی ر - ه د ستفا ا

مجــدد -  همــكاری  بــرای  ســازوكارهایی  گرفتــن  نظــر  در 
بازنشســتگان در قالب هــای همچــون پیمانــكار نظامــی 

بــر اســاس اهمیــت دانــش و تجربــه آن هــا

بحث و نتیجه گیری-  
نمونه هــای  از  راهبــردی  مفاهیــم  اســتخرا	  راســتای  در 
شــد.  انجــام  شــده  جمــع آوری  اطاعــات  كدگــذاری  مطالعاتــی، 
بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده، در فراینــد حفــظ و انتقــال 
دانــش بــه عنــوان بخشــی از مدیریــت دانــش در یــک ســازمان، 
مهم تریــن و اولیــن قــدم ایجــاد شــناختی از ســازمان و دانش هــای 
مــورد اســتفاده و دارای اهمیــت در آن اســت. ایــن شــناخت در 
انتقــال دانــش  و  راهبردهــای حفــظ  ایجــاد  پایــه  بعــدی  مراحــل 
و برنامه ریــزی اجرایــی بــرای تحقــق ایــن راهبردهــا خواهــد بــود. 
ــه صــورت  ــه ایــن نكتــه، خروجی هــای مطالعــه حاضــر ب ــا توجــه ب ب
عنــوان  بــه  آنچــه  اســت.  شــده  تنظیــم  هدایتگــر29  چارچــوب 
خروجی هــای راهبــردی از بخش هــای مختلــف مطالعــه اســتخرا	 
شــده اســت، هدایتگــر تنظیــم و تدویــن راهبــردی مؤثــر بــرای حفــظ 

و انتقــال دانــش خواهنــد بــود.
الزم بــه ذكــر اســت، عــاوه بــر خروجی هــای راهبــردی تدویــن 
كاربــرد آن هــا در تدویــن راهبــرد حفــظ و انتقــال دانــش  شــده و 
خــود  خــودی  بــه  نیــز  شــده  اســتخرا	  مفاهیــم  ســازمان،  بــرای 
ــرای تدویــن  ــاز ب دربرگیرنــده گســتره مطلوبــی از اطاعــات مــورد نی
بــرای  دانــش  انتقــال  و  حفــظ  اقدامــات  و  راهبردهــا  جزئیــات 

هســتند. ســازمان 
و  شــده  اســتخرا	  مفاهیــم  بــه  مربــوط  جــداول  ادامــه  در 
خروجی هــای راهبــردی متناظــر بــا آن هــا در ارتبــاط بــا نمونه هــای 

ارائــه شــده اســت. مطالعــه شــده، 
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جدول 1. مفاهیم استخرا	 شده از مطالعه نمونه ها و خروجی های راهبردی متناظر با آن ها

خروجی راهبردیمفهومبخش مطالعه
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تدوین شاخص های ارزیابی مراحل مختلف انتقال دانش در سازمان
کنونی انتقال دانش در سازمان بر  ارزیابی شرایط 

اساس شاخص های علمی و شناسایی نقاط ضعف 
احتمالی

کسب و انتقال دانش کمک آموزشی برای   استفاده از ابزارهای 
گفتگو درباره مسائل و مشکالت و مشارکت در  تشکیل جلسات بحث و 

گفت وگو و مباحثه  تجربیات و تقلید از آموزش های یکدیگر برای ترویج 
کارکنان آزاد و مبتنی بر اعتماد در بین 

 

که دسترسی افراد را به  حذف مقررات، خط مشی ها و دستورالعمل هایی 
 اطالعات و دانش محدود می کند.

