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سرمقاله
یکی از مهمترین اهداف مجله مدیریت دانش و نوآووی

دانوا ایا وه روهیوزترین

مطالب مدیریت دانش ره عالقهمندان این حآزه سازمانی است و همکوایان موا
دی گروه مشاویه مدیریت دانش دانا همآایه دی تالشاند تا ره این هودف ااموه
عمل رپآشانند.
انتشای خالصها

از اقدامات و روهیوشها

 10سازماز برتراتب 2020دربحازم ب

ادیتیتبدانشبتآسط  ،APQCما یا رر ون داشت تا ره رهانه طآالنیترین شوب
سال ،ویژ بنزاهببیلاداب یا تودوین و روا شوما رهاشوتراذ ریو اییم .امیودواییم روا
الیآگرفتن از تجرریات ررترین سازمانها

دنیا ،شرکتها و سازمانها

ایرانوی

نیز ااییاه مطلآری دی مدیریت دانش کسب کنند و دی مسویر «ایزشوفرینوی از
دانش» قدم ری ایند.

جزیز بستآادیبادیتیتبدانشبAPQC
یکی از ارزایها
پیادهساز

رسیای مهم دی ایزیاری و سنجش میزان مآفقیت هر سوازمان دی

سیستمها

مدیریتی ،حضآی دی اآایز معتبر است .مدیریت دانوش

نیز از این قاعده مستثنی نیست و اآایز مختلفی دی دنیا واآد داید که سوط
مدیریت دانش سازمانها یا دی ارعاد مختلف ایزیاری و یتبهرند
یکی از اآایز معتبر که از چندسال پیش دی حال ررگزای

میکند.

است ،اایزه مودیریت

دانش یا ره عبایت دقیقتر جزیز بستآادیبادیتیتبدانشباسوت کوه تآسوط
مرکز کیفیت و رهرهوی
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امریکا ( )APQCررگزای میشآد.
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این اایزه ره سازمانهایی اهدا میشآد که روا اسوتفاده از ارزایهوا و

تکنیکها
ره نآووی
مبنا

مدیریت دانش مآفق ره رهبآد رهرهوی  ،شتاب رخشیدن
و افزایش سرعت دی تصمیمگیر

دی سازمان شده راشند.

ایزیاری سازمانها دی این اایزه ،مودل پیادهسواز

مودیریت دانوش APQC

است که سازمان یا دی ُ 4رعود اسوترات ، ،کایکنوان ،فروینود و فنواوی

اطالعوات و

مدیریت محتآا مآید سنجش قرای میدهد.
سازمان کیفیت و رهرهوی

امریکا ،دی ماه مایس  2020سازمانها

ررتر یا رهصوآیت

غیریسمی معرفی کرد و رر اساس ررنامه اولیه قرای رآد که ررندگان رهطآی یسومی دی
ریست و پنجمین کنفرانس ساالنه مدیریت دانش  ، APQCدی ووییل سال اوای
هیآستآن ومریکا معرفی شآند که ره دلیل همهگیر

ریمای

دی

کرونوا ایون کنفورانس

ررگزای نشد.
 10شرکت و سازمان ررتر این ایزیاری دی سال  2020شامل تاتا استیل (،)Tata Steel
دیلآیووت ( ،)Deloitteویوپ ( ،)Arupوژانووس ایتباطووات و اطالعووات نوواتآ (،)NATO
اینفآسیس ( ،)Infosysمیتر ( ،)MITREکاگنیزنت ( ،)Cognizantمرسور (،)Mercer
کپیتال گروپ ( )Capital Groupو تآلید و اکتشاف پی تی تی ( PTT Exploration
 )and Productionرآدند.
تمامی ررندگان ایون اوایزه از طریوق ررناموهها
چشمییر

یا ره ایمغان وویدهاند و دی سطآح  4 ،3یا  5رلآغ مدیریت دانوش قورای

گرفتهاند.
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پایودای مودیریت دانوش ،نتوای
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شب یلدا یکی از شبها

مهم دی ایران راستان رآده و ره نظر مییسد از زمان داییآش یکوم دی

تقآیم یسمی ایرانیان راستان گنجانده شده است .شب نشینی و اشنهایی کوه دی ایون شوب
ررگزای میشآد ،یک سنت کهن است که را گ شت زمان از ون دویه تا کنآن نه تنها از اهمیت ون
کاسته نشده رلکه دی نزد ایرانیان ااییاه و اهمیت وی،ها

داید و هر سال را شکآه تموام ررگوزای

میشآد.
مردم دویان راستان ره این مآضآع پی رردند که وخرین یوز پاییز کآتاهترین یوز و اولوین شوب
زمستان رلندترین شب سال است و پس از این شب یفته یفته از طآل شبها کاسته و ره طآل
یوزها افزوده میشآد و ره همین دلیل ون یا شب مهر یا شب زادهشدن خآیشید نام گ اشتند .دی
راوی ایران راستان تاییکی نماد نیروها
نیرو

اهریمنی رآد و چآن دی تاییکی طآالنیترین شب سوال،

اهریمنی ریشتر دوام داشتند ایون شوب دی نوزد ونوان نحوس روه شومای موی یفوت .روه

همین دلیل را ومدن شب وتش میافروختند تا هر ونچه از نیروها

اهریمنی و شویطانی واوآد

داید نیست و نارآد شآد.

دی این شب همه مردم کنای هم امع شده و را سرخآشی و شادمانی شب یا ره اشن و پایکآری
گ یانده و را خآیدن انآاع خآیدنیها و میآهها ،نآشیدن نآشیدنیها
پایکآری کرده و ره گفتیآ میپرداختند و سفرها
و میآهها

خشک دی سفره میگ اشتند .دی اا

لو ت رخوش ،شواد

وی،ه پهن میکردند و انآاع میآهها
اا

و

تازه فصل

ایران زمین از گ شته تا کنآن یلدا گرامی

داشته شده و همچنان مردم چهای گآشه ایران این و ین یا همه ساله اشن میگیرند.

آژانس ارتباطات و اطالعات ناتو
سازمان پیمان وتالنتیک شمالی ( )NATOیک اتحاد نظامی ریندولتی ،میوان 30
کشآی ایوپایی و ومریکا

شمالی است .این سازمان ،پیمان وتالنتیک شمالی کوه

دی  4ووییل  1949امضا شد یا ااورا میکنود .نواتآ سیسوتمی از دفواع امعوی یا
تشکیل میدهد که ره مآاب ون کشآیها

مستقل عضآ ون دی پاسخ ره حمله

ماده  5ون اسوت کوه
طرف خایای ره دفاع متقارل میپردازند .قلب پیمان ناتآ
ٔ
دی ون کشآیها

امضاکننده تآافق کردهاند حمله نظامی علیه یک یا چند کشوآی

عضآ دی ایوپا یا ومریکا

شمالی یا ره عنآان حمله روه تموامی کشوآیها

عضوآ

تلقی کنند و ره مقارله ون ررخیزند.
دی حال حاضر  3000نفر دی این مجمآعه مشغآل روه کایهسوتند .سوتاد نواتآ دی
رروکسل رل،یک واقع شده است .از زمان تأسیس ،عضآیت کشآیها

ادید این

پیمان یا از  12کشآی اصلی ره  30کشآی افزایش داده است.
ساختای سازمانی دی ناتآ از رخشها

مختلفی تشکیل شوده اسوت .ديپلماسوی

عمآمی ،واحد امآی وكادميک ،كتارخانه و ویشويآ مسوتندات ،اسوناد و اطالعوات
ناتآ ،ررنامه ومآزشی ناتآ ،امآی سياسی و امنيتی ،عمليوات ،طراحوی و سياسوت
دفاعی ،سرمايه گو ای
واحدها

4

دفواعی و وژانوس ایتباطوات و اطالعوات نواتآ از املوه

تشکیل دهنده این سزمان ره شمای میویند.
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 3000نفتب

دولتی /نظزای
ناتآ دی اایزه سرومد

مدیریت دانش  APQCدی سوال  ،2020مآفوق روه دسوتیاری

سطحبسزمبرلزغ مدیریت دانش شد و دی امع  10سازمان ررتر ایون ایزیواری قورای
گرفت.

نکزتبرتجستهبادیتیتبدانشبدربنزرز
o

دی ررنامه استرات،یک وژانس ایتباطات و اطالعات نواتآ ،مودیریت دانوش روه
عنآان از ی ضروی

o

دی مآفقیت کلی سازمان قلمداد میشآد.

کایکنان تماموقت و پایهوقت واحد مدیریت اطالعات و دانش دی این سازمان
رر ایجاد مشایکت و تعامل یوزمره تمرکز دایند.

o

دی ناتآ مدیریت دانش کامال را یهبر
و اطالعات ناتآ یک گروه یاهبر
نمایندگانی از تمامی حآزهها

مدیریت دانش و اطالعوات ایجواد کورده و
سازمان دی ون حضآی دایند .این گروه مستقیماً

ره ی یس ستاد گزایش میدهد.

5

ایشد دی ایتباط است .وژانس ایتباطات
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سیترکزالیبرلزغبادیتیتبدانشبدربنزرز
ناتآ پیادهساز

مدیریت دانش یا از سال  2012وغواز کورد .مراحول رلوآغ

مدیریت دانش دی این شرکت یا میتوآان دی  4روازه زموانی دسوتهرند
نمآد .طی کردن این مسیر مآاب شد تا این شرکت دی سال  2020دی سط

سآم

رلآغ مدیریت دانش قرای رییرد.

2019

2015-2018

2012

2014

سزلب :2012وژانس ایتباطات و اطالعات ناتآ از طریق ادغام سازمانها

مشاویه،

فرماندهی و کنترل ناتآ را هدف تآسعه مدیریت دانش ایجاد شد.
سزلب :2014ناتآ رخوش مودیریت اطالعوات و دانوش یا رورا

رهبوآد وضوعیت

اطالعات و دانش و همچنین رهبآد ایتباطات داخلی دی سراسر سازمان تأسویس
کرد.

سزلب 2015رزب :2018سازمان تالش کرد تا رلوآغ مودیریت دانوش یا روه وسویله
تآسعه یک پلتفرم فناوی  ،ایجاد ساختای حاکمیتی و اارا

تکنیکها

مناسوب

مدیریت دانش ایتقاء دهد.
سزلب :2019ناتآ یک استرات،

ادید مدیریت دانوش یا متمرکوز رور ایجواد یوک

محیط مدیریت دانش مودین ،كایومود و شوفاف رورا
فرویندها

تصمیمگیر

داخلی و رهبآد اارا

کرد.
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کایکنوان ،اهوت تسوریع

کسبوکای وژانس تودوین و ااورا

ارزارهزبوبرویکتدهزیبکلیدیبرهبکزرگتفتهبشد
ناتآ ررا
تکنیکها

مدیریت دانش از یویکردها ،ارزایهوا و

مآفقیت دی پیادهساز

مختلفی استفاده کرده که دی ادامه ره ون اشایه میکنیم.

