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موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش  هشع اوامشخ مفی هشچ ن تشوی  شدتیا اسشیرا  ی ت 
نقشع راه، انیفاب رتیکرد ت میدتلوژی مناسب، طراحچ فراینشدنا ت فناتری نشای مشورد نیشاز ت 

ی امشا یکشچ از مشوارد. هع کارگیری درست از اهزارنا ت  کنیک نای مدیریت دان  هسشییچ دارد
.است« فرهنگ سازمانی»ن انند یک چیر   امچ ایا موارد را احاطع کرده 

یم   امچ اقدامات مر بط ها مدیریت دان  هاید  وسط افشرادی اناشاش دشود کشع در اکوسیسش
شش اش سازمای زندگچ مچ کنند ت فرننگ سازمانچ هع مثاهع نوایچ است کع ایا افراد آی را اسی

یشو در یک سازمای ها فرننگ ح ایت گر از مدیریت دان ، مدیرای اردد هع انشوای ال. مچ کنند
در . ایهای نق  مچ کنند ت ها اقدامات ا  چ خود سعچ در ار قا سطح فرننیچ سشازمای دارنشد

چنیا سازمانچ هع ادیراک گذاری دان  امری مهم   قشچ دشده ت   شامچ سشطوز سشازمانچ در
ا چنیدارای اما چند درصد از سازمای نای کشور ما .راسیای خ ق ارزش از دان  گاش هرمچ دارند

فرننیچ نسیند؟ 
ا هشع درایطچ کع طچ چند سال اخیر هر فضای کسب ت کار حاکم دده، چال  نشای مفی هشچ ر

ای دشاخ نقشراردادی سازمای نای کشور  ح یخ کرده کع یکچ از اثرات منهچ آی  حت  اثیر 
رات جدی ایا موضوع هر پیاده سازی مدیریت دان  نیز  اثی. مر بط ها فرننگ سازمانچ است

امشا .گذادیع ت ن واره هع انوای پادنع آدیخ دکست طرز نای مدیریت دان  مطرز مچ دود
ره در مواجع ها ایا ریسک منهچ چع هاید کرد؟ مطالعات  طبیقچ ن کارای مشا در گشرته مششات

مششدیریت دانشش  دانششا نشششای داده کششع سششازمای نای پیشششرت در دنیششا هششرای ار قششا  سششطح 
.   کننداسیهاده مچ« مدیریت  غییر»فرننگ سازمانچ خود در زمینع مدیریت دان  از رتیکردنای 

ن سو ها مدل نای اجرایشچسازمای، هع هیای دییر،   امچ اقدامات اجرایچ مدیریت دان  در 
ش در ایشا دش اره از ما شع  شا. مدیریت  غییر طراحچ دده ت مبینچ هر آی ا  یا چ مچ دود

اک کردیم  ا ایا موضوع مهم را از زتایای مفی ف مورد  وجع قرار داده ت آی را ها د ا هع ادیر
.هیذاریم



ساسان رستم نژاد
مشاور و مدرس مدیریت دانش

،"فراینشدنا"، "رنبشری"چارچوب مدیریت دان  سازمای ههره تری آسیایچ هع چهشار  سشهی یر، 
ت دادی اداره مچ کند کع نر یک از ایا  سهی یر نا نق  هسزایچ در سرا" فناتری"ت " کارکنای"

ی طبیعچ است کشع نشر سشازما. ت نهادینع کردی فرننگ دان  محور در سازمای را ایها مچ کنند
ارای میناسب ها ه وغ ت درایطچ کع دارد در هرخچ از ایا  سهی یرنا دارای قوت ت در هرخشچ د
انش  نقاط ضعف است؛ اما  سهی یری کع ن چ  وای از نق  ک یدی آی در  وسعع مشدیریت د

اام چ کع نشای دننده میزای ح ایت مدیرای از ههبودنای سشازمانچ ت. است" رنبری"گذدت 
ی اسیقرار نظاش نای نویا مدیرییچ است کع اگر نبادد، سشایر اوامشخ نیشز دچشار مششکخ جشد

راهطع ها نق  رنبرای ت رتیکرد آنای در سازمای ت اثشری کشع در  وسشعع فرننشگدر . مچ دوند
کع اخیرًا در دان  محور مچ  وانند ایها کنند، مطالب هسیار زیادی نودیع دده است؛ تلچ مط بچ

ریا کیاب خاطرات آقای دکیر مسعود اای ادیای، هنیای گذار هی ارسیای نای محشب ت  حشول آف
ی را ها را ج ب کرد کع سعچ مچ کنم هفشچ از آنظرش هی ارسیای دهید ناد چ ن اد مچ خواندش 

.د ا هع ادیراک هیذارش
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ساسان رستم نژاد
مشاور و مدرس مدیریت دانش

سازمانیفرهنگ 

توسعه فرهنگ مدیریت دانشسازمان در نقش رهبر 
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!به ز وجودعدمش 
، مرکز آموزدچ درمانچ دهید ناد چ ن اد، ا شچ رمم هرخشورداری از فرفیت نشای ۱۳۸۱در سال 