گردش شغلی و جابه جایی دوره ای افراد در پست ها و بخش های 
 مختلف سازمان به طور حساب شده و نظام مند

طراحی سیستم حمایت از ایده های نو و نظام پاداش بر مبنای میزان 
کاری  مشارکت در انتقال تجربیات و مستندسازی سوابق 

کارگاه های آموزشی تدوین پاسخ های راهبردی به نقاط ضعف شناسایی شدهآموزش های ضمن خدمت، کارآموزی و 

ان
در

ازن
ن م

ستا
ور ا

م ن
پیا

ی 
ها

گاه 
نش

دا

 اعتماد، اساس مبادله دانش ضمنی را تشکیل می دهد
کارکنان  در  هر اندازه انتقال دانش ضمنی بیشتر شود، توانایی 

 تصمیم گیری بیش تر خواهد شد.

کارکنان در  هر اندازه انتقال دانش ضمنی بیش تر شود، مسؤولیت پذیری 
 اجرای تصمیم بیشتر خواهد شد.

کارکنان و هر اندازه انتقال دانش ضمنی بیشتر شود، دست رسی 
  به ابزارهای مرتبط با تصمیم گیری و اجرا بیشتر خواهد شد.

کارکنان در  هر اندازه انتقال دانش ضمنی بیش تر شود، مسؤولیت پذیری 
 قبال پی آمدهای تصمیم بیش تر خواهد شد.

کند. کمك  انتقال دانش می تواند به توزیع قدرت در سطح سازمان 

گرفتن مسائل  تدوین راهبردها و اقدامات با در نظر 
زمینه ای در سازمان مانند توانایی های اجتماعی 

کاری آن ها، دسترسی ها و توزیع  کارکنان، رویکردهای 
قدرت در سازمان
ان

فه
ص

ت ا
 نف

ش
االی

ت پ
شرک

 دانش در سازمان به دانش فردی و سازمانی تقسیم می شود
انتقال دانش از طریق دو نوع فرآیند فرعی انتشار و ادغام انجام می شود؛ 

کارکنان به شکل آشکار و صریح درآمده و  ( دانش  در مرحله انتشار )نشر
گسترش پیدا می کند، در مرحله ادغام یکپارچه سازی  در سطح سازمان 

دانش در سطح سازمان صورت می گیرد.

 

انتقال دانش به عوامل انگیزاننده و انگیزش افراد برای شرکت در این 
 فرایند بستگی دارد

انگیزاننده های مؤثر را به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می کنند 
و حضور هر دو دسته را در جهت تسریع روند انتقال دانش و تجربیات 

مفید می دانند.

تدوین انگیزاننده های مناسب با توجه به شناخت از 
کارکنان سازمان

انگیزش افراد تحت تأثیر عواملی چون صفات شخصی افراد، ویژگی های 
ک دانش  یک پست خاص و ویژگی های یک سازمان می باشد؛ لذا اشترا
زمانی مفید و مؤثرتر خواهد بود که همه افراد با عوامل جمعیت شناختی 

متفاوت در آن مشارکت داشته باشند و دانش خود را تسهیم نمایند.

ارزیابی رابطه مؤلفه های جمعیت شناختی کارکنان 
با تمایل آن ها برای حضور در فرایند انتقال دانش 

)مؤلفه های جمعیت شناختی: جنسیت، سن، سطح 
تحصیالت، سابقه خدمت، سمت سازمانی، نوع 
استخدام، تجربه کاری، ارشدیت، حوزه کاری و...(
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دانش ضمنی آسیب پذیرتر از دانش صریح است )از دست رفتن 
 دارایی های فکری سازمان و فرسایش حافظه سازمانی(.

ک گذاری  کارکنان به سازمان پس از خروج برای به اشترا امکان بازگشت 
کم است. دانش بسیار 

تدوین راهبردها و تنظیم فرایندهایی برای حفظ 
کاری کل دوره  کارکنان در  کارکرد روزمره  دانش در 

سه دسته اصلی برای راهبردهای حفظ دانش وجود دارد: راهبردهای 
 عکس العملی )کوتاه مدت(، مهار )میان مدت( و پیشگیرانه )بلندمدت(.