را استفاده از این ارزای امکان همکوای
منارع و محتوآا

دانشوی رورا

و روه اشوتراذگ ای

انجمنهوا و دپایتمانهوا

مختلف دی سازمان فراهم شده است .هر کایمند یک صوفحه
پروفایل مختص ره خآد داید کوه متناسوب روا انجمنهوا

اینتتانت

عضآ ،نقوش و مآقعیوت مکوانی خوآد میتآانود محتوآا یا
منتشر کند.
کایکنان واحد مدیریت دانش و اطالعات را تیمهوا
دی سازمان ررا

ادیتیتباحتزا

کسب اطمینوان از مورتبط ،دقیوق و روه یوز

رآدن محتآا همکای
دسترسپ یر

طبقهرند

محلوی

میکنند .این کای مآاوب میشوآد توا

ره محتآا

مناسب دی سازمان تسهیل شآد.

سوازمانی از اسوتاندایدها

اصولی فوراداده نواتآ

اسووتفاده میکنوود .شوورایط و ضووآارط روور اسوواس نیازهووا
کسووبوکای کووه تآسووط کایکنووان واحوود موودیریت دانووش و
طبقهبرندیب
سزمازنی

7

اطالعووات شناسووایی شووده و طبقهرنوود

کلیووه مسووتندات و

دیسومآختهها رر این اساس انجام میشآد.
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نتزیجبکسببوکزربوبعزاالبکلیدیبازفقیت
o

تیم مدیریت دانش و اطالعات مآفقیوت یا از طریوق نظرسونجی

کایمندان ره صآیت منظم ایزیاری میکند و رلآغ مدیریت دانوش
یا ره صآیت ساالنه میسنجد.
o

ایزش ارزایها

مدیریت دانش ،ره وی،ه اینترانت ،ره طوآی فزاینودها

هنیوام

یویایویی وژانس را اختالالت ناشی از شیآع کآوید 19وشکای شد .را اسوتفاده از

این ارزای ایتباط و تعامل کایکنان دی شرایط دویکای
o

حفظ شد.

ساختای یک عامل مآفقیت حیواتی دی مودیریت دانوش نواتآ اسوت .وژانوس
ایتباطات و اطالعات ناتآ حاکمیوت متمرکوز (تویم اصولی مودیریت دانوش و
اطالعات و کمیته یاهبر ) یا را اارا

غیرمتمرکز (کایکنان واحد مدیریت دانش

و اطالعات) ترکیب میکند تا نیازها

متنآع کسوبوکای یا دی یوک اسوترات،

منسجم مدیریت دانش رینجاند.

دی طآل سفر ما ،پرسش "چرا" عاملی رآده که ره موا امکوان پیشورفت

داده است .اگر پرسش "چرا" یا نداشتیم ،فقط میتآانستیم مآاید اندکی
یا دی سازمان رهبآد ربخشیم و روه هموان رسونده میکوردیم و متآقوف
میشدیم .اما را پرسیدن این سآال ما همیشوه ویزو

رزیگتور

دی سور

داشتیم.
Maria-Rosa Moroso, NCI Agency
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تاتا استیل
تاتا استیل ( (Tata Steelشرکت فآالدساز هند
شد .این شرکت یکی از شرکتها

است که دی سوال  190۷تأسویس

زیرمجمآعه گروه تاتا رهشومای میویود .تاتوا

استیل را ظرفیت تآلید فآالد خام ساالنه  34میلیآن تن دی سال دی میان ررترین
شرکتها

تآلید کننده فآالد دی اهان قرای داید.

این شرکت یکی از متنآعترین تآلید کنندگان فآالد دی اهوان اسوت کوه دایا
فعالیت و حضآی تجای

دی سراسر اهان است .گردش مالی تاتا دی سوال موالی

منتهی ره مایس سال اای  19.۷ ،میلیاید دالی ومریکا رآده است .تاتا اسوتیل دی
 26کشآی حضآی فعال داید ،اما عمده فعالیتها

این شرکت دی کشآیها

هند،

انیلستان و هلند متمرکز است .رزیگترین کایخانه تآلید فآالد تاتا دی اامشدپآی،
اایخند واقع شده است.
دی یتبه رند

رزیگترین شرکتها

اهان دی سال  2014ایون شورکت دیااییواه

 486قرای گرفت و یکی از  5ررند ایزشوفرین دی کشآی هندوستان رهشمای میوید.
دی سال  2019تاتا استیل دی لیست شبکه اقتصاد اهانی قرای گرفت ،کوه نشوان
دهنده یهبر
صنعتی ررا

9

متعالی ایون شورکت دی اسوتفاده از فناوی هوا
ایجاد تأثیر مالی و عملیاتی است.
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انقوالب چهوایم

32364نفتب

صنعتبفزالد
تاتا استیل دی اایزه سورومد

مودیریت دانوش  APQCدی سوال  ،2020مآفوق روه

دستیاری سطحبچهزرمبرلزغبمدیریت دانش شد و دی اموع  10سوازمان ررتور ایون
ایزیاری قرای گرفت.

نکزتبرتجستهبادیتیتبدانشبدربرزرزباستیل
o

کامال را رهبآد مستمر که یکی از شایستییها
مدیریت دانش دی تاتا استیل
ً
کلید

o

این سازمان ره شمای مییود ،گره خآیده است.

هر انجمن خبرگی مسئآل شناسایی رهیوشهایی است کوه رهبوآد و نوآووی
کسب و کای یا تسهیل میکند.

o

دی تاتا استیل مشایکت کایکنان از طریق ره کایگیر

یک یویکرد ابران خدمت

مناسب تقآیت و پشتیبانی میشآد .ردین منظآی انجمنها و دانشکایان ررتر
شناسایی شده و از ونها تقدیر ره عمل میوید.

10
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سیترکزالیبرلزغبادیتیتبدانشبدرببرزرزباستیل
تاتا استیل پیادهساز

مدیریت دانش یا از سال  1991وغاز کورد .مراحول

رلووآغ موودیریت دانووش دی ایوون شوورکت یا میتووآان دی  4رووازه زمووانی
دستهرند
سط

نمآد .طی کردن این مسیر مآاب شد تا این شرکت دی سال  2020دی

چهایم رلآغ مدیریت دانش قرای رییرد.

2005

2005-2020

1991

1999

سزلب :1991تالشهایی دی زمینه رهبآد مستمر دی سازمان وغواز شود کوه نیواز روه
مدیریت دانش یا نمایان کرد.
سزلب :1999یک ررنامه مدیریت دانش یسمی ایجاد شد .رر اسواس ایون ررناموه
سط

رلآغ مدیریت دانش مآید ایزیاری قرای گرفت و نقاط قوآت و قارول رهبوآد

شناسایی شد.

سزلب :2005رر اساس ررنامه اامع پیادهساز
انجمنها

خبرگی ررا

مدیریت دانوش دی تاتوا اسوتیل،

تشآیق اشوتراذ دانوش دی حآزههوا

شدند .یویکرد اصلی انجمنها

مختلوف ایجواد

خبرگی دی تاتوا اسوتیل حول مسوا ل سوازمانی

رهوی،ه مشکالت خطآط تآلید رآد.
سزلب 2005رزب :2020ارزایها و فرایندها
و رهکایگیر

رهیوشها دی سرتاسر سازمان معرفی شد و تآسط واحدها

مآید استفاده قرای گرفت.
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مکمل ررا

تسریع ذخیرهساز
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دانش
مختلف

ارزارهزبوبرویکتدهزیبکلیدیبرهبکزرگتفتهبشد
تاتا استیل ررا

مآفقیت دی پیادهساز

ارزایها و تکنیکها

مودیریت دانوش از یویکردهوا،

مختلفی استفاده کرده کوه دی اداموه روه ون اشوایه

میکنیم.

انجمنهووا

خبرگووی دی تاتووا اسووتیل ،گروههووا

تخصصووی

هستند کوه دی ونهوا کایکنوان دانوش خوآد یا روه اشوتراذ
انجمنبخبتگی

میگ ایند ،یاد میگیرند و پیرامآن مآضآعات مشترذ موآید
عالقهشان یک شبکه تشکیل میدهند.
دی تاتا استیل یک پآیتال را قارلیت نمایش رور یو
ررا

مآرایول

دسترسی رهیوشها ،ایا ه مآضآعات مختلوف ،مقواالت

تخصصی و سایر محتآا

دانشی دی سوط

سوازمان ایجواد

شد .تمامی دیسومآختهها ،مستندات مآید نیاز و تعوامالت
پزررزلب
ادیتیتبدانش

کایکنان دی انجمنها

خبرگی ،رور یو

شده و دی دسترس دانشکایان سازمان قرای داید.
دی سیستم مدیریت دیسومآختوهها
محتآاها

رترسیباحتزا

12

ایون پآیتوال ذخیوره

تاتوا اسوتیل تموامی

دانشی ثبتشده ره وسیله ایزیاران و متخصصان

سازمان و رر اساس شواخصها

کیفوی مشخصوی ایزیواری

شده و ره صآیت دقیق مآید رریسی قرای میگیرد.
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نتزیجبکسببوکزربوبعزاالبکلیدیبازفقیت
o

تیم مدیریت دانش یک پیییر کننوده رورا

رهیوشها دی تمامی واحدها
o

کای

نظوایت رور ااورا

منصآب میکند.

کامال نزدیک روا سوفیران دانوش و دانشوکایان
تیم مدیریت دانش ره صآیت
ً
همکای

میکند .این کای ررا

دانش و تامین نیازها

حصآل اطمینان از حفظ سواختایها

مودیریت

مدیریت دانش انجاممیشوآد .روهطآی کلوی سواختای

حاکمیتی مدیریت دانوش دی تاتوا اسوتیل از انسوجام فعالیتهوا

مودیریت

دانش دی سراسر سازمان پشتیبانی میکند.
o

را اهانی شدن یوزافزون تاتا استیل ،ایزش مدیریت دانوش دی ایون سوازمان
حتی ریشتر هم وشکای شده است .ارزایها و یویکردهوا
استاندایدساز

مودیریت دانوش روه

کای و اطمینان از اریان دانش دی حآزهها

کای

ادید کمک

شایانی ره سازمان کرده است.

