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سيامك آذران
ابراهيم كريمى  ترشيزى

       مقدمه 
نگاه داشتن دانش موجود در سازمان 
ــت،  ــازمان كافى  نيس ــاى س براى بق
بنابراين كاركنان با استعداد و توانمند 
سازمان بايد آن را به كار گيرند و با ديگر 
كاركنان سهيم شوند. ميزان تغييرات 
ــگرفى كه در حدود سنى كاركنان  ش
ــت،  ــت در حال افزايش اس صنعت نف
براى دهه هاى آينده نگرانى هاى زيادى 
ــامل  ــاد مى كند. اين نگرانى ها ش ايج
شناسايى، گسترش و نگه دارى رهبران 
آينده سازمان است. استفاده از مديريت 
ــازمان  دانش گروهى موجود در يك س
ــن توانايى  ــد اي نفتى ، به مديران ارش
ــى و اراده   ــد كه بتوانند تواناي را مى ده
ــازمان در حل مشكالت  كارمندان س
ــايل ارتباطى ،  ــى  و در رابطه با مس فن
خالقيت ها و تحت تأثير قرار دادن ديگر 
كاركنان سازمان را بسنجند و نيروهاى 
رهبرى را شناسايى كنند. از شناسايى 
ــت اوليه  اين افراد مى توان يك فهرس
ــت براى طرح  تهيه كرد و از اين فهرس
ــته بهره  ــى نيروهاى بازنشس جايگزين
برد؛ زيرا براى طرح ياد شده، نامزد هاى 
ــوابق كارى متنوع تر ارايه  بيش تر با س
ــد و باعث بهبود فرايند انتخاب  مى ده
نيروها مى شود. نمونه هاى عينى نشان 
ــم مديريت  ــه چگونه عل ــد ك مى دهن
ــايى تفكرات  دانش  مى تواند در شناس
فطرى رهبرى و ارزيابى كانديد ها براى 
پست هاى كليدى سازمان و همچنين 

ــترش رهبران آينده  سازمان  طرح گس
به كار گرفته شود. علم مديريت دانش ، 
ــيارى از مقاله هاى  پروژه  تحقيقى بس
ــت. بسيارى  صنعتى و علمى  بوده اس
ــى نمونه هاى  ــن مقاله ها به بررس از اي
موفقيت در اجراى اين علم در سازمان ها 
پرداخته اند و نمونه هاى شكست را كم تر 
مورد توجه قرار داده  اند[12، 15]. يكى  
ــت اجراى  از داليل ممكن براى شكس
ــازمان هاي  ــم مديريت دانش  در س عل
نفتي، عدم در نظر گرفتن تمام مزاياى 
استفاده از اين علم در سازمان هاى ياد 
شده است. به طور مثال سازمان ها سعى  
ــتفاده از مديريت  ــد امكان اس مى كنن
ــكالت فنى  ــراى حل مش ــش  را ب دان
توسط كاركنان و به طور زود بازده فراهم 
آورند، اين انتظار سازمان ها براى عملى  
ــازده مى تواند  ــودن پروژه هاى زود ب نم
علّت شكست پروژه ها باشد. بسيارى از 
مقاله ها از علم مديريت دانش  در حل 
مشكالت فنى  سازمان ها، ارتباط بهينه 
نيروهاى كارآمد يك سازمان در فواصل 
ــازى  (دفاتر) دور از همديگر ، بهينه س
ــروژه، بهبود فرايند  ــاى يك پ فرايند ه
توليد و توسعه و همچنين كاهش زمان 
بازدهى كارمندان جديد يك سازمان، 
سخن به ميان آورده اند. [12و 15] اين 
ــعى  دارد كه به علم مديريت  مقاله س
ــد بنگرد :  ــى جدي ــش  از ديدگاه دان
ــت دانش در  ــم مديري ــتفاده از عل اس
شناسايى، ارزيابى و گسترش نيروهاى 

رهبرى بالقوه  درون يك سازمان.

ــى  بررس ــه  ب ــادى  زي ــاى  مقاله ه
ــت براى  ــكالت موجود صنعت نف مش
ــه دارى  ــه كارگيرى و نگ ــتخدام، ب اس
ــه قابليت كار  ــص ك ــاى متخص نيروه
ــى بين المللى را  ــازمان هاى نفت در س
ــد[7،6،5،2،1]. نمودار  دارند، پرداخته ان
ــده در اين مقاله ها نشان  سنى  ارايه ش
ــازمان هاى فعال در  ــه در س مى دهدك
ــنى  ــط س ــت نفت، ميزان متوس صنع
كاركنان در حال بازنشتگى رو به افزايش 
است (شكل1). همچنين مشكل ديگر 
ــت كه نيروى جوان متخصص  اين اس
ــم جايگزين اين  ــه بتواند در زمان ك ك
نيروها شود نيز به تعداد كافى  در اختيار 

سازمان هاى نفتى نيست [   5].
ــتگى  ــاى در حال بازنشس ــن نيروه اي
ــتند كه  ــخص افرادى هس به طور مش
داراى بيش ترين تجربه كارى و باالترين 
ــورد نظر  ــازمان م ــزان دانش در س مي
ــند [5]. وقتى  اين نيروها بدون  مى باش
ــان را به طور  آن كه دانش و تجربياتش
ــا گذراند  ــازمان به ج ــتند براى س مس
سازمان را ترك مى كنند، تأثيرات غير 
قابل جبرانى بر سازمان خواهند داشت؛ 
مگر اين كه سيستمى  موجود باشد كه 
براى يادگيرى و نگه دارى دانش نيروى 
در حال بازنشستگى           كارا باشد. همچنين 
ــدى و مهم كه  نگه دارى نيروهاى كلي
مى توانند دانش و تجربه خود را به طور 
مؤثرى بين ديگر كاركنان تقسيم كنند 
در اجراى امر ياد شده تأثير زيادى دارد 