که برای  کوتاه مدت و عکس العملی فرایندهایی هستند  راهبردهای 
دریافت دانش بازنشستگان در زمان خروج آن ها انجام می شوند 

همانند مصاحبه های خروج
 

کارکنان خروجی  راهبردهای میان مدت راهبردهایی برای دریافت دانش 
در بازه زمانی یک تا سه سال قبل از بازنشستگی و خروج از سازمان 

هستند
 

کار شروع شده و تا زمان  راهبردهای بلندمدت بالفاصله پس از شروع 
خروج از سازمان ادامه پیدا می کنند.

کوتاه،  برنامه ریزی برای اجرای تلفیقی از راهبردهای 
میان و بلند مدت بر اساس نیازهای سازمان و دانش 

در معرض خطر
 هشت وظیفه اصلی در جلوگیری از دست رفتن دانش ضمنی:

ک گذاری دانش  - ایجاد و توسعه روحیه و رفتار به اشترا
 - مستندسازی فرایندها، تجربیات و نتایج

کارکنان و تمایل به یادگیری کردن نقش منتور برای سایر   - ایفا 
کار  - نتیجه گرا بودن و عالقه به 

کار تیمی  - مؤثر بودن در 
کسب و ارتقاء دانش بودن  - به دنبال فرصت های و 

کردن و قابل اعتماد بودن  - باز و شفاف عمل 
- کاربرد دانش به دست آورده

ضرورت توجه به ویژگی های و خصوصیات نیروی 
کارکنان در شبکه های اجتماعی  انسانی )به ویژه نقش 
کاری در سازمان در  رسمی و غیررسمی( و شرایط و جو 

تدوین راهبردهای حفظ و انتقال دانش
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که از انتقال دانش پشتیبانی می کنند:  پرکتیس هایی 
 - گروه ها و ذخایر منابع حرفه ای

کارکنان ک گذاری بین   - گروه های متنوع برای ارتقاء همکاری و به اشترا
ک گذاری دانش در زمان آموزش و همچنین  - منتورینگ برای به اشترا

که افراد بازنشسته می شوند  زمان 
کار )on-the-job( که در ارتباط با در معرض قرار  - یادگیری در حین 

گرفتن و استفاده از دانش دارای اهمیت است

ک گذاری و  تدوین اقداماتی در راستای ارتقاء به اشترا
 ارتقاء یادگیری 

تأمین زیرساخت های سخت و نرم حفظ و انتقال 
دانش

کیفیت شرایط سازمان از نظر یادگیری  که  ساختارهای رسمی 
 و توسعه دائم را افزایش می دهند:

 - مستندسازی دانش در پایگاه های داده
گروه های مختلف  - پلتفرم های دیجیتال برای ارتباط بین بخش ها و 

 - چرخش داخلی برای ایجاد وسعت نظر در سازمان
 - نگاه جامع و راهبردی در جذب نیرو

- برنامه ریزی برای نیروی کار به عنوان زیربنایی برای حفظ و انتقال دانش

 

 اهمیت رهبری در موفقیت حفظ دانش
، متوقع و انگیزاننده تأثیر بسیار زیادی در  - رهبران روشن، متمرکز

موفقیت حفظ و انتقال دانش دارند

 تلفیق رهبری دانش محور در دکترین رهبری
تبیین نقش رهبری در تحقق حفظ و انتقال دانش

گاهی باالیی نسبت به  ، تسهیل کنندگان حفظ و انتقال دانش باید آ
که برای سازمان حیاتی است داشته باشند. بررسی ها نشان  دانش هایی 

که با توجه به شرایط هر سازمان، چارچوب، فرایندها، متدها و  می دهد 
ابزارهای حفظ و انتقال دانش متفاوت خواهد بود

تدوین راهبردها و اقدامات بر اساس شرایط و 
نیازهای سازمان

کوتاه مدت  حفظ دانش روندی مستمر است و نه راه حلی سریع و 
)به ویژه در ارتباط با بازنشستگان(

ضرورت وجود نقشه راه بلندمدت برای حفظ و 
انتقال دانش

توانایی ترجمه دانش ها، می تواند نقش بسزایی در فرایند حفظ و انتقال 
کند. آن ها بازی 