نتای

فآقالعادها

که دی حال حاضور از نظور اریوان یکپایچوه دانوش

حاصل شده و همچنین اطمینانی که از مدیریت شدن دانش دی سوط
سازمان ره واآد ومده است ،همه و همه دی نتیجه ساختایهایی اسوت
که ما دی شروع پیادهساز

مدیریت دانش دی تاتا استیل رنا نهادیم.
Jaya Singh Panda, Tata Steel
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کپیتال گروپ
کپیتال گروپ ( )Capital Groupشرکت سرمایهگ ای

و خودمات موالی ومریکوایی

است که دی زمینه ایا ه خدمات مدیریت سرمایهگ ای  ،مودیریت صوندوقها
سرمایهگ ای

مشترذ ،مدیریت ثروت ،مودیریت دایایوی ،مبادلوه اویاق رهوادای،

اویاق قرضه و ررگهها

سهام شرکتها

مختلف فعالیت میکند.

کپیتال گروپ دی سال  1931تآسط ااناتان رل الولیس دی لس ونجلس کالیفرنیوا
تاسیس شد و دی حال حاضر را دایایی ریش از  2تریلیآن دالی تحت مدیریت ،دی
یده قدیمیترین و رزیگترین سازمانها
این گروه دایا

مدیریت سرمایه گ ای

اهان قرای داید.

 ۷500کایمند و  29دفتر دی سراسر ومریكا ،وسیا و ایوپا است.

کپیتال گروپ دایا

سهام عمده دی  36شرکت رزیگ صونعتی و رازیگوانی اهوان

است .ررخی از این شرکتها عبایتند از رایر وگ ،کآنتیننتال وگ ،دویچه رانوک،
اینفینئووآن ،لینووده ،اس و پ ،زیموونس ،گووروه فووآلکسواگن ،و آلیووا ،وسووتاس،
گیبریت ،وینرررگر ،تسال مآتآیز ،گلدمن ساکس ،تلکآم اتریش ،وموازون ،ومکوآی،
سیا زد گروپ ،تلفآنیکا امهآی

چک ،اشنایدی الکتریک ،وکزونآرل ،ا اسامال

هآلدینگ ،کیپیان ،اوپیا پی ،االکتآی ،یآیورانک ایگاسیاس ،اساسا  ،تایتان
سمنت و یویال داچ شل.
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 7500نفتب
خدازتبازلی
کپیتال گروپ دی اایزه سرومد

مدیریت دانوش  APQCدی سوال  ،2020مآفوق روه

دستیاری سطحبسزمبرلزغبمدیریت دانش شود و دی اموع  10سوازمان ررتور ایون
ایزیاری قرای گرفت.

نکزتبرتجستهبادیتیتبدانشبدربکپیتزلبگتوپ
o

مدیران ایشد کپیتال گروپ ،مدیریت دانش یا ره عنآان عاملی مهم دی کسوب
مزیت یقارتی ره شمای میوویند و دی نتیجه از پیادهساز

o

هنیامی که اولآیتها

کای

دی کپیتوال گوروپ تغییور میکننود ،مودیریت

دانش را همراهی دپایتمان ومآزش رورا
فرویندها ،یفتایها و همچنین یکپایچهساز
o

ون حمایت میکنند.

گنجانودن تغییورات دی ومآزشهوا،
ونها مشایکت میکند.

دی کپیتال گروپ ،عالوه رر تیم اصلی مدیریت دانوش ،تحلیلیوران محتوآا روه
صآیت تماموقت ره منظآی ایجاد ،رریسی و اعتبایسنجی دانوش و محتوآا روا
خبرگان سازمان دی حال همکای

15

هستند.

مجله مدیریت دانش و نوآوری | سال  | 1399ویژهنامه یلدا

سیترکزالیبرلزغبادیتیتبدانشبدربکپیتزلبگتوپب
کپیتال گروپ پیادهساز

مدیریت دانوش یا از سوال  2002وغواز کورد.

مراحل رلآغ مدیریت دانش دی این شرکت یا میتآان دی  5رازه زمانی
دستهرند
سط

نمآد .طی کردن این مسیر مآاب شد تا این شرکت دی سال  2020دی

سآم رلآغ مدیریت دانش قرای رییرد.

2019

2013

2015

2003

سزلب :2002یک سیستم مبتنی رر وب ره نام  SONIررا
تآصیهها

2002

ذخیوره یاهنماییهوا و

شغلی ،یویهها و سایر اطالعات مراع یاهانداز

کرد( .منبع اطالعوات

مآید نیاز یا )Source Of Needed Information
سزلب :2003یک ررنامه یسمی مدیریت دانش روه هموراه یوک تویم اختصاصوی
مدیریت دانش که مسئآلیت حفظ و ادایه محتآا

سیسوتم  SONIیا رور عهوده

داشت ،ایجاد کرد.
سزلب :2013سیستم  SONIیا از طریق ایجواد محتوآا

تعواملی و رهبوآد ررخوی

ماژولها و قارلیتها ایتقا داد و ون یا مجددا یاهانداز

کرد.

سزلب :2015ارزایها

ناورر

اهوانی یا روه منظوآی رهبوآد قارلیوت اسوتجآ روه

سیستم مدیریت دانش اضافه کرد.
سزلب :2019ررنامه استرات،یک مدیریت دانش خآد یا روا هودف تسوهیل یوافتن
محتآا

16

را ایزشمند تآسط کایکنان ره صآیت اامع رهیوزیسانی کرد.
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ارزارهزبوبرویکتدهزیبکلیدیبرهبکزرگتفتهبشد
کپیتال گروپ ررا
ارزایها و تکنیکها

مدیریت دانش از یویکردهوا،

مآفقیت دی پیادهساز

مختلفی استفاده کرده کوه دی اداموه روه ون اشوایه

میکنیم.

یک پاییاه دانش ونالین را محتآا

SONI

سواختاییافته دی قالوب

کمکها و یاهنماییها

شغلی است تا ره وسیله ون کایکنان

رخش خدمات مشتر

قادی روه ایا وه خودمات پاسوخیآیی

سریع ،صحی

و یکسان راشند.

نآیسندگان و ویراستایان تویم مودیریت دانوش روه هموراه
تحلیلیران محتآا
ادیتیتبوب
رزسعهباحتزا

سیستم  ،SONIررا

رروز رآدن محتآا قبل از انتشای ون دی سازمان همکای هوا
الزم یا انجام میدهند.

ارزای

که ره یهبران و مدیران کپیتال گوروپ ایون امکوان یا

میدهد تا یوندها
قطببنمز
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اطمینان از دقیوق و

تجای  ،صنعتی و نظایتی یا کشف کرده

و رر اساس ون تصمیمات مناسب یا دی زمان مناسب اتخواذ
کنند.
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نتزیجبکسببوکزربوبعزاالبکلیدیبازفقیت
o

توویم موودیریت دانووش شوواخصها
محتآایی و نیازها

شکافها

فعالیووت یا روورا

شناسووایی

مودیریت تغییور پیآسوته دنبوال

میکند.
o

الیآرردای

سنجش میزان مآفقیت اسوت .دی کپیتوال گوروپ

معیای مهم ررا

مدیریت دانش ره خآری دی فرهنگ سازمانی نهادینه شده ،اما تویم مودیریت
دانش میداند که راید همچنان ره انطباقپ یر
از یویکردها
o

رهینهکاو

ادامه دهد و ره همین دلیول

استفاده میکند.

دی دویان شیآع کرونا ،سیستم  SONIنشان داد که کایکنان میتآانند واقعا روه

انجام وظایف خآد دسترسی پیدا کننود و هموین امور

اطالعات مآید نیاز ررا

راعث شد سازمان ره عملکرد اثررخش خآد ردون ایجاد اختالل ادامه دهد.
o

مشایکت یک عامول مآفقیوت حیواتی اسوت .تحلیلیوران محتوآا پیآنودها و
ایتباطات مهمی رین مدیریت دانش و کسبوکای ایجواد میکننود و مودیریت
دانش کامال را واحدها
نیازها

یادگیر

وموآزش و تآسوعه همکوای

میکنود توا دی اریوان

کایکنان قرای گیرد.

سالهاست که دی خوط مقودم مودیریت دانوش پیشورو هسوتیم .اموا
همیشه پیشرفتها
تعداد رسیای ریشتر

تخصصی رسیای زیاد

دی این زمینه واآد داید و

از افراد دی حال دیذ اهمیت این حآزه و ویود روه

ون هستند و اینجاست که فروتنی ما ره چشم میوید ،چرا که موا رواوی
داییم هنآز چیزها

زیاد

رورا

یوادگیر

دی یاه ترقوی و پیشورفتمان

واآد داید و راید اطمینان حاصول کنویم کوه روا رهرهگیور

از مزایوا

مدیریت دانش همچنان ره این یوند ادامه خآاهیم داد.
Etta Valdes, Capital Group
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دیلویت
دیلآیت ( )Deloitteیک شبکه خدمات حرفوها
شرکتها

چنودملیتی اسوت کوه روههمراه

پرایس واتر هاوس کآپرز ،اینست اند یانگ و کیپیامای روهعنآان

یکی از چهای مؤسسه رزیگ حساررسی اهان شناخته میشآد.
دیلآیت دی سال  1845تآسط ویلیام ولش دیلآیت دی شهر لندن تأسیس شود و

دی  1890ره ایاالت متحده گسترش یافت .دی  ،19۷2دیلآیت و هسکینز اند سولز،
را یکدییر ادغام شدند و شبکها

گستردهتر یا شکل دادند که دیلآیت هسوکینز

اند سلز نامیدهشد .دی  ،1989دیلآیت هسکینز اند سولز و تآشوهیاس دی ایواالت
متحده ،ادغام شدند و دیلآیت اند تآشه ،یا پدید وویدند .دی  ،1993ایون شوبکه
اهانی ،ره دیلآیت تآشه تآهماتسآ ،تغییور نوام داد و رعودها ،نوام اختصوای
دیلآیت یا رر خآد گرفت.
دیلآیت را قریب ره  312000کایشوناس دی سراسور اهوان ،خودمات متنوآعی دی
حآزهها

حساررسی ،مشاویه مدیریت ،مشاویه مالی ،مدیریت ییسک سازمانی،

امآی مالیاتی ایا ه میدهد .دی سال مالی  ،2019این شبکه تآانست  46.2میلیاید
دالی دیومد کسب کند که ریشترین میزان دی تاییخ دیلآیت محسآب میشآد .دی
این سال دیلآیت دی ااییاه چهوایم رزیگتورین شورکتها
ایاالت متحده ،قرای گرفت.
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سوهامی خوا

دی

 312000نفت
خدازتبحتفهبای
دیلآیت دی اایزه سرومد

مدیریت دانش  APQCدی سال  ،2020مآفق ره دستیاری

سطحبپنجمبرلزغبمدیریت دانش شد و دی امع  10سازمان ررتر این ایزیواری قورای
گرفت.