.[3]

تنها گرد آورى تجربيات و دانش نيروى 
ــتگى هدف نهايى اين  در حال باز نشس
ــد نيروهاى  ــت، بلكه باي ــق نيس تحقي
ــود  ــازمان موج ــرى، در درون س رهب
ــند كه اين دانش جمع آورى شده  باش
ــازمان منتقل نمايند.  را به كاركنان س
مطلوب اين است كه اين نيروها، توسط 
ــد و كاركنانى كه در  همه نيروهاى ارش
درون سازمان داراى سمت هاى كليدى 

هستند، شناسايي شده باشند. 
ــد كه در نقاط  ــر از همه مديران ارش اگ
ــورد نظر كار  ــازمان م مختلف براى س
مى كنند در مورد اين نيروهاى رهبرى 
سؤال شود، ممكن است در انتخاب آن 
اعمال نظر هاى شخصى  دخالت كند يا 
اين كه بعضى از افرادى كه قابليت هاى 
ــمندى براى رهبرى كار  ــيار ارزش بس
ــد  ــى دارند، از ديد مديريت ارش گروه

سازمان پنهان مانند.
از ديگر معايب انتخاب رهبران بالقوه در 
سازمان توسط ديگر كاركنان با عنوان 
كارمند نمونه كه مورد تأييد بسيارى از 
ــد، آن است كه به يك نفر  مديران باش
سمت هاى سازمانى بسيارى پيشنهاد 
ــود در حالى كه  به تنهايى  قادر به  مى ش

انجام تمامى آن ها نيست [5].
ــخصى  در  اين دقيقاً دخالت نظرات ش
ــه عنوان رهبر آينده  انتخاب يك نفر ب
ــط ديگر مديران را نشان  سازمان، توس
ــن مى تواند  ــد. اين امر همچني مى ده
ــانگر آن باشد كه سازمان مورد نظر  نش
نتوانسته است از گروه هاى كارى مختلف 

به كارگيرى مديريت دانش  در شكوفايى 
مديريت بالقوه درون سازمانى

 كاربردى براى صنعت نفت و گاز
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ــته رهبرى كار  براى انتخاب فرد شايس
گروهى، نظر سنجى صحيح انجام دهد. 

اگر سازمانى بخواهد به فعاليت خود در 
بلندمدت ادامه دهد، بايد مطمئن شود 
كه مناسب ترين و كارآمد ترين نيروها را  
ــمت هاى كليدى انتخاب كرده  براى س
ــت يابى به اين امر بايد  است. براى دس
ــازمان مورد نظر  استراتژى هايى در س
به اجرا درآيد كه در ساختار مديريتى، 
ــراى  ب را  ــاالرى  شايسته س ــت  سياس

سمت هاى سازمانى نهادينه كند [7]. 
به طور مشخص علم مديريت دانش به 
عنوان ابزارى براى بهينه سازى و تأمين 
ــازمان نفتى  ــانى آينده س ــروى انس ني
 مى تواند با روش هاى زير مورد استفاده 

قرار گيرد:
1- رهبرى كار گروهى براى شناسايى 
افراد مناسب براى رهبرى سازمان نفتى  
2- ارزيابى نيروها و كانديدهاى مناسب 
ــازمانى كه اشغال  ــمت هاى س براى س
ــده اند يا در آينده در سازمان ايجاد  نش

مى شوند
ــن نيروى  ــزى براى تأمي 3- برنامه ري

انسانى  آينده در سازمان نفتى
ــم  ــون عل ــن و فن ــب قواني 4- تركي
مديريت دانش براى طراحى شغل ها و 

سمت هاى سازمانى
5- استفـاده از روش هاي جديد بـراى 
ــرى آينده  ــناخت رهب ــعه و ش تـوس

سازمان[7]

       تعاريف 
تعاريف بسيار زيادى براى علم مديريت 
ــت. در اين ميان  ــده اس دانش  ارايه ش
ــركت  ــط ش ــده توس ــف ارايه ش تعري
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Halliburton  به شرح ذيل است:
ــت از  ــم مديريت دانش عبارت اس  عل
يك راه كار سيستماتيك براى رساندن 
ــب به  اطالعات صحيح در زمان مناس

شخص مناسب [10]. 
ــن تعريف تقريباً با تعريفى  كه مركز   اي
مطالعات بهره بردارى و توليد و كيفيت 
آمريكا (APQC) ارايه مى دهد منطبق 
است: "علم مديريت دانش  عبارت است 
ــتراتژى  و روش  براى  ــرى اس از يك س
توليد، محافظت و استفاده از دارايى هاى 
يك سازمان (شامل اطالعات و افراد) و 
اين امكان را فراهم مى آورد كه دانش در 
زمان مناسب به افراد مناسب آن دانش 
انتقال يابد؛ در نتيجه اين افراد مى توانند 
ــا) را براى توليد  اين دارايى ها (دانش ه
ارزش افزوده در سازمان مورد نظر به كار 

گيرند [12]. " 
راه كار هاى مورد استفاده در به كارگيرى 
ــازمان،  علم مديريت دانش براى هر س
ــعه و حمايت از گروه هايى   بر پايه توس
ــازمان  كه در جهت رفع نياز هاى آن س