تدوین راهبردها و اقدامات الزم برای تسهیل ترجمه 
دانش بین بخش های مختلف و بر اساس نیاز

الیا
ستر

در ا
ی 
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خت
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ت 

شرک

ضرورت حفظ دانش سازمانی با توجه به اقتصاد دانش محور جاری در 
 قرن حاضر

علی رغم اینکه چارچوب هایی برای حفظ و انتقال دانش وجود دارد اما 
هیچ یک از آن ها برتری ملموسی بر دیگری برتری ندارند زیرا شرایط هر 
سازمان و نوع دانش مورد استفاده در آن، چارچوب مناسب را تعیین 

می کند.

 

طبقه بندی موضوع-محتوای دانش موجود در شرکت. موضوع، نوع 
دانش همچون درس آموخته ها، فرم ها، قوانین و راهنماها  را شامل 
می شود و محتوا می تواند شامل فرایند، بازار، مشتری، بخش ها و یا 

جوامع پرکتیس باشد.

شناسایی و تشکیل ساختار دانش سازمان

طبقه بندی دانش و مدیریت طبقه ها
ایجاد سامانه محتوای دانشی )ابزارها، راهنماها، 

درس آموخته ها، مستندات آموزشی به همراه 
فرایندها، رویه ها و ...(

ابتدا جمع آوری دانش صریح انجام شده و سپس دانش ضمنی مربوط 
به فرایندها، قوانین و مقررات، درس آموخته ها و غیره تا حد ممکن 

شناسایی شده و در فرایند برونی سازی به دانش صریح تبدیل شود. 
نتایج حاصل از این تالش تبدیل به دانش مرکزی سازمان خواهند شد.

ایجاد یک برنامه مدیریتی برای جمع آوری دانش 
موجود در سازمان )به عنوان یکی از اولین اقدامات(

گونه ای انجام شده  برنامه ریزی برای حفظ و انتقال دانش باید به 
کاری موجود در  که تداخلی با جریان  و در سازمان پیاده شود 

بخش های مختلف سازمان ایجاد نکند.
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مدیریت دانش در سازمان های نظامی شامل این موارد می شود: 
رویه هایی که دانش را تولید کرده و آن را به کار می برد،

 زیرساخت های فنی که از دانش پشتیبانی کرده، آن را ذخیره کرده، انتقال 
ک گذاری دانش را  داده و استفاده می کند، فرهنگ سازمانی که به اشترا

تشویق کرده و با دانش همچون دارایی ارزشمند برخورد می کند.

برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت های فنی پشتیبان 
حفظ و انتقال دانش

که با خروج یک سرباز از واحد نظامی از دست  هشت نوع دانش 
می روند: دانش عملیاتی، دانش فنی، دانش مکانی، دانش موفقیت و 

شکست، دانش فرایند، دانش وظایف اضافه، دانش اداری و دانش 
مربوط به شرایط

شناسایی دانش  در معرض خطر در بخش های 
مختلف سازمان و تدوین اقدامات مقتضی برای هر 

بخش

 اقدامات در ارتباط با انتقال دانش بازنشستگان نظامی:
- ارائه مشاوره برای تشویق آن ها به شرکت رد جوامع پرکتیس قبل-از 

 بازنشستگی مرتبط با تخصصشان
 - تشویق برای عضویت در جوامع پرکتیس پس از بازنشستگی

- اجازه دسترسی آن ها به اطالعات تنها-برای-استفاده-رسمی
- در نظر گرفتن سازوکارهایی برای همکاری مجدد بازنشستگان در 

قالب های همچون پیمانکار نظامی بر اساس اهمیت دانش و تجربه آن ها

ایجاد جوامع پرکتیس برای شاغالن و بازنشستگان در 
 حوزه های مختلف تخصصی

ایجاد سازوکارهای همکاری بازنشستگان با سازمان 
پس از بازنشستگی
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