מה הקשר בין ניהול ידע למשאבי אנוש?
מירב יבנה
מנהלי משאבי אנוש רבים אחראים ,מנהלים ,מתכללים ומתמודדים עם פעילויות עתירות ידע :סקרים,
הערכות עובדים ,הכשרות פנים והכשרות חוץ ,לימודים אקדמאיים ,דרוגים ,מינויים ,המלצות על עובדים
מצטיינים ,ועוד ועוד.
מידע משא" ני הוא מרכיב חשוב בקבלת החלטות ארגוניות ואישיות כלפי העובד .לעיתים רבות אנחנו
נתקלים בקושי מהותי באיסוף נתונים לקראת קבלת החלטה בהקשר מסוים .הקושי נובע משתי סיבות
עיקריות :הגדרת הנתונים הנדרשים כדי לבסס את ההחלטה הספציפית המיטבית ואיסוף אותם נתונים
שהוגדרו.
מדובר אם כן בשתי רמות של ניתוח:


ניתוח המאפיינים הארגוניים/אישיים שמרכיבים את מדדי ההצלחה/התאמה בהקשר להחלטה
הנדרשת (עובד מצטיין ,יציאה ללימודים וכו’)



ניתוח נתונים התומכים את המאפיינים שנקבעו לאחר איתורם במערכות הארגון.

מאמר זה מטרתו לדון ביכולות של ניהול ידע לתמוך באיסוף המידע הנדרש (רמת הניתוח השניה) וכן
להציג מודל תומך תהליך לפעילויות המשא"ן.
נתוני משא"ן נמצאים בתיקים אישיים של העובד ,מסמכים קשיחים ,מסמכים סרוקים ,דוא"ל ,מערכות
תפעוליות ייעודיות ל ,HR-מערכות שכר ותגמולים ,מערכות מחלקת ההדרכה ,וכו’.
לעיתים אנו נדרשים לחיתוכי מידע שונים מזוויות ראיה שונות שלא ניתן להפיקם במערכת ייעודית אחת.
לדוגמא ,בדיוני שיבוץ וקידום עובדים  -נרצה לדעת את הערכות המשוב עליהם ,ההכשרות שעברו והאם
התפתחו בעקבותיהם ,השתתפותם בפרויקטים השונים של החברה ,תפקידים שמילאו מעבר להגדרת
העיסוק שלהם ,סיכומי ראיון קודמים וכדומה .היכולת לאחזר את כל המידע הרלוונטי היא חשובה לקבלת
החלטה איכותית וליעילות התהליך.
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מערכת ניהול ידע שנבנתה נכון על סמך אפיון מפורט הלוקח בחשבון את כל הנתונים הנדרשים
וההקשרים הרלוונטיים של המידע ,מאפשרת להביא את המידע למנהל משאבי האנוש ביעילות ,עפ"י
חתכי המידע הנדרשים מכל המערכות הארגוניות.
המידע קיים ,זמין ומאפשר תמונת מצב מלאה על העובד בעת הצורך.
מערכות ניהול ידע אינן באות לבטל מערכות ארגוניות קיימות .לעיתים קרובות הן נסמכות על מערכות
המקור .ייחודיותן היא בכך שהן יודעות למזוג תכנים רלוונטיים בהקשר נבחר.
פעילויות רבות של משאבי אנוש הן פעולות תהליכיות ,לאורך זמן ,שבכל שלב בתהליך נדרשים לפעולות
ממוקדות עם נתונים מובחנים.
ריבוי השלבים ,ריבוי הנהלים והעיקרון המשא"ני המוביל כי מדובר באדם ולא באוסף טפסים  -מחייב
טיפול הוגן ,סדור שמושתת על ידע מקצועי זמין.
באחד הפרויקטים שעשינו בארגון גדול (אלפי עובדים ובפריסה ארצית)  -פיתחנו מערכת תומכת תהליכי
עזיבה/פרישה של עובדי החברה.
העי קרון בבניית המערכת היה לזהות את הסיטואציות שבהן מנהלי משאבי האנוש נדרשים למידע,
ובאמצעותם לזהות את החתכים הנדרשים לארגון המידע .במקרה הנ"ל זוהה הצורך לארגן את המידע
בשלושה חתכים מובילים :סוג העזיבה (פרישה ,התפטרות ,וכו’) ,סוג העובד והזמן שעבד לפני הפרישה.
עבור כל חתך כזה ניתן להגיע לכלל המידע הרלוונטי שכולל מצד אחד את נהלי החברה וההנחיות
המחייבות ,ומצד שני את היוזמות הקיימות בשטח מהסניפים הפרוסים .בנוסף ,המערכת מאפשרת לקיים
דיאלוג של שאלות ותשובות ופורום התייעצות כדי לתמוך את מנהלי כ"א בהתלבטויות היומיומיות שלהם
מול העוזבים והפורשים.
במקרה זה באו לידי ביטוי מספר יתרונות חשובים של ניהול הידע ובכללם שיתוף ,סטנדרטיזציה ארגונית
(בתהליך משא"ני רגיש) ויכולת להביא לידי ביטוי את היוזמות של השטח.
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לאחר כניסתן של המערכות התפעוליות לעולם משאבי האנוש הרי שנראה כי כעת זה תורן של מערכות
ניהול הידע .מערכות אלה עוזרות למנהל משאבי-אנוש להעניק טיפול מקצועי יותר ללקוחותיהם ,להסתמך
על מלוא הידע הרלוונטי ,ולעזור לתהליך להיות שקול ,מדוד ,רציני ומקיף.
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