مى كوشند، استوار است [13]. 
اگر چه تمام گروه هاى مورد نظر بايد به 
فرايند ها و ابزارهاى مشتركى كه مورد 
نياز شان است دسترسى  پيدا كنند، اما 
هر گروهى نيازها و مقاصد تجارى خاص 
ــود را دارد. به هر حال، در بحث اين  خ
ــازمان  مقاله، تعريف دقيقى  كه يك س
در علم مديريت دانش  به كار مى گيرد، 
ــود. آنچه  موضوع اصلى  قلمداد نمى ش
ــطح و نوع  ــت، س كه داراى اهميت اس
همكارهايى است كه از طريق استفاده 
ــن كاركنان  ــم مديريت دانش  بي از عل
ــود. آنچه كه  يك سازمان ايجاد مى ش
براى گروه هاى كارى بسيار مهم است، 
توانايى در برقرارى ارتباط و همكارى در 

موضوعات مشترك براى آن گروه هاست. 
ابزار ايجاد همكارى در يك سازمان، افراد 
آن سازمان را قادر خواهد ساخت تا در 

سازمان مورد نظر:
1- پرسش هايى  مطرح كنند

2- دانش و اطالعات را به صورت فعال 
به گروه هاى كارى انتقال دهند

ــده در  ــش هاى مطرح ش 3- براى پرس
سازمان پاسخ هايى جستجو نمايند

4- توانايى دسترسى  به همه پرسش ها 
ــورد  ــده در م ــرح ش ــخ هاى مط و پاس
ــط كاركنان را  موضوعات مختلف توس

داشته باشند
ــق در مورد  ــتجو و تحقي 5- براى جس
بحث هاى انجام، يادگيرى از طريق تقاضا 
انجام شود. همچنين دسترسى افراد به 
ــين مديريتى در سازمان  اطالعات پيش

مورد نظر وجود داشته باشد
ــواردى كه موضوع ها  در چند گروه  در م
مختلف به طور مشترك مورد بحث است، 
گروه ها مى توانند در مورد آن  موضوع ها 
به بحث و تبادل نظر بنشينند. اين امر 
باعث افزايش همكارى و به دست آوردن 
روش هاى تحقيقى جديدى بين گروه ها 
مى شود. وقتى اين بحث  و تبادل نظر ها 
ــكالت فنى  و  ــامل حل مش ــاً ش عمدت
اجرايى مربوط به گروه ها باشد، همكارى 
ــه حاصل طراحى و  بين اين گروه ها ك
خالقيت و استراتژى حاصل از اين فرايند 
ــش زيادى  ــت، افزاي ــال انجام اس در ح

خواهد داشت.
ــروه خاص در  ــاص دادن يك گ اختص
يك سازمان براى اجراى علم مديريت 
ــازى  ــايانى به آسان س دانش،  كمك ش
فرايند اجراي آن خواهد كرد. مسؤليت 
ــان از اجراى  ــروه، اطمين اصلى اين گ
ــح و كامل بحث ها و تبادل نظر ها  صحي
ــر بين گروه هاى  براى همكارى بيش ت
ــى  اين  ــه طور اساس ــت. ب مختلف اس
ــل كند كه  ــد اطمينان حاص گروه باي
ــده  ــش هاى مطرح ش هيچ يك از پرس
ــخ نمى ماند، مشكالت موجود  بى  پاس
حل مى شوند و مديران ارشد سازمان از 
موارد مورد بحث در سازمان و همچنين 
ــراى   ــده ب ــنهاد ش ــاى پيش راه حل ه
پرسش ها و موقعيت هاى جديد مطلع 
هستند. تمام گروه هاى فعال در سازمان 

ــدى پيروى  ــول واح ــا و اص از روش ه
مى كنند. زمانى كه اين روش ها و اصول 
به گروه هاى مختلف ارايه مى شوند، اين 
گروه ها مى توانند روش هاى ياد شده را با 
ــازمانى خود  توجه به هدف تجارى و س
ــد. اين مقاله به طور خاص  به كار گيرن
ــاوره اى  ــر تجارب و عملكرد گروه مش ب
Baroid Fluid تمركز دارد (گروهى 
ــور ويژه به يك محصول خاص  كه به ط
شركت Halliburton  اختصاص داده 

شده است) [9]. 
ــبرد علم مديريت  اين گروه براى پيش
دانش  در سازمان مورد نظر و به منظور 
ــايى رهبران برآمده از كاركنان،  شناس

مورد استفاده قرار گرفته است [9].
هم چنان كه گفته شد، تعريف جامعى كه 
سازمان مورد بحث براى مديريت دانش  
ــت عبارت است از روشى  ارايه كرده اس
ــاندن اطالعات  سيستماتيك براى رس
ــب در زمان  ــب به شخص مناس مناس
مناسب. اين تعبير عميق و همه جانبه از 
علم مديريت دانش  خاطر نشان مى كند 
كه اطالعات بايد چگونه و به چه كسى  و 

در چه زمانى  رسانده شود [9].
گروه  اجرايى مديريت دانش  در شركت 
ــعى   ــاوره اى Baroid Fluid س مش
مى كند كه اطالعات را تنها به اطالعات 
فنى ، اشخاص را تنها به كاركنان فنى  
ــكلى  ــان را تنها به وقتى  كه مش و زم
ــده است، محدود  در سازمان ايجاد ش
ــهيم  ــد. در حقيقت همكارى و س نكن
ــن اعضاى گروه  ــدن در اطالعات بي ش
ــه بحث فقط فنى  نبوده  در مواردى ك
ــت، از  ــيار مهم اس بلكه براى گروه بس
 ،HSE ،ــتراتژى ــاى  اس قبيل بحث ه
فرصت هاى شغلى  موجود در سازمان، 
ــت.  ــزات اضافى و غيره الزم اس تجهي
بنابراين در اين نوشتار، رهبران برآمده 
ــان و گروه هاى كارى به  از درون كاركن
عنوان پاسخ براى پرسشى كه بسيارى 
در مورد رهبرى در سازمان پرسيده اند، 

شناخته مى شوند [9].
 