نکزتبرتجستهبادیتیتبدانشبدربدیلزیت
o

را شیآع ریمای

کرونا CoRe Knowledge Services ،را فراهم کردن یوک منبوع

معتبر و واحد از اطالعات ضروی

ررا

کایمندان ادید ،کمک رسیای

زیواد

ره مدیریت کردن اختالالت ره واآد ومده نمآد.
o

نیروهووا

اسووتخدامی ادیوود هنیووام دییافووت ومآزشهووا

اولیووه دی مووآید

اشتراذدانش نیز اطالعات کسب میکنند و دی شش ماه وغازین کای خوآد روه
تدیی
o

ره تیم تبادل دانش معرفی میشآند.

دسترسی ره سیستم مدیریت دانش از خایج از سازمان ،زمان ریشتر
انجام کایهایی که ایزش افزوده ریشتر
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ره همراه دایند ،فراهم میکند.

یا ررا

سیترکزالیبرلزغبادیتیتبدانشبدربدیلزیت
دیلآیت پیادهساز

مدیریت دانش یا از سوال  1999وغواز کورد .مراحول

رلووآغ موودیریت دانووش دی ایوون شوورکت یا میتووآان دی  4رووازه زمووانی
دستهرند
سط

نمآد .طی کردن این مسیر مآاب شد تا این شرکت دی سال  2020دی

پنجم رلآغ مدیریت دانش قرای رییرد.

2018

2015

1999

2000

سزلب :1999دیلآیت یک ررنامه مدیریت دانش یسمی یا دی کسوبوکای مشواویه
خآد یاهانداز

کرد تا ره مشاویان کمک کند دانش خوآد یا دی سوط

اهوان روه

اشتراذ ری ایند.
دههباولب :2000تیم مدیریت دانش یک سرویس اهوانی مشوترذ مآسوآم روه
) CoRe Knowledge Services (KSیا تآسعه داد .تمام مشواغل ،صونایع و منواطق

اغرافیایی دیلآیت دی این سیستم عضآیت داشتند.
سزلب :2015دیلآیت استرات ،ها

مآید نیاز ررا

دانش رنیان" یا تدوین کرد .ایون اسوترات،

تبدیل شدن ره یوک "شورکت

شوامل ایجواد یوک تجرروه دانوش

دیجیتالی ،تآسعه فرهنگ فراگیر و نهادینه شده اشتراذگ ای

دانش و همکای

و همچنین ایجاد یک یویکرد اهانی متعهد ره دانش رآد.
سزلب :2018یک تالش اهانی چندساله و تحت حمایت مدیریت ررا
تآسعه فرهنگ اشتراذ دانش دی سازمان وغاز شد.
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تسریع دی

ارزارهزبوبرویکتدهزیبکلیدیبرهبکزرگتفتهبشد
دیلآیت رورا

مآفقیوت دی پیادهسواز

ارزایها و تکنیکها

مودیریت دانوش از یویکردهوا،

مختلفی استفاده کرده کوه دی اداموه روه ون اشوایه

میکنیم.
پآیتال تبادل دانش دی دیلآیت ،یک پآیتال کامال سفایشی و
تخصصووی محتووآا رووا مجمآعووه گسووتردها
پزررزلبربزدلب
دانش

یکپایچه از امله پروفایل کایکنان ،داشبآید شخصی ،تراموه
خآدکای ،دستیای دیجیتال ونالین و مآاید دییر است.
تیم مدیریت دانوش رورا
طراحی کمپینها

اکتسزببوب
ادیتیتباحتزا

از قارلیتهووا

شناسوایی نیازهوا

محتوآایی و

هدفمند را سوایر واحودها

سوازمان دی

تعامل است .این کای ررا
(استرات،

تحقوق اسوترات،

انتشوای محتوآا

 )Pullانجام میشآد.

تیم خدمات دانشوی اسوتفاده از ارزایهوا

همکوای

شوامل

 Yammer ،Microsoft 365و  Teamsیا پشتیبانی میکند .این
ارزارهزیب
همکزری
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ارزاها ره مشاویان دیلآیت کمک میکند تا دی رستر مناسبی
ره تعامل و اشتراذ دانش رپزدازند.
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نتزیجبکسببوکزربوبعزاالبکلیدیبازفقیت
o

تیم مدیریت دانشی دیلآیت یک سیستم امتیازدهی ررا

رسترها

ایزیواری

دانشی مآاآد دی سازمان تهیه کرده تا میوزان توأثیر هور

یویکرد رر کسبوکای یا ایزیاری کند.
o

تیم مدیریت دانش دیلآیت از  Tableauو  Adobeرورا

پیییور

شواخصها

اقدامات تبادل دانش استفاده میکند .این ارزایها میتآانود تآسوط تیمهوا و
گروهها ره منظآی شناسایی نیازها و یوندها
o

پ یرش و حمایت یهبر

دانشی فیلتر شآد.

یک عامل حیاتی مآفقیت دی دیلآیت است .یهبران

معمآال دی دویهها
اهانی دیلآیت
ً

چهای ساله خدمت میکنند ،رنوارراین تویم

مدیریت دانش دیلآیت راید ره طآی مداوم اعتمواد یهبوران یا الوب کورده و
تعامل را ونها یا حفظ کند.

دی طآل سالها ،ما روه عنوآان تویم مودیریت دانوش دی دیلآیوت یواد
گرفتهایم که هماهنگ را فرهنگ سازمانی دی این سازمان کای کنیم ،این
فرهنگ یا کنترل کنویم و صوریحا انتظوایات اشوتراذ دانوش یا دی ایون
فرهنگ سازمانی نهادینه کنیم.
Anne Jaques, Deloitte

23

مجله مدیریت دانش و نوآوری | سال  | 1399ویژهنامه یلدا

مرسر
مرسر ( )Mercerیک شرکت مدیریت دایایی ومریکایی است .ویلیام منسآن مرسر
شرکت ویلیام م .مرسر یا دی سال  1945و دی شهر ونکوآوی کانوادا تأسویس کورد.
مرسر دی زمینه مدیریت دایایی شامل رازنشسوتیی ،رهداشوت و مزایوا ،سورمایه
انسووانی ،نظرسوونجیها و مطالعووات محصووآالت ،ایتباطووات ،سوورمایهگ ای ،

ررونسپای

و ادغام فعالیت میکند.

این شرکت رزیگترین مدیر دایایی ررونسپای

شده دی اهان است کوه رویش از

 300میلیاید دالی دایایی تحت مدیریت و دی کل  15تریلیآن دالی ومریکا یا تحت
مشاویه داید .مرسر یاه حلها

یا متناسب را اینکه مشتر

ارتکای

یک تجایت

کآچک ،یک کایفرما

داخلی و یا یک شورکت روزیگ چنود ملیتوی راشود ایا وه

میدهد .فعالیتها

داشته

مرسر مآاب میشآد تا سازمانها تجایت امنتر

راشند.
این شرکت را ایا ه مشاویه رر اساس تجزیه و تحلیل دقیق و ریونش مبتنوی رور
داده ره سازمانها دی تصمیمگیر ها
سال  2019دایا
است .دفتر مرکز

مبتنی رر واقعیت کمک میکند .مرسر دی

 25000کایمند و دیومد

این شرکت دی شهر نیآیآیذ فعالیت میکند و سایر دفواتر ون

دی ریش از  130کشآی اهان فعال هستند.
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 25000نفت

خدازتبحتفهبای
مرسر دی اایزه سرومد

مدیریت دانش  APQCدی سال  ،2020مآفق روه دسوتیاری

سطحبسزمبرلزغبمدیریت دانش شد و دی امع  10سازمان ررتر ایون ایزیواری قورای
گرفت.

نکزتبرتجستهبادیتیتبدانشبدرباتست
o

تیم یهبر

مدیریت دانش دی مرسر اطمینوان حاصول میکنود کوه مودیریت

کسبوکای کامال از اقدامات مدیریت دانش دی سازمان وگاه است و مودیریت
دانش نیز از نیازها و اولآیتها
o

مدیریت دانش پروژهها
نآووی

و تآانمندساز

نآظهآی کسبوکای وگاه است.

تحآل عملیاتی و دیجیتال سازمان یا از طریق تویم
توارع مودیریت دانوش سوازمان اسوت

که از تیمها

دنبال میکند .دی حقیقت این تیم نآووی
تعالی ررا
o

ررنامهها

مدیریت دانش دی سازمان عمل میکند.

مدیریت دانش را استفاده از ارزایهایی مانند چایچآب چرخوه عمور محتوآا و
کمکهمکای ررا

دیذ رهتر نیازها

دانشی و دی حمایت از کمپینها

و رازاییاری را چندین گروه داخلی همکای

25
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میکند.

فروش

سیترکزالیبرلزغبادیتیتبدانشبدربباتست
مرسر پیادهساز

مدیریت دانش یا از سال  1991وغاز کرد .مراحول رلوآغ

مدیریت دانش دی این شرکت یا میتآان دی  5رازه زموانی دسوتهرند
نمآد .طی کردن این مسیر مآاب شد تا این شرکت دی سال  2020دی سط

سآم

رلآغ مدیریت دانش قرای رییرد.

2019

2012

2017

1998

2000

کامال داوطلب مدیریت دانوش روا هودف رهبوآد دسترسوی
سزلب :1998یک تیم
ً
کایکنان ره سرمایه فکر

مآاآد ،سرویس اینترانت یا دی سراسر سازمان تآسوعه

داد.
سزلب :2000تیم مدیریت دانش دی سازمان یسمیت ریشتر

یافت و رر کمک ره

ایتباط داشتند و ریشتر دی واحدها

و تیمی کوای

همکایانی که را مشتر

تجای

میکردند ،تمرکز کرد.
سزلب :2012شوبکه ااتمواعی سوازمانی شوامل انجمنهوا و مشوایکت ونالیون یا
پیادهساز

کرد .این رستر دی یاستا

تسهیل تعامل کایکنوان ایجواد و یاهانوداز

شد.
سزلب :2017تیمها

مدیریت دانش کسبوکای ره عنآان یک گروه واحود متحود

شدند و  KM Hubیا ررا

مدیریت محتآا ایجاد کردند.

سزلب :2019تیم مدیریت دانش را تویم رینشهوا و یاهحلهوا
وظیفه هدایت کردن فعالیتها

یهبر

شد.
26
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فکر

مشواویها

کوه

مرسور یا ررعهوده داید ،همراسوتا

ارزارهزبوبرویکتدهزیبکلیدیبرهبکزرگتفتهبشد
مرسر ررا

مآفقیت دی پیادهساز

و تکنیکها

مدیریت دانش از یویکردها ،ارزایهوا

مختلفی استفاده کرده که دی ادامه ره ون اشایه میکنیم.