          شناخت رهبران آينده سازمان
ــت دانش  به  ــت علم مديري ممكن اس
عنوان دريچه اى تلقى  شود كه مديران 
سازمان از طريق آن به عملكرد سازمان 

1 |  نمودارآمارى حدود سنى كاركنان SPE بر حسب درصد در 
سال 2004 [5]
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مى نگرند. اين دريچه تنها به مشكالت 
ــى محدود  ــاى فن ــى و راه حل ه اجراي
نمى شود، بلكه به فرد، توانايى ها و انگيزه  
ــم كار مى كنند نيز  ــى كه با ه كاركنان
ــرد دارد. در حقيقت  نگاهى  منحصربه ف
ــن كاركنان  ــده بي بحث هاى انجام ش
ــاز  ــوش و خود س ــه اى خود ج به گون
هستند؛ زيرا بحث هاى نادرست و نابه جا 
توسط اكثر كاركنان اصالح مى شود. تمام 
اطالعات و بحث هاى انجام شده توسط 
تيم اجراى مديريت دانش  به طور مثبت 
ــوند. همچنين  ــازنده حفظ مى ش و س
ــكالت فنى   كاركنانى كه در مورد مش
ــط ديگر  اطالعات ناصحيح دارند توس
ــده و براى دريافت  كاركنان تصحيح ش
راهنمايى ، توسط گروه مورد توجه قرار 
ــط ديگر  ــد. رهبرانى كه توس مى گيرن
ــوند،  ــخيص داده مى ش ــان تش كاركن
افرادى هستند كه در ميان همكارانشان 
از احترام خاصى  برخوردارند. اين احترام 
ــاد و توانايى فنى   ــه دليل خالقيت زي ب
خوب آن ها است.عكس العمل هايى كه 
كاركنان سازمان نشان مى دهند، بيانگر 
اين است كه آن ها اين رهبران را حمايت 
ــان بهره مى برند.  كرده و از راه حل هايش
اين رهبران برآماده از كاركنان، بيش تر 
از ساير كاركنان به انجام امور سازمانى و 

رفع مشكالت سازمان مى پردازند. 
كاركنانى كه از مركز مديريت سازمان 
ــادر خواهند بود  فاصله زيادى دارند، ق
ــورد  ــود را در م ــاى خ ــش و ايده ه دان
بروز  ــازمان  ــارى س تج ــاى  فعاليت ه
ــاى همكارى،  ــد. همچنين ابزار ه دهن
ــاخت  ــه كاركنان را قادر خواهد س هم
ــازمان را به طور مثبت  ــه عملكرد س ك
ــده تحت تأثير قرار دهند؛ بدون  و فزاين
ــغل فعلى آن ها كه مى تواند  توجه به ش
مهندسى ، بازرگانى، بازاريابى، تحقيقاتى 
يا زنجيره هاى حمايتى از مديريت باشد. 
مديران سازمان مى توانند در اين راستا 
ــايانى  ــر يك از كاركنان، كمك ش از ه
دريافت كنند. اين كمك ها نشانه هايى  
ــت كه از  ــى اس ــات رهبران از خصوصي
ميان كاركنان درون سازمان بر آمده اند. 
ــازمان در  خصوصيات رهبران بالقوه س

جدول1 نشان داده شده است.
تيم اجرايى مديريت دانش  در سازمان 

ــكارى بين  ــاط و هم ــد در ارتب مى توان
ــزايى به مديران  ــان، كمك به س كاركن
ــرا از مديران انتظار  ــازمان نمايد؛ زي س
مى رود تمام  بحث ها و همكارى هاى رد 
و بدل شده بين كاركنان را مورد بررسى  
قرار دهند. در اين باره تيم اجرايى مورد 
نظر تمام سؤال ها و نظرات ارسال شده 
در مورد ابزارهاى همكارى در سازمان را 
مورد بررسى  قرار مى دهد. همچنين تيم 
ــه طور مداوم با كاركنان در  مورد نظر ب
ــت. مجموعاً اين گروه، چشم  تماس اس
و گوش مديران سازمان خواهند بود تا 
بتوانند رهبران برآمده از درون سازمان 
را شناسايى كنند. اين امر باعث مى شود 
ــد  ــى براى مديران ارش ــه تيم اجراي ك
سازمان بسيار ارزشمند باشد. رهبرانى 
ــازمان انتخاب مى شوند  كه از درون س
ــانى به  ــت و ميزان كمك رس در كيفي
ديگر كاركنان قابليت دارند. در اين باره 
ــت  و نوآورى  بايد نمونه هايى  از خالقي
ــى  از همكارى هاي بين  يا عملكرد هاي
كاركنان به تمام نيروها، به ويژه مديريت 

سازمان ارايه شود.
ــتفاده از اين اطالعات كه مرورى بر  اس
ــزايى است كه رهبران  كمك هاى به س
ــازمان  ــان كاركنان به س برآمده از مي
داشته اند، مى تواند ابزارى را فراهم كند 
ــتي از  ــدون  غرض، فهرس ــه بتوان ب ك
رهبران بالقوه درون سازمان را تهيه كرد. 
در اين مرحله به جاى آن كه تنها با اتكا 
به افراد پيشنهاد شده براى سمت هاى 

ــازمان  ــازمانى، نيرويى در س جديد س
استخدام شود، سازمان به تمام كاركنان 
و گروه هاى درون سازمان براى انتخاب 
افراد در سمت هاى جديد مى نگرد. اين 
امر شامل در نظر گرفتن توانايى هاى هر 
فرد و همكارى ها و كمك هاى او  به كار 
گروهى در سازمان نيز مى باشد. نتيجه 
ــى  با پيش زمينه هاى  آن كه كانديد هاي
متفاوت، گسترده و همچنين با تجارب 
ــت در  ــى كه ممكن اس كارى بين الملل
ــرفت هاى كارى و  ــته براى پيش گذش
ــازمانى در نظر گرفته نمى شدند (به  س
ــاب نيرو در  ــنتى انتخ دليل راه هاى س

سازمان) انتخاب مي شوند.

         برآورد كانديد ها براى سمت هاى 
سازمانى 

ميزان شركت در كار گروهى نبايد معيار 
ــي براي  اصلى  انتخاب كانديدها و روش
ارزيابى آنان در به كارگيرى در سمت هاى 
سازمانى جديد باشد. ولى  اگر كانديد ها 
توانايى همسانى در ميزان تجارب كارى 
ــند، سنجيدن  ــته باش و آموزش ها داش
توانايى آن ها در ميزان توانايى رهبرى در 
كار گروهى و همچنين شركت آن ها در 
كارگروهى مى تواند دريچه اى به سوى 
سنجش استعداد رهبرى آن ها باشد. چرا 
ــركت بيش تر افراد در كارگروهى  كه ش
ــنجش  ــى  از پارامتر هاى مهم در س يك

توانايى هاى آنان در امر رهبرى است.
جدول 2 بعضى  از خصوصيت هاى قابل 

اندازه گيرى در شخصيت رهبران برآمده 
ــان مي دهد.  ــان را نش ــان كاركن از مي
ــه در جدول1بيان  البته خصوصياتى ك
ــر ميزان  ــد (كه به طور عمده بيانگ ش
عالقه مندى فرد درسهيم كردن دانش 
خود  با ديگران بوده و به آسانى  هم قابل 
ــد) نيز بايد مورد توجه  ارزيابى نمى باش
قرار گيرند. با توجه به نقش افراد، بعضى  
ــده از اهميت  ــات بيان ش از خصوصي
ــتند. به طور  ــرى برخوردار هس بيش ت
ــازى و توانايى  مثال، قابليت متقاعد س
ــران تأثير بيش ترى  ــاط با ديگ در ارتب
ــترش برنامه تجارى و بازاريابى  در گس
سازمان دارد. خالقيت و طرح پرسش ها 
ــرى در حوزه تحقيق و  نيز تأثير بيش ت

توسعه دارد.
ــازمان،  ــراى بهبود توليد محصول س ب
ــش فردى و  ــدن دردان ــهيم ش بايد س
ــده  ــى فرد ياد ش ــاى تكنيك توانايى ه
ــد.  ــاير خصوصيات او  باش بيش تر از س
ــركت  به طور مثال، يكى  از كاركنان ش
ــد زيادى  ــا ح ــه ت Halliburton  ك
ــازمان شركت كرده  در كار گروهى س
ــوص  تالش  در ايجاد مباحث  (در خص
ــؤاالت ايجاد شده  ــخ به س جديد، پاس
توسط ديگر كاركنان و مطالعه  بحث ها 
ــده) و خالقيت  و گفتگو هاى انجام ش
ــى در انجام كارهاى فنى  را نيز  و تواناي
ــان داده بود، از طرف ديگر  از خود نش
ــى  كه قابليت  ــان به عنوان كس كاركن
ــت، شناخته شد.  رهبرى گروه را داراس
ــم اجرايى علم  ــط  تي ــن توس همچني
ــد  ــت دانش  نيز به مديران ارش مديري
ــازمان معرفى  گرديد. اين امر باعث  س
ــر به عنوان  ــد كه كارمند مورد نظ ش
مدير توليد محصول در يكى  از صنايع 

حساس سازمان به كار گرفته شود.
ــان براى فعاليت  ــى  ديگر از كاركن  يك
ــراى مديريت دانش  انتخاب  در تيم اج
ــد. دليل اين انتخاب عمدتاً به خاطر  ش
خالقيت، شركت در بحث هاى گروهى 
ــاي كارگروهى درحوزه عملياتى  و ارتق
مربوطه بود. مديرانى كه مسؤل انتخاب و 
به كارگيرى اين افراد بوده اند خاطر نشان 
ــه اگراين افراد از طرف ديگر  كرده اند ك
كاركنان مورد توجه قرار نمى گرفتند و 
ــركت  در گروه و تيم مديريت دانش ش

ول
1 |  خصوصيات  رهبران  بالقوه سازمانجد

خصوصيت منعكس كننده فردميزان توانايى

ميزان اطالعات صحيح فنى ارايه شده 
توسط فرد

  دانش فنى

ميزان توانايى فرد در تحت تأثير قرار دادن 
ديگران و رهبرى در كار گروهى

اشتياق و عالقه فردى در انجام 
وظيفه فنى  و كار گروهى

ميزان دفعات و نوع اطالعاتى  كه فرد با 
ديگران سهيم شده است

اشتياق در سهيم شدن دانش فنى  
و سازمانى با ديگران

ايده هايى كه در كار فنى  يا گروهى براى 
اولين بار توسط شخص خاصى  ارايه شده و 
باعث  افزايش كارايى گروه گرديده است

خالقيت

 توانايى در رهبرى كار گروهى از طريق 
تحت تأثير قرار دادن ايدهاى كاركنان ديگر 

در گروه
رهبرى فنى  يا فكرى كار گروهى
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نمى كردند، ممكن نبوده است كه هيچ 
گاه شناخته شوند و به مشاغل مورد نظر 

گماشته گردند.