یک سرویس اینترانوت کوه امکوان دسترسوی روه محتوآا
ایزشمند ،اخبوای داخلوی ،انجمنهوا و کاتوالآگ مشوترکین یا
اتستبلینک

فراهم میکند.

گروهها

مجاز

که دی ون کایمنودان دانوش یا روه یکودییر

رهاشتراذ میگ ایند و دیروایه واحودها
انجمنبهزیب
خبتگی

مسا ل و مشکالت مشتریان را هم همکای

تجوای

میکنند.

یک مخزن امون محتوآا اسوت کوه تموام محتوآا
ایزشمند یا روا ررناموهها
Mercer Brain

جعبهبارزارب
PKM
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مختلوف،

داخلوی

نقشوه یاه دیجیتوال ،فراینودها

مودیریت خآدکووای محتوآا ،یووادگیر

ماشوینی و اسووتجآ

یکپایچه دی چندین سیستم متمرکز میکند.
از اعبه ارزای مدیریت دانوش پوروژه رورا

مودیریت کوردن

دیسومآختهها و تجرریات کلیه پروژهها

سازمان اسوتفاده

میشآد .دی ایون اعبوه اروزای انوآاع تکنیکهوا و ارزایهوا
مدیریت دانش واآد داید.
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نتزیجبکسببوکزربوبعزاالبکلیدیبازفقیت
o

تیم مودیریت دانوش روا اسوتفاده از داشوبآید گوزایش پآیوا و روه

اشتراذگ ای
اندازهگیر

دانش روا سوهامدایان ،از دادههوا

میزان استفاده از محتآا

اسوتانداید رورا

 Mercer Linkو اثررخشی انجمنها

خبرگی استفاده میکند.
o

انجمنها

خبرگی نقش رسیای مهمی دی تآانمندسواز

مرسور دی یویوایویی و

پاسخ ره اختالالت دویان کآوید 19داشتند.
o

حمایت یهبر ایشد عامل اساسی دی مآفقیت مدیریت دانوش دی مرسور روآده
است .مدیرعامل مرسر از طریق حمایت مالی از انجمنها و پاسخ ره سوآاالت
کایکنان دی  ،Mercer Linkره عنآان یک الیآ دی ره کایگیر

مودیریت دانوش و

اشتراذ دانش دی سازمان شناخته میشآد و اینیآنه سایر یهبران نیز روه ایون
عمل تشآیق میشآند.

اختصا
رکایگیر

زمان و تآاه یهبران سازمان ره مدیریت دانش و همچنوین
مدیریت دانش ره عنآان از ی از فعالیتها

اصلی تیمها

سازمان مهمترین عامل مآفقیت مرسر رآده است.
Weber, Knowledge Management Leader, Mercer Lisa
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کاگنیزنت
کاگنیزنت ( )Cognizantیک شرکت چند ملیتی ومریکایی ایا ه دهنده محصوآالت
دیجیتالی است که خدمات فنواوی

اطالعوات و محصوآالت دیجیتوال یا ایا وه

میدهد .این واحد ره عنآان یک واحد فناوی

داخلی  Dun & Bradstreetدی سال

 1994تاسیس شد و از سال  1996شروع ره خدمت ره مشوتریان خوایای نموآد.

کاگنیزنت  166دفتر دی سراسر اهان داید که دفتر مرکز

ون دی نیآارسی ایاالت

متحده است.
کاگنیزنت رخشی از رزیگترین رازای الکترونیک اهان  NASDAQ-100دی قلب امریکا
است .این شرکت یکی از ررترین شرکتها

ایا ه دهنوده خودمات حرفوها

اهان است و نقش قارل توآاهی دی ایا وه یاهکایهوا

دی

تحوآل دیجیتوال رورا

مشتریان خآد ایفا میکند.
یویکرد مشاویها
کسبو کایها
دایا

مبتنی رر صنعت این شرکت ره مشوتریان کموک میکنود توا
نآوویانه و کایومدتر

یا تجسم ،ایجواد و ادایه کننود .کاگنیزنوت

یتبه  194دی لیست  500شرکت ررتر دنیا است و ره طوآی موداوم دی میوان

تحسین ررانییزترین شرکتها

اهان قرای داید .تعداد کایکنان این سوازمان دی

سال  280000 ، 2020نفر است و دیومد ون دی سال  16.8 ،2019میلیاید دالی امریکا
رآده است.
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 280000نفت

خدازتبحتفهبای
کاگنیزنوت دی اوایزه سورومد

مودیریت دانوش  APQCدی سوال  ،2020مآفوق روه

دستیاری سطحبچهزرمبرلزغبمدیریت دانش شد و دی اموع  10سوازمان ررتور ایون
ایزیاری قرای گرفت.

نکزتبرتجستهبادیتیتبدانشبدربکزگنیزنت
o

محتآا

مناسب مدیریت دانش از طریق نرمافزای مدیریت دانش سازمان که

 My Wizardنام داید ،ره صآیت خآدکای ره کایمندان ایا ه میشآد.
o

این سازمان روا رکوایگیر

سواختایمند و قوآ

اطمینان حاصل میکند که محتآا
o

مودیریت چرخوهعمر محتوآا،

مدیریت دانش رهیوز و دقیق راشد.

دی ررنامه مدیریت دانش کاگنیزنت از گیمیفیکیشون رورا

استفاده شده است .کایمندان را امتیازها و مدالها

انییوزش کایکنوان

مختلفی کوه دی نتیجوه

فعالیتهایشان دییافت میکنند مسیر یشد و ترقی خآد یا ره سمت سوطآح
راالتر راز میکنند و را اارا

یفتایها

مثبت دی اهت دسوتیاری روه اهوداف

مشترذ مدیریت دانوش و کسوبوکای ،روه یتبوهها
مییارند.
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ررتور دی سوازمان ایتقوا

سیترکزالیبرلزغبادیتیتبدانشبدربکزگنیزنت
کاگنیزنت پیادهساز

مدیریت دانش یا از سال  2002وغاز کورد .مراحول

رلووآغ موودیریت دانووش دی ایوون شوورکت یا میتووآان دی  4رووازه زمووانی
دستهرند
سط

نمآد .طی کردن این مسیر مآاب شد تا این شرکت دی سال  2020دی

چهایم رلآغ مدیریت دانش قرای رییرد.

2013

2019

2002

2006

سزلب :2002کاگنیزنت یوک ررناموه یسومی مودیریت دانوش رورا
نیازها

دانشی تیمها

فروش و تبلیغات یاهانداز

پشوتیبانی از

کرد.

سزلب :2006اقدامات مدیریت دانش یا دی کل سازمان گسترش داد و رر تآسوعه
داخلی ارزایها و فناوی ها

مدیریت دانش سرمایه گ ای

کرد.

سزلب :2013منارع مدیریت دانش یا دی یک پآیتال واحد و اصطالحا "یک پآیتال

ررا

رروویدن تموام نیازهوا" اموعووی

کورد و حاکمیوت مودیریت دانوش یا دی

سازمان تقآیت کرد.
سزلب :2019از هآش مصنآعی و یادگیر
کایمندان رراساس نقشها و پروژهها

ماشینی ررا

ونها استفاده کورد و نرمافوزای مودیریت

دانش خآد یا رر این اساس تآسعه داد.
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ارزارهزبوبرویکتدهزیبکلیدیبرهبکزرگتفتهبشد
کاگنیزنت ررا

مآفقیت دی پیادهسواز

ارزایها و تکنیکها

مودیریت دانوش از یویکردهوا،

مختلفی استفاده کرده که دی اداموه روه ون اشوایه

میکنیم.
دی شرکت کاگنیزنوت از پآیتوال  KnowHubکوه یوک پآیتوال
مرکز
KnowHub

مدیریت دانش روا ماژولهوا

اختصاصوی اسوتفاده

میشآد .دی این پآیتال ریش از  155،000دایایی قارل استفاده
مجدد ررا

واحدها

مختلف کسبوکای ثبت شده است.

سیستم یا مآتآی ایا ه پیشنهاد

است که ره صآیت خآدکای،

از  KnowHubو سایر منارع اطالعواتی دی سراسور سوازمان روه
تیمها
My Wizard

فروش و تآزیع خدمات ایا ه میکند .این سیستم از

طریق ایا ه دانوش موآید نیواز دی زمینوه پروژههوا و معرفوی
خبرگان ،فرایندها

کای

یا رهبآد میدهد.

یووک انجموون از تآصوویهها و دیسومآختووهها

خبرگووان و

متخصصان سازمانی است که قارلیت استجآ و ایتبواط روا
DeepSmarts

تمامی حآزهها و فناوی ها

تماسها
اعضووا
ازایزیبرمزسب
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سازمان یا داید.

هفتیی که دی ون مدیران پروژه روهیوشها یا روا
توویم رووه اشووتراذ میگ اینوود و نحووآه اسووتفاده

تیمهایشان از منارع مدیریت دانش یا تآضی
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میدهند.

نتزیجبکسببوکزربوبعزاالبکلیدیبازفقیت
o

دی کاگنیزنت مدیریت دانش ره تیمها

فروش کمک کرد تا ضومن

افزایش مآفقیت دی معوامالت ،زموان موآید نیواز رورا

پاسوخ روه

مشتریان یا تقریباً تا یک سآم کاهش دهند.
o

استفاده مجدد از دانش ره تیمها

تآزیوع کموک کورد توا میلیآنهوا دالی دی

هزینههایشان صرفهاآیی داشته راشند.
o

همراستایی اهداف کسبوکای را اهداف مدیریت دانش دی شورکت کاگنیزنوت
کلید مآفقیت این سازمان است .ردین منظآی مودیران ایشود دسوتآیالعمل و
سرمایهگ ای

استرات،یک یا ایا ه میدهنود ،یهبوران واحودها

سازگای رآدن مدیریت دانش را نیازها

کسوبوکای از

دی حال تآسوعه کسوبوکای اطمینوان

حاصل میکنند و  200سفیر دانش ،ره عنآان چشم و گآش مدیریت دانش دی
سازمان عمل میکنند.