        طرح جايگزينى
ــه جايگزينى  ــه ب ــول دوره اى ك در ط
افراد در سمت هاى سازمانى اختصاص 
داده شده است، فهرست تهيه شده از 
كانديد ها براى شغل مورد نظر مى تواند 
تغييراتى داشته باشد كه اين امر وابسته 
به عوامل مختلفى  است. به طور مثال، 
بعضى  از كانديدها ممكن است شغلى  را 
ــازمان قبول كرده باشند كه فكر  در س
ــغلى  آن ها  مى كنند با اهداف آينده ش
هم خوانى به سزايى دارد. بر اين اساس، 
فرايند انتخاب كانديد هاى جديد براى 
شغل ها و سمت هاى سازمانى موجود 

هيچ گاه پايان نمى يابد.
ــاره شد، تنها تكيه بر  همان طور كه اش
ــازمان  ــران و نيروهاى كليدى س مدي
براى انتخاب افراد در سمت هاى خالى،  
ــه به عنوان مثال  نقاط ضعفي دارد ك
ــوان به ناديده گرفتن توانايى هاى  مى ت
ــط مديران اشاره  خاص   كاركنان توس
كرد. براى رفع اين مشكل چندين راه 
ــود دارد. از جمله اين كه تيم  حل وج
ــش هر3 ماه  ــراى علم مديريت دان اج
ــتى از كاركنانى را كه  ــك بار، فهرس ي
ــاس جداول1 و 2 داراى كيفيت  بر اس
ــند، تهيه كرده و  باالى اجرايى مي باش
ــازمان ارايه مى دهد. اين فهرست  به س
ــيار خوبى  براى  ــزار بس ــده  اب تهيه ش
ــت كه در امر  ــخيص كاركنانى اس تش
اجرا، توانايى هاى خاصى از خود نشان 
ــور مثبت در كاركرد  مى دهند و به ط
سازمان تأثير داشته و به طور مستقل 
ــان به اين  ــارت سرپرست هايش از نظ
ــت يافته اند. در طول دوره اى  مهم دس
كه براى انتخاب افراد براى سمت هاى 
ــازمان در نظر گرفته شده  خالى  در س
است، فهرست مورد نظر همواره مورد 
ــرور مجدد قرار مى گيرد تا  تحليل و م
بررسى  گردد كه هيچ يك از كاركناني 
ــه اى براى  ــيل قابل مالحظ كه پتانس
ــرفت و حضور در مشاغل جديد  پيش
ــد. اين كه آيا  ــد از قلم نيفتاده ان را دارن
كارمند مورد نظر براى سمت سازمانى 

خالى  مناسب است يا خير نيز از جمله 
معيارهاى ديگرى است كه سازمان در 
ــت مورد نظر  نظر مى گيرد؛ ولى  فهرس
ــى   ــه توصيف آن به ميان آمد، روش ك
ــان از وجود  ــل اعتماد براي اطمين قاب
گستردگى و تنوع كانديداها براى سمت 

مورد نظر است.
ــت دانش  ــم مديري ــتفاده از عل در اس
براى ارزيابى كانديد هاى مشاغل خالى  
ــازمان  ــد س ــازمان، مديران ارش در س
ــه در  ــى را ك ــات مهم ــد خصوصي باي
ــت، در نظر گيرند.  ــدول 1 آمده اس ج
ــه كانديد ها  ــژه زمانى  ك ــن امر به وي اي
ــمت رهبرى در سازمان  براى احراز س
ــوند، از  ــه قرار گرفته مى ش مورد توج
ــت. بر  ــزايى برخوردار اس اهميت به س
ــاس خصوصيات كليدى ذكر شده،  اس
ــرد در فعاليت هاى  ــاركت ف ميزان مش
ــبى براى  گروهى مى تواند معيار مناس
ــمت هاى رهبرى  انتخاب افراد براى س
ــد. همچنين برآورد و  ــازمان باش در س
ــانى كانديد ها در كار  ارزيابى كمك رس
گروهى مى تواند مزيتى براى كانديداى 
ــغل رهبرى  ــراى احراز ش مورد نظر ب
ــد. به طور مثال، يكي  ــازمان باش در س
 Halliburton ــركت ــران ش از مدي
ــيارى از ابزار هاى  ــور نروژ از بس در كش
ــش  و همكارى  بين  ــم مديريت دان عل
گروه هاى مختلف استفاده كرد تا براى 
مناقصات چند محصولى در خط توليد 
برنده شود. روش انتخاب شده توسط او  
بسيار خالقانه و مبتكرانه بود و از طرف 
مديران ارشد سازمان به عنوان بهترين 
ــورد نظر انتخاب  ــراى پروژه م روش ب

گرديد. بنابراين با مشهود شدن هر چه 
بيش تر توانايى ها و مهارت هايش، براى 
ــمت هاى كليدى  ــيارى از س احراز بس

سازمان در نظر گرفته شد.

        طرح شغل و عملكرد
ــازمان اهداف شغلى خود  كاركنان س
ــرد  ــزى عملك ــرح و برنامه ري را در ط
ساليانه شان جستجو مى كنند. بخشى 
ــامل اندازه گيرى ميزان  از اين طرح ش
پيشرفت و برنامه ريزى براى موفقيت 
ــت كه نياز  ــغل و هدف اس در يك ش
ــط كاركنان شناسايى شده  است توس
ــوند.  ــيدن به آن آماده ش ــراى رس و ب
ــداف، گروه  ــيدن به اين اه بـراى رس
ــكان  ــاوره اى   Baroid Fluid، ام مش
ــى  به اهداف كلى  شغل مورد  دسترس
ــيدن به ويژگى  هاى آن  نظر به ويژه رس

شغل را فراهم مى كند [9]. 
ــاد روابط با ديگر كاركنان در نقاط   ايج
ــان، مى تواند ميزان درك  مختلف جه
ــازمان بين المللى كه  آنان را از يك س
در نقاط مختلف جهان فعاليت مى كند، 
ــنا ساختن  افزايش دهد. اين امر با آش
ــاغل و دفاتر ديگر آن  ــان با مش كاركن
سازمان و در خالل بحث هاى گروهى، 
انجام مى پذيرد. اين فرايند،  طرز تفكر 
ــاد  ــان ايج ــى  در كاركن و درك خاص
ــه آن ها كمك  ــد كه مى تواند ب مى كن
نمايد تا تصور صحيح تر و جامع ترى از 
آينده شغلى شان در آن سازمان داشته 
باشند و همچنين مى تواند در نگه دارى 
رهبران آينده سازمان در همان سازمان 

نيز مؤثر باشد. 