کوامال روا
را حمایوت قهرمانوان مودیریت دانشومان ،مودیریت دانوش
ً
کسبوکای منطبق شده و تآسط کسبوکای ادایه میشآد .دی سازمان ما،
تیم مدیریت دانش همانند یک پشتیبان عمل میکند و ما ره تیمهایی
اعتبای میدهیم که دی مسیر تعالی سازمان را رکایگیر

مدیریت دانش،

دست ره دست ما میدهند.
Shanthi Sampathkumar, Manager of Knowledge Management, Cognizant
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اینفوسیس
اینفآسیس ( )Infosysیک شرکت هند
مشاویها

اقتصاد  ،تکنآلآژ

است که دی سوط

رینالمللوی خودمات

اطالعات و مهندسی فعالیت میکند .اینفآسیس

تآسط هفت مهندس دی پآنا هند را سرمایه اولیه  250دالی دی سال  1981تأسیس
شد .دفتر مرکز

این شرکت دی کایناتاکا هند قرای داید.

این شرکت دی تاییخ  31مایس  2018دایا

 82دفتور فوروش و رازاییواری و 123

مرکز تآسعه دی سراسر اهان رآده است؛ اما را تمرکوز ریشوتر

دی هنود ،ایواالت

متحده ،چین ،استرالیا ،ژاپن ،خاویمیانه و ایوپا تآانست دوموین شورکت روزیگ
فناوی

اطالعات هند پس از خدمات مشاویه ا

تاتا تا سال  201۷و  596اموین

شرکت عمآمی دی اهان رر اساس دیومد شآد.
اینفآسیس دی زمینه الیآ

تحآیل اهانی نیوز پیشویام اسوت .الیوآ

اهانی ردین معناست که شرکتها
اا

اهان که نیرو

ییسکها

فعال دی صنعت فنواوی

کای متخصص و رسوتر اقتصواد

احتمالی نیز دی پایینترین سط

میکنند و محصآالت خآد یا یوانه رازایها
تعداد نیرو

تحآیول

اطالعوات دی هور

مسواعد

واوآد داید و

ممکن قورای داید ،سورمایه گو ای
ون مناطق میکنند.

انسانی فعال دی این سازمان دی سوال  2020رویش از  240000نفور

است .این شرکت ،از سرمایه  250دالی ومریکا یشد کرده است و ره یوک شورکت
 12.8۷میلیاید دالی

را سرمایه رازای تقریباً  58.82میلیاید دالی تبدیل شده است.

دی سال مالی  ،2020اینفآسیس تآانست  13میلیاید دالی دیومد کسب کند.
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 242000نفت

خدازتبفنزوری
اینفآسیس دی اایزه سورومد

مودیریت دانوش  APQCدی سوال  ،2020مآفوق روه

دستیاری سطحبسزمبرلزغبمدیریت دانش شود و دی اموع  10سوازمان ررتور ایون
ایزیاری قرای گرفت.

نکزتبرتجستهبادیتیتبدانشبدرباینفزسیسب
o

تیم  55نفره مدیریت دانوش ،مفواهیم و یویکردهوا
فناوی

یوادگیر

و تخصوص

اطالعات یا را هم ترکیب میکنند تا امکان ایا ه یکپایچوه یاهحلهوا

دانشی یا فراهم کند.
o

دی اینفآسیس ارزایهایی روا قارلیوت هوآش مصونآعی ،رسوترها

مودیریت

دانشی سفایشی شده یا ره کایمندان ایا ه میدهند.

o

تیم مدیریت دانش اینفآسیس را تعیین دقیق اهداف مودیریت دانوش ،روه
سازمان کمک میکند تا دیذ رهتور
رهرهوی  ،عملکرد و سآدووی
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سازمان رهدست ووید.
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سیترکزالیبرلزغبادیتیتبدانشبدرباینفزسیس
اینفآسیس پیادهساز

مدیریت دانش یا از سال  1999وغاز کرد .مراحول

رلووآغ موودیریت دانووش دی ایوون شوورکت یا میتووآان دی  4رووازه زمووانی
دستهرند
سط

نمآد .طی کردن این مسیر مآاب شد تا این شرکت دی سال  2020دی

سآم رلآغ مدیریت دانش قرای رییرد.

2006

2018

1999

2000

سزلب :1999اینفآسیس یک ررناموه یسومی مودیریت دانوش روا هودف تسوریع
اشتراذ دانش دی سراسر سازمان ایجاد کرد.
سزلب :2000ررنامه مدیریت دانش یا روا معرفوی ارزایهوا و یویکردهوا
مدیریت دانش دی سط

متعودد

سازمان تآسعه داد.

سزلب :2006تیم مدیریت دانش یوک ویکوی ،روا هودف همکوای  ،اموعووی

ذخیرهساز

دانش یا ررا

اشتراذ دانشی نیرو

همیام شدن را تغییرات امعیتی ،فناوی

و

و ترایحات

انسانی سازمان معرفی کرد.

سزلب :2018تیم مدیریت دانوش اینفآسویس یوک محویط هآشومند مودیریت
دانش ،ره نام  Live Enterpriseیا تآسعه داد که دی ون دادهها از چنودین سیسوتم
ررا
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میشآد.

ارزارهزبوبرویکتدهزیبکلیدیبرهبکزرگتفتهبشد
اینفآسیس ررا

مآفقیت دی پیادهساز

ارزایها و تکنیکها

مدیریت دانوش از یویکردهوا،

مختلفی استفاده کرده که دی اداموه روه ون اشوایه

میکنیم.
نمآدای دانش (گراف دانش) یک پاییاه داده نمآدای
که تمام سیستمها ،تعامالت و محتآا
گتافبدانش

مآاآد دی سازمان و

ایتباطات ون یا ترسیم میکند .ره عبایت دییر این گوراف روه
مثاره یک نقشه دانش سازمانی عمل میکند.

حافظه دیجیتال ارزای

رورا

یوادگیر

ماشوینی و قارلیوت

استدالل خآدکای است که سیستمها یا ررا
حزفظهب

اسوت

خلوق ریونش از

دانشها ره هم متصل میکند.

دیجیتزل

یک پلتفرم دانش حرفها

و سازماندهی شده است کوه روه

طآی خآدکای فراداده تآلید میکند تا اطمینان حاصل شآد که
دانش مآید نیاز کایرران ره یاحتوی دی اسوتجآها
فتوشگز بدانش

ظاهر میشآد.
ارزای استجآ

سازمانی است که را یک ساختای گرافیکوی از

مفاهیم مرتبط ،محتآیات دانشی پیشنهاد
اتکزبدانش
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ونهوا

و شبکههایی از

همکایان و کایشناسان متناسب را هر پرسوش ،پاسوخ ایا وه
میکند.
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نتزیجبکسببوکزربوبعزاالبکلیدیبازفقیت
o

رهرهگیر

از ارزایها

مدیریت دانش این امکان یا ررا

اینفآسیس

فراهم کرد تا مدت زموان سوازماندهی پوروژه یا از دو هفتوه روه دو
ساعت کاهش دهد.
o

دی دویان کآوید 19و اختالالت ایجاد شده رراثر ون ،محیط راثبات و قدیتمند
که تآسط مدیریت دانش دی سازمان واآد داشت ره اینفآسیس کمک کرد تا
شرایط کای

o

کایکنان یا تنها طی سه یوز ره دویکای

تغییر دهد.

یکووی از مهمتوورین عآاموول مووآثر دی مآفقیووت ررنامووه موودیریت دانووش دی
اینفآسیس ،حمایت قارل تآاه و سرمایهگ ای

قآ

مدیر عامل ،مودیر ایشود

عملیات ،ی یس هیئت مدیره و سایر مدیران دی طوآل مسویر رلوآغ مودیریت
دانش سازمان است.

پیش از این ،کایکنان محتآاهوا
میکردند و دییران نیز ررا

دانشوی یا دی یوک پآیتوال روایگزای

استفاده از این دانش ره ون پآیتال مرااعه

میکردنوود .اکنووآن ،مووا اطالعووات مهمووی یا از دادههووا
سیستمها

دییووافتی از

مختلف ،ره صآیت هآشمندانه استخراج میکنیم تا قبل از

اینکه کسی ونها یا دیخآاسوت کنود و حتوی رودون اینکوه کسوی روه
صراحت دانش خآد یا ریان کند ،تآصیهها

معنی دای

ایا ه دهیم.

Thirumala Arohi, Head of Education, Training, and Assessments at Infosys
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آروپ
ویوپ ( )Arupشرکت چندملیتی خدمات مهندسی رریتانیایی است کوه دی زمینوه
ررنامهییز  ،مدیریت پروژه ،خدمات مشاویه ،طراحی سازه ،معمای

و مهندسوی

عمران فعالیت مینماید.
شوورکت ویوپ دی سووال  1946تآسووط اووه ویوپ یاهانووداز

شوود و تووا کنووآن دی

فراوانی دی سراسر اهان مشایکت داشته که ررا

نمآنه میتآان ره پل

پروژهها

هزایه لندن ،کال

سلطنتی لندن ،ویزشیاه ولیانتس وینا ،ویزشیاه شهر منچسوتر،

خط  1قطای تندیو رریتانیا ،دفتر مرکز

سیسیتیو  ،فرودگاه رینالمللی کانزا ،

رانک هنگکنگ و شانگها  ،مرکوز ملوی ویزشهوا
سیدنی ،ررج کانتآن ،مرکز ویزشها

وروی پکون ،خانوه اپورا

وری لندن ،ساختمان مرکوز

رنیواد ریول و

ملیندا گیتس ،ساختمان اصلی دانشیاه استنفآید ،فرهنیستان علوآم کالیفرنیوا،

مآزه سلطنتی انتاییآ ،فرودگاه رینالمللی اولیآی تامبآ اشایه کرد.
دفتر مرکز

این شرکت دی لندن قرای داید و حودود  16000پرسونل مسوتقر دی 96

دفتر دی  35كشآی اهان دی این شرکت مشوغآل روه کاینود .ویوپ رورا
پروژهها

مختلف دی ریش از  160کشآی حضآی داشته و دیومود ایون شورکت دی

سال مالی 1.56 ،2018میلیاید پآند رآده است.
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 14000نفت
خدازتبحتفهبای
مدیریت دانش  APQCدی سال  ،2020مآفق روه دسوتیاری

ویوپ دی اایزه سرومد

سطحبپنجمبرلزغبمدیریت دانش شد و دی امع  10سازمان ررتر این ایزیواری قورای
گرفت.

نکزتبرتجستهبادیتیتبدانشبدربآروپ
o

مدیریت دانش دی ویوپ تآسط یک تیم مرکز
تیمها

o

منطقها

متشکل از یهبوران شورکت و

دی سراسر سازمان پشتیبانی میشآد.

رخشی از سهام ویوپ متعلق ره کایمندان قبلی و فعلی ویوپ است و کایکنان
هر ساله سهمی از سآد عملیواتی شورکت یا دییافوت میکننود .کایکنوان ایون
سازمان عالقه رسیای زیاد

ره اشتراذ دانش دایند؛ چرا که مزایوا

ایون کوای

شامل کل سازمان میشآد.
o

دی ویوپ مدیریت دانش دی ایزیاری عملکرد کایکنان گنجانده شده است و ررا
کسب راالترین سط
کلید
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است.
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سازمان ،مدیریت دانوش یوک عامول

سیترکزالیبرلزغبادیتیتبدانشبدربآروپ
ویوپ پیادهساز

مدیریت دانش یا از سال  1990وغاز کرد .مراحل رلوآغ

مدیریت دانش دی این شرکت یا میتآان دی  5رازه زموانی دسوتهرند
نمآد .طی کردن این مسیر مآاب شد تا این شرکت دی سال  2020دی سط

پنجم

رلآغ مدیریت دانش قرای رییرد.

2016

2014

2005

دههب :1990کایمندانی که دی پایها ترین سط

1990

2001

مدیریت دانش دی ردنه سوازمان

مشغآل ره کای رآدند ،گروههایی یا را تمرکز رر ومآزش همکایان را نام شوبکهها
مهایت ( )Skills Networksایجاد کردند.
سزلب : 2001ویوپ یک استرات،

یسمی مدیریت دانوش یا رورا

تقآیوت توأثیر

اشتراذ دانش کایکنان شاغل دی ردنه اصلی سازمان تدوین و عملیاتی کرد.

سزلب :2005تویم مودیریت دانوش از فنواوی

داخلوی رورا

سواختن ارزایهوا

پشتیبانی مدیریت دانش استفاده کرد.
سزلب :2014شبکهها

مهایت ره انجمنها

خبرگی یسمی تبدیل شدند و از نظر

اهمیت و ااییاه دی ساختای سازمانی ایتقا داده شدند.
سزلب : 2016ویوپ ایا ه مشاویه مدیریت دانش یا ره عنآان رخشوی از خودمات
خآد ره مشتریان وغاز کرد.
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ارزارهزبوبرویکتدهزیبکلیدیبرهبکزرگتفتهبشد
ویوپ ررا

مآفقیت دی پیادهساز

تکنیکها

مدیریت دانش از یویکردها ،ارزایها و

مختلفی استفاده کرده که دی ادامه ره ون اشایه میکنیم.
شبکه مهایت ،انجمنها

خبرگی اهانی هستند کوه تآسوط

کایشناسان ایشد ویوپ هدایت میشآند .هدف این شبکهها
شبکهباهزرت

دی ایا ه خدمات ره مشتریان

حل مسا ل سازمانی و نآووی
است.
انجمنها

رحث و گفتیآ

مجاز

رر ومآزش کایکنان تمرکز

داید .دانشکایان دی سراسر سازمان میتآانند رورا
انجمنببرحثبوب
گفتگز

تبادل نظر واید این گروهها شده و پستها

رحوث و

خآد یا ایسوال

کنند.
یک سیستم پروفایل است که این امکان یا رورا

کایمنودان

فراهم میکند تا مشخصات خآد یا دی سراسر شرکت نمایش
دهند و تجرره ،تخصوص و مهایتهوا
پتوفزیلبکزرکنز

خوآد یا روا دییوران

رهاشتراذ ری ایند.
یک ارزای خبرهیاب است که ره کایکنان سازمان کمک میکند
تا پاسخ سآالها

نقشهبدانش

حآزهها

خآد یا رسیای سریع و یاحوت از خبرگوان

مختلف دییافت کنند.

سیستمی که اطالعات پروژه یا از کتارخانهها و سیسوتمها
مختلف یکپایچه نمآده و ره کایمندان این امکان یا میدهود
پتوژ بهزیبآروپ
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که دیسومآحتهها

قارل استفاده مجدد از پروژهها

و گ شته یا ره یاحتی پیدا کنند.
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فعلی

نتزیجبکسببوکزربوبعزاالبکلیدیبازفقیت
o

داستانسرایی یکی از رسترها

تکنیووک روورا
تکنیکها
o

تیم مدیریت دانش است و از ایون

نشووان دادن مآفقیتهووا و ایزش و تووأثیر ارزایهووا و

خآد استفاده میکند.

مدیریت دانش ره قارلیت اصلی و متمایزکننده کسبوکای رورا

ویوپ تبودیل

شده است و این سازمان دی حال حاضر خدمات مشواویه مودیریت دانوش یا
ررا
o

پروژهها

سایر شرکتها نیز ایا ه میکند.

تناسب اقدامات مدیریت دانش را شواخصها

کلیود

عملکورد کسوبوکای

مهمترین عامل مآفقیت مدیریت دانوش دی ویوپ اسوت .مودیریت دانوش از
طریق یهبران منطقها
نیازها

مهوایت دی سراسور سوازمان روا

و یهبوران شوبکهها

یوزافزون کسبوکای هماهنگ است و را شناسایی این نیازها دی اهت

یفع ونها هماهنگ را سازمان فعالیت میکند.

کامال دسوتکم گرفتوه میشوآد.
گآش دادن ره عنآان یک مهایت مهم
ً
تیمها

مدیریت دانش راید رتآانند واقعواً مهوایت گوآش فورا دادن یا

رهبآد ربخشند و از مشکالت یهبران سازمان ،نقاط ضعف و مآاید
دغدغه فکر

کوه

ونهاست ،دیذ مطلآری ره دست وویند.
Dominique Poole-Avery, Arup
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اکتشاف و تولید پی.تی.تی
شرکت اکتشاف و تآلید پوی توی توی ()PTT EXPLORATION AND PRODUCTION

یک شرکت ملی اکتشاف و تآلید نفت دی تایلند است .این شرکت تارعه شورکت
دولتی  PTTاسوت و دی  20ژو ون  1985روا هودف ایجواد یوک سوازمان رسویای
انعطافپ یر ررا

مدیریت اکتشاف و تآلید نفت ررا

حوداکثر سوآد اقتصواد

کشآی تایلند تاسیس شد.
این سازمان دی سط

اهانی ررا

تأمین انرژ

قارل اعتماد و ایزش پایدای رورا

همه ذینفعان فعالیت میکند .فعالیت اصلی پی تی تی اکتشاف و تآلیود نفوت
دی تایلند و کشآیها

خایای است .دی سال  ،2018این شرکت  40پروژه اکتشاف

و تآلید نفت دی  11کشآی داشت 16 .پروژه دی تایلند 15 ،پوروژه دی انوآب شورقی
وسیا 5 ،پروژه دی ومریكا 3 ،پروژه دی وفریقا و  1پروژه دی استرالیا.

عالوه رر این ،پی تی تی از امله تآلیدکنندگان گاز طبیعی مایع شناوی است و را
سرمایهگ ای

دی حآزهها

استرات ،ها و فناوی ها
پروژهها
نیرو

مختلوف راالدسوتی صونعت نفوت و گواز و تآسوعه
ادید ،ره دنبال افزایش حجم تآلید و ذخیره نفت دی

خآد دی سراسر دنیاست.

انسانی فعال دی این شرکت دی سال  2020حدود  393۷نفر و دیومد ایون

شرکت  6میلیاید دالی رآده است.
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 3937نفت
صنعتبنفت
شرکت اکتشاف و تآلید پی تی تی دی اایزه سورومد

مودیریت دانوش  APQCدی

سال  ،2020مآفق ره دستیاری سطحبسزمبرلزغبمدیریت دانش شود و دی اموع 10
سازمان ررتر این ایزیاری قرای گرفت.

نکزتبرتجستهبادیتیتبدانشبدربپیبریبریب
o

سفیران مدیریت دانش یاهنماییها

الزم یا دی اهت اارا

رهتور اقودامات

مدیریت دانشی دی هر دپایتمان انجام میدهند
o

تیم مدیریت دانش را همکای

مدیران ایشد سازمان استرات ،ها

دانش یا تدوین کرده و هرساله متناسب را نیازهوا و فراینودها

مودیریت
کسوبوکای،

اهداف عملیاتی یا رهیوزیسانی میکند.

o

از مشایکتها و اقدامات رراسته مدیریت دانش کایکنان و واحدها

مختلف

دی یک اشن ساالنه ره نام "هفته مدیریت دانش« و را حضآی مدیران ایشود
سازمان قدیدانی میشآد.
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سیترکزالیبرلزغبادیتیتبدانشبدربپیبپیبریب
پی تی تی پیادهساز

مدیریت دانش یا از سال  2000وغاز کرد .مراحول

رلووآغ موودیریت دانووش دی ایوون شوورکت یا میتووآان دی  4رووازه زمووانی
دستهرند
دی سط

نمآد .طی کردن این مسیر مآاب شد تا این شرکت دی سال 2020
سآم رلآغ مدیریت دانش قرای رییرد.

2011

2019

2000

2005

سزلب :2000شرکت پی تی تی ررناموه مودیریت دانوش یا روه عنوآان رخشوی از
تالشها

خآد ررا

تبدیل شدن ره یک سازمان یادگیرنده وغاز کرد.

سزلب :2005تکنیکها و ارزایهایی نظیر انجمنها

خبرگی ،خبرهیاب ،مودیریت

مدیریت دانش یا ررا

فنی سازمان ااورا

دانش پروژه و سایر ارزایها
کرد .دی نتیجه پیادهساز

این تکنیکها نتای

گروهها

ملمآسی دی رهبآد فرایندها

کای

دی این شرکت رهدست ومد.
سزلب :2011ررا

ایزیاری عملکرد و تعیین مسیر

دانش از ارزای ایزیاری سط

ررا

افوزایش رلوآغ مودیریت

رلآغ مدیریت دانوش  APQCاسوتفاده کورد .رور ایون
مختلوف کوای

اساس نقاط قآت و قارل رهبوآد مودیریت دانوش دی حآزههوا
شناسایی شد.
سزلب :2019مدیریت دانش یا دی هموه گروههوا و و احودها
حآزهها
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سوازمان از املوه

غیر فنی مانند امآی مالی و منارع انسانی گسترش داد.
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ارزارهزبوبرویکتدهزیبکلیدیبرهبکزرگتفتهبشد
پی تی تی ررا

مآفقیت دی پیادهسواز

ارزایها و تکنیکها

مودیریت دانوش از یویکردهوا،

مختلفی استفاده کرده کوه دی اداموه روه ون اشوایه

میکنیم.
کایکنان شرکت دی سراسور دنیوا از طریوق تاالیهوا
گفتیآ
انجمنببخبتگی

ونالین و یا حضآی

دی السات انجمنها

خبرگوی

حضآی یافته و ره رحث و تبادل نظر میپردازند.
ایتباط منسوجمی روین افوراد شواغل دی پروژههوا
افراد

که پروژهها

فعلوی و

مشاره یا دی گ شته انجام دادهاند ایجاد

میکند .رر این اساس دیس ومآختهها و پروژهها
کمکبهمکزر

رحوث و

قبل از شروع کای ره تیمها
تیم مدیریت دانش را همکای

پیشوین

ادید منتقل میشآد.
واحد منوارع انسوانی دانوش

خبرگووان منتخووب سووازمان یا پوویش از رازنشسووتیی و توورذ
حفظبدانش

سازمان شناسایی ،ثبت و منتشر میکند.
مدیریت دیسومآختهها دی رسیای

از یویکردها

مودیریت

دانش سازمان از امله کمک همکای ،ررنامه حفوظ دانوش و
درسبآازخته

یویدادها

اشتراذ دانش گنجانده شده است.