در  ــركت  ش و  ــكارى  هم ــاى  ابزاره
كارگروهى، كاركنان مناطق دوردست 
ــادر  ــازمان را ق ــت س ــز مديري از مرك
ــؤليت بيش ترى در  ــازد كه مس مى س
ــان احساس كنند كه اين  قبال شغلش
امر به دليل افزايش شفافيت در ميزان 

توانايى ها و مهارت هايشان است. 
 Halliburton كاركنان جديد شركت
در آمريكا و قزاقستان اذعان داشته اند 
ــركت در  كه از ابزار هاى همكارى و ش
كارگروهى علم مديريت دانش  نه تنها 
در زمينه هاى فنى (كاركنان مى توانند 
از متخصصان گروه مهارت هاى جديد 
ــنايي با  ــد)، بلكه به لحاظ آش بياموزن
ــابه در نقاط   ــان مش ــات كاركن تجربي

مختلف جهان، سود برده اند. 
بسياري از مديران، شركت در كارهاى 
ــاس علم  گروهى كاركنان را كه بر اس
ــد، يكى  از  ــش  مى باش ــت دان مديري
ــى عملكرد كاركنان  معيار هاى بررس
ــرفت در مشاغل  سازمان و طرح پيش
ــادآورى اين نكته  مختلف مى دانند. ي
ــرد كاركنان از  ــه عملك ــت ك الزم اس
زمينه اى  به زمينه ديگر متفاوت است، 
ولى  ماهيت كمى  دارد (مانند موارد ياد 

شده در جدول 2).

        طرح پيشـرفت كارى رهبران 
شناخت شده در سازمان 

ــازمان با مباحث  ــنايى رهبران س آش
جديد فنى  و غير فنى  كه تأثير به سزايى 
ــازمان دارد، به پيشرفت  بر عملكرد س
كارى رهبران ياد شده كمك مى كند؛ 
همان طور كه به ديگر كاركنان سازمان 
ــركت مى كنند  ــه در اين فرايند ش ك
ــرد. در حالت كلى   ــد ك ــك خواه كم
تيم اجراى مديريت دانش  برتري هاى 
استفاده از اين علم را با ديگر كاركنان 
ــود، به ويژه نتايجى  كه از  سهيم مى ش
ــركت در بحث هاى گروهى حاصل  ش
شده است؛ مانند مطالعات انجام شده بر 
روى موارد خاص، گزارش هاي ماهيانه، 
ــوزش  ــازمان (از آم ــا در س آموزش ه
ــى  ارايه  مديران گرفته تا برنامه آموزش
شده براى مهندسان جديد در سازمان).
ــترش نتايج و دانش  اين امر باعث گس
ــود  ــت آمده از كارگروهى مى ش به دس

عملكردارزيابى

ــؤال هايى  كه يك فردرا برمى انگيزد يا   تعداد س
ــراى بحث و گفتگو ايجاد مى كند،  مزيتى كه ب
ــرارى ارتباط با  ــتياق فرد در برق ــانى  از اش نش

ديگران و همچنين ارتقاع دانش گروهى دارد

برانگيختن ايده يا سؤال

 تعداد پاسخ هايى  كه فرد به سؤال ها داده است، 
تعداد پاسخ هاى ارسال شدهنشانى  از اشتياق فرد در كار گروهى دارد

 مشاركت دربحث و گفتگو هاى گروهى، اشتياق 
ــان  ــرى فردى و گروهى را نش ــرد در ياد گي ف

مى دهد

ميزان  مشاركت فرد در بحث و 
گفتگو هاى گروهى

ول
2 |   مثال هايى  از اندازه گيرى نيروى بالقوه رهبرى در افرادجد
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ــت دانش و  ــداف علم مديري كه از اه
ــت. از آن جا  تالش هاى كارگروهى اس
ــازمان از ميان  ــده س ــه رهبران آين ك
كاركنانى كه بيش ترين ميزان شركت 
در فعاليت گروهى را داشته اند انتخاب 
ــود را  ــده اند، بنابراين بيش ترين س ش
ــى همه كاركنان در تمام نقاط  از آگاه
جهان در مورد دشوارى ها، موفقيت ها، 
ــت آمده، نياز هاى  آموزش هاى به دس
ــترى ها، تكنولوژى جديد، تغيرات  مش
ــازمان، اهداف استراتژيك و  ساختار س
غيره... خواهند برد. اين آگاهى جمعى 
باعث مى شود كه دانش آن ها، پتانسيل 
و ميزان قدرتشان براى تحليل اطالعات 
و تصميم گيرى در مورد موقعيت هاى 

جديد افزايش يابد.
ــت رهبران آينده سازمان،  ــن اس روش
ــانى  قوى نياز دارند تا در  ــبكه انس ش
تأثيرگذارى در سازمان نقش به سزايى 
داشته باشند و باعث پيشرفت آن شوند. 
از اين رو، شركت در بحث ها و كار هاى 
ــانى  ــبكه انس گروهى در ايجاد اين ش
ــته ايي خواهد كرد  [13].  كمك شايس
ــانى  در ايجاد اعتماد  ــبكه انس اين ش
ــط همه  ــت يابى  اطالعات توس و دس
كاركنان در سازمان نقش به سزايى دارد 
همچنين به كاركنان كمك مى كند تا 
از مشاغل و سمت هاى سازمانى جديد 
ــيدن به  اطالع حاصل كرده و براى رس