خبرهیاب این امکان یا رورا

کایکنوان فوراهم میکنود توا روا

متخصصان سازمان ایتباط ررقرای کنند و ره دانش مآید نیواز
خبت بیزب
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خآد دسترسی داشته راشند.
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نتزیجبکسببوکزربوبعزاالبکلیدیبازفقیت
o

مدیران را شرکت دی السات منظم اشتراذ دانش ره عنآان الیوآ

یفتایها
o

ایفا

هر یک از تیمها

نقش میکنند.
پروژه راید ایزش مزایا

مدیریت دانش یا دی زمان خاتموه

پروژه محاسبه کنند .ردین منظآی تیم مدیریت دانش را تیم تعالی و تیمهوا
مالی سازمان همکای

میکند تا نرخ رازگشت سرمایه اقدامات مدیریت دانش

محاسبه شآد
o

پس از شیآع ویروس کرونا ،تیم مدیریت دانش روا همکوای
موورتبط و رووا انعطافپ و یر
فرایندها

و تغییوور سوواختایها

کسب و کوای یا متناسوب روا نیازهوا

سوایر تیمهوا

سووازمانی تووالش کوورد تووا
سوازمان رهیوزیسوانی کنود.

دیسومآختهها و تجرریات ثبت شده دی سیستم مدیریت دانش کمک کرد توا
این فرایند تسهیل شده و دی مدت زمان کآتاهی عملیاتی شآد.

مدیریت دانش راید خالقیوت ریشوتر
همچنان از یوشهوا

داشوته راشود .موا نمیتوآانیم

مشوارهی کوه دی ارتودا

مسیراسوتفاده کوردیم

استفاده کنیم ،زیورا کسوبوکای موا و کایکنانموان مودام دی حوال تغییور
هستند.
Benjamaporn Boonsiriya, Senior Officer of Technology and Knowledge
Management, PTT Exploration and Production
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میتر
شرکت میتر ( )MITERیک سازمان غیرانتفاعی ومریکوایی اسوت کوه دی رودفآید،
ماساچآست ،مک لین و ویراینیا مستقر است .شرکت میتور دی سوال  1958روه
عنآان یک شورکت خصآصوی و غیرانتفواعی رورا

ایا وه یاهنماییهوا

فنوی و

مهندسی ره دولت فدیال تاسیس شد .از ون زمان ،این شرکت دی زمینه فنواوی
پیشرفته و مسا ل مهم ملی فعالیت میکند.
میتر ،مراکز تحقیق و تآسعه فدیال که از چندین سازمان دولتی ایواالت متحوده
پشتیبانی میکنند یا مدیریت میکنود .ایون سوازمان دی یاسوتا
عمآمی کای میکند تا فرصتها
ایدهها

ادید ،منافعی یا ررا

میتر ایدهها

مبتکرانها

تحقوق منوافع

ادید یا کشف کند و را پیشیام شدن دی خلق
عمآم اامعه حاصل کند .د.

یا دی حآزههایی ماننود هوآش مصونآعی ،علوم داده،

علآم اطالعات کآانتآمی ،انفآیماتیک سالمت ،امنیت فضا ،سیاست و اقتصواد،
تهدیدات سایبر

و تابووی

سایبر

ره کای میگیرد.

تعداد کایکنان فعال دی این مجمآعه حدود  9000نفر است و دیومد ایون شورکت
دی سال  1.9 ،2020میلیاید دالی امریکا رآده است .مآقعیت منحصر ره فورد ایون
سازمان دی زمینه همکای

را دولوت ،صونعت و دانشویاه نتوای

رراسوتها

دی

پیشرفت فناوی  ،صرفهاآیی دی هزینه ،زموان و افوزایش کوایایی یا روه هموراه
داشته است.
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 9000نفت

خدازتبدولتی
میتر دی اایزه سرومد

مدیریت دانش  APQCدی سال  ،2020مآفوق روه دسوتیاری

سطحبپنجمبرلزغبمدیریت دانش شد و دی امع  10سازمان ررتر این ایزیواری قورای
گرفت.

نکزتبرتجستهبادیتیتبدانشبدربایتتب
o

اشتراذ دانش از زمان تاسیس میتر دی سال  1958همآایه یک ایزش اساسوی
دی این سازمان رآده است.

o

تیم مدیریت دانش رطآی مداوم اسوترات،
پاسخ ره قارلیتهوا

پیشورفته فنواوی

و مجمآعوه ارزایهوا
و نیازهوا

خوآد یا دی

کسوبوکای رهیوزیسوانی

میکند.

o

میتر از فناوی ها
نیازها

کایرر نهایی استفاده میکنود .روا رکوایگیر

دسترسپ یر

50

پیشرفته ررا

دیذ اطالعات ،پیشرینی و پاسخیآیی روه

دانش افزایش یافته و رهکایگیر
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ارزایهوا

نوآین ،سوط

دانش نیز ریشتر میشآد.

سیترکزالیبرلزغبادیتیتبدانشبدربایتت
میتر پیادهساز

مدیریت دانش یا از سال  199۷وغاز کرد .مراحول رلوآغ

مدیریت دانش دی این شرکت یا میتآان دی  4روازه زموانی دسوتهرند
نمآد .طی کردن این مسیر مآاب شد تا این شرکت دی سال  2020دی سط

پنجم

رلآغ مدیریت دانش قرای رییرد.

2014

2019

1997

2000

سزلب :1997یک ررنامه یسمی و دیجیتال مدیریت دانش ررا
ررقرای
یاهانداز

ایتباط رین کایمندان و کواهش هزینوهها

تسوهیل نوآووی ،

اسپانسورها

دولتوی خوآد

کرد.

سزلب : 2000کتارخانه محتآا
استجآ یا ررا

رسیای سازماندهی شده ،پروفایل کایکنوان و اروزای

کایکنانش فراهم کرد .را این اقدام سط

دسترسوی کایکنوان روه

اطالعات و دانش وشکای سازمانی افزایش یافت.
سزلب :2014دی پاسوخ روه یشود چشمییرسوازمانی ،تویم مودیریت دانوش یوک
استرات،
و اارا

مدون ررا
فرایندها

سزلب :2019ارزایها

نهادینه کردن یاهحلها
کای

مدیریت دانش دی مدیریت پروژه

تدوین کرد.

مجهز ره هآش مصنآعی یا ررا

ایا وه یوک تجرروه رسویای

سفایشی روه کوایرر نهوایی مودیریت دانوش و افوزایش ایزش تجوای
مدیریت دانش دی سراسر سازمان تآسعه داد.
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اقودامات

ارزارهزبوبرویکتدهزیبکلیدیبرهبکزرگتفتهبشد
میتر ررا
تکنیکها

مآفقیت دی پیادهساز

مدیریت دانش از یویکردها ،ارزایهوا و

مختلفی استفاده کرده که دی ادامه ره ون اشایه میکنیم.

صفحات اینترانت سفایشی شده که دانش و تآصویههایی یا
رراساس نآع پروژه ،مهایت ،مآقعیوت مکوانی و سوارقه کوای
My MII

کایکنان ره ونها ایا ه میکند.
قارلیت استجآ

سازمانی کوه ترکیبوی از اسوتجآ

 Microsoft 365و مآتآیاستجآ
نتای
جستجز

پیشرفته  Elasticررا

موتن
ایا ه

دقیق و کامال مرتبط است .این ارزای کمک میکنود توا

دانش مآید نیاز رهیاحتی دی دسترس کایرران قرای گیرد.
دی صووفحه پروفایوول اطالعووات مختلفووی از افووراد ،پروژههووا،
سازمانها و غیره واآد داید که رهطآی خآدکای اطالعات یا از

پتوفزیل

سیستمها
ارزای

ررا

فدیال دییافت کرده و رهیوزیسانی میکند.
یادگیر

ماشینی است که فرصوتها

پوروژه یا

ره کایکنان نشان میدهد و خبرگان مرتبط و مناسب روا هور
Task Match

پروژه یا ره مسئآالن پروژه پیشنهاد میکند.
ارزای

همکزریبرزبشتکز
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ایمن و مطمئن که ره کایکنان میتر امکان همکوای

اشتراذ فایل را ذینفعان خایای یا میدهد.
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و

نتزیجبکسببوکزربوبعزاالبکلیدیبازفقیت
o

مدیریت دانش دی میتر از پشتیبانی قآ

یهبر

ررخوآیدای اسوت و

این مآضآع دی فرهنگ سازمانی نهادینه شده است.
o

فعالیتها

اارایی دی میتر رسیای پیچیوده اسوت و ایون پیچیودگی ایجواب

میکند که کایکنان از دانش مآاآد دی سازمان مجددا استفاده کنند و ره دنبال
خبرگی راشند.
o

مدیریت دانش دی ررنامهییز

استرات،یک سازمان و معیایهوا

مورتبط روا ون

گنجانده شده است که همین امر ره افزایش پ یرش استرات ،ها و ارزایهوا
ادید تآسط کایکنان کمک میکند.
o

سالها سرمایهگ ای
استعدادها

رر تآسعه پاییاهها

دانش سازماندهیشده و استخدام

فنی عالییتبه ،میتر یا پرچمدای اصلی مدیریت دانش را قارلیوت

هآش مصنآعی کرده که این قارلیت کمک رسویای زیواد
دانش و رهکایگیر

روه دسوترسپ یر

ون میکند.

کایکنان شرکت ما تمایلی سیر
دایند .ونها ما یا ره انجام کایها

ناپ یر

نسوبت روه مودیریت دانوش

ریشتر دی زمینه مدیریت دانش وادای

میکنند ،زیرا ردون ون نمی تآانند کای خآد یا انجام دهند.
Donna Cuomo, Co-director of Knowledge,Information and Collaboration
Systems
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دست هب کاری زنم که غصه سر آید
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