آن با هم رقابت داشته باشند.
وقتى    در ساختار و روابط درون سازمان 
تغييراتى پديد مى  آيد، بسيار مهم است 
ــان را با  ــازمان دانش ش كه كاركنان س
ــوند. تعدادى از مديران  ــهيم ش هم س
ــخص كرده اند  ــان مش براى كاركنانش
ــت كه از گروه  ــان اين اس كه انتظارش
ــد به  ــت دارن ــه در آن عضوي كارى ك
ــهيم  عنوان ابزار و زمينه اوليه براى س
ــدن اطالعات استفاده كنند. چنين  ش
ــازمان در نقاط  مديرى كه عملكرد س
ــاره و هدايت  ــان را نظ ــف جه مختل
ــروه اجراى علم  ــد، در واقع از گ مى كن
مديريت دانش  براى هدايت و رهبرى 
سازمان استفاده مى كند. همچنين با 
اين روش، دسترسى  اطالعات را براى 
همه كاركنان آسان مى سازد، تغييرات 
ــى  ــاى ارتباط ــاختارى در روش ه س

ــه دنبال  ــاد مى كند و ب ــان ايج كاركن
دريافت پاسخ از عملكرد كاركنان  و در 
نهايت ايجاد راه كار و مسير جديد براى 
ــازمان است. همچنين  اهداف كلى  س
ــل  ــان حاص ــيله او  اطمين ــن وس بدي
مى كند كه كاركنانش اهداف سازمان 
ــيدن به اين  و فرايند هاى عملياتى رس
اهداف را بهتر درك مى كنند. به بيان 
ــترش سازمان  ديگر اين مدير در گس

نقش به سزايى دارد [15].
ــان  كاركن ــان  مي از  ــه  ك ــى  رهبران
ــدم اين  ــف مق ــته اند و در ص برخاس
ــد،  براى  ــازمانى قرار دارن تغييرات س
ــان به فضايى  گسترش خواسته هايش
ــهيم  بيش تر احتياج دارند كه همانا س
ــدن دانش به دست آمده با ديگران  ش
ــت. همان طور كه بحث شد، آن ها  اس
ــترش  ــراى طرح گس ــت ب ممكن اس
سازمان نياز هاى ويژه ايي داشته باشند 
ــرح گزينش منابع  كه در ارتباط با ط
انسانى   براى مشاغل موجود در سازمان 

باشد.
ــان مى دهد  ــك نمونه عملى  كه نش ي
ــش  به اين  ــم مديريت دان چگونه عل
ــان  ــان كاركن ــده از مي ــران برآم مدي
كمك كرده  است تا در طرح گسترش 
ــند، تيم مديران  ــازمانى موفق باش س
ــركت Halliburton  است.  ارشد ش
ــتي از نام افرادى كه به  اين تيم فهرس
عنوان رهبر در ميان كاركنان شناخته 
ــط تيم  ــه كرده (توس ــده اند را تهي ش
ــش ) و از آن  ــى علم مديريت دان اجراي
ــزارى براى معرفى  افراد به  به عنوان اب
يك كنفرانس فنى  و آموزشى  كه يك 
ــتفاده كرد.  هفته به طول انجاميد اس
ــازمان بدين سان است  باور كلى  در س
كه اين كانديد ها به عنوان  كاتاليزورى 
براى دريافت اطالعات از اين كنفرانس 
ــر كاركنان عمل  ــال آن به ديگ و انتق

خواهند كرد [10].

                 نتيجه گيرى
ــازمان  حفظ و نگه دارى دانش يك س
ــازمان كافى   ــه تنهايى  براى بقاى س ب
ــتعداد و  ــت، بلكه كاركنان با اس نيس
ــش خود را  ــازمان بايد دان توانمند س
ــز منتقل كنند.  ــه ديگر كاركنان ني ب

ــان كاركنان،   ــته از مي رهبران برخاس
توانايى خاصى  براى ايجاد و انتقال اين 
ــاختار براى  دانش به ديگران، ايجاد س
همكارى هاى گروهى ميان كاركنان و 
ايجاد خالقيت با استفاده از كمك رسانى 
در حل مشكالت سازمان از خود بروز 
ــران در كارهاى  ــن رهب ــد. اي مى دهن
روزمره خود، همواره براى تحت تأثير 
ــازمان و تمام  ــتريان س قرار دادن مش
ــم مديريت دانش  بهره  كاركنان از عل
مى گيرند. تيمى كه همواره بر اجراى 
ــت دانش تمركز مى كند تا  علم مديري
بتواند در كار سازمان مؤثر باشد، بايد به 
مديران ارشد سازمان كمك كند تا اين 
ــايى  رهبران را از ميان كاركنان شناس
كرده و توانايى هايشان را گسترش دهد. 
اين امر باعث مى شود كه كانديدهاى 
ــاغل خالى  در  ــراى مش ــرى ب بيش ت
ــازمان از دفاتر مختلف سازمان در  س
ــى  قرار  نقاط گوناگون دنيا مورد بررس
ــى مشخصات  گيرند. در نهايت، بررس
شخصى  اين كانديد ها و ميزان شناخت 
ديگر كاركنان از آن ها، براى انتخابشان 
ــد سازمان  معيار خوبى  به مديران ارش

ارايه خواهد داد.
تعريف شركت Halliburton از علم 
ــكان را فراهم  ــت دانش  اين ام مديري
ــه و آزادانه  ــوان فعاالن ــد كه بت مي كن
ــح"، "افراد  ــورد "اطالعات صحي در م
ــب" و "زمان مناسب"  قضاوت  مناس

كرد.
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