نههیع، در رکود قرار دادت ت مشکات میعددی ایشا مرکشز را  هدیشد مچ کشرد، هشع حشدی کشع 
کاردناسای تزارت ههدادت، درمای ت آموزش پزدشکچ، طشچ گزاردشچ ضش ا  ششریح اتضشاع 

ی انچ ت  أکید ن ودند کع هع دلیخ درایط ساخ« ادم  هع ز تجود»ناهسامای آی، ها ذکر ابارت 
۱۳۸۱در پشازز سشال .  اهیزات نامناسب، ههیر است فعالیشت ایشا هی ارسشیای میوقشف دشود

مسئولیت اداره ایا مرکز هشع آقشای دکیشر مسشعود اای ادیشای سشدرده دشد ت از ن شای زمشای 
ع هی ار جز رنج هی اری، نبایشد نشید دردی دادشی»هرنامع نای ایااد  حول آماز ت ایا ج  ع کع 

.سرلوحع کار رنبرای ت مدیرای ایا مرکز قرار گرفت« هادد
ج عچ، هرنامع ریزی اسیرا  یک، ههره گیری از الیونا ت رتش نای نویا مدیرییچ، اسیهاده از خرد

ود کع ا کا هع دان  ت  وای کارکنای ت کشف فرفیت نای نادناخیع آنای، ازج  ع رانکارنایچ ه
۳در دیوه مدیریت جدید ایا مرکز اا ال دد ت ها ج ب مشارکت مردش، اقدامات اصاحچ در 

ونای نویا محور اص چ دامخ هازسازی فضای فیزیکچ،  وسعع مناهع انسانچ ت ههره گیری از الی
هایشت مدیرییچ، هع هار نشست ت هااث ار قا  سطح ک چ ت کیهچ خدمات در ایشا مرکشز ت درن
کشچ از افزای  سطح رضایی ندی هی ارای دد ت مرکز آموزدچ درمانچ دهید ناد چ ن اد هشع  ی

.مراکز ن ونع ی درمانچ کشور  بدیخ دد

، نیئت امنشا در ۱۳۸۱ن زمای ها  غییر ریاست مرکز فوق  فصصچ دهید ناد چ ن اد در سشال 
اتلیا  ص ی ات خود، ها ن یاری ت مساادت مالچ ت معنوی ااضا ، هشا سشاخت یشک هفش  

 منظور هسیری هسیری میردتلیچ دریکچ از فضانای هااسیهاده هی ارسیای دهید ناد چ ن اد هع
منشاهع مشالچ مزش هشرای سشاخت ایشا هفش  میردتلیشچ کشع . ت درمای هی ارای موافقت ن ود

است کع هی ارسیای محب ناش گرفت،  وسط هی ارسیای دهید ناد چ ن اد فرانم دد ت هدیهچ
ع دکیر مسعود ن ای رتیکرد نویا مدیرییچ نیز هع ایا هی ارسیای کع زازده  هکرات دگراندیشان

.اای ادیای هود منیقخ دود
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منابع انسانی در مجموعه بیمارستان های شهید هاشمی نژاد و محبجایگاه 
ما واع هی ارسیای نای محب ها ارزش  ریا دارایچ خود را نع ساخی ای، نشع  اهیشزات ت نشع 

هراهشر کارکنانچ کشع رتز مقاتمشت در. مناهع مالچ، ه کع نیرتنای انسانچ  وان ند خود مچ داند
هشرای سفیچ نا،  غییرپذیری،  بعیت از مدیرای اردد، سفت کودچ، ایثار ت  اش مااندانشع

، نیخ هع انداف مایچ سازمای را در اا اق تجود خود نهادینع کرده اند ت ن یا صهات میعشالچ
درنییاشع، ما واشع محشب، ایاشاد . ضاما هقا ت  وسعع رتزافزتی ما واع محب دده است

اری فضایچ کع موجب ااقع مندی هی  ازپی  کارکنای هع سازمای دده ت احسشا  زنشدگچ کش
دد رضایت هف  را در آی نا ایااد ت  قویت ن اید را تفیهع حی چ خود دانسیع ت در راسیای ر

خود، مهارت نای فردی ت هالندگچ اجی ااچ ت ایااد حس کامیاهچ ت موفقیت در مناهع انسانچ
سرمایع گذاری تی ه ای ن وده است ت هر ایا اسا  آموزش مسی ر کارکنای، در ن شع میشع نا ت
ر رده نای دغ چ، هع یکچ از اساسشچ  ریا ت  غییر ناپشذیر  ریا هرنامشع نای محشب جهشت  غییش

.نیرش، رتز آمدی، نوآفرینچ، انعطاف پذیری ت هرتز خاقیت کارکنای  بدیخ دده است
نگرش دکتر مسعود اعتمادیان به نیروی انسانی

در هی ارسیای محب هشرای آمشوزش، هرنامشع ریزی ندف نشدی. ما سازمانچ انسای محور نسییم
هع طور مر ب نرکاا سفنرای ت مدر  خوهچ یافت مچ دود، کارکنشای سشازمای را پشای. داریم

نق  . سازمای نای انسای محور هاید درگیر ت  شنع آموزش هادند. صحبت نای ات ج ع مچ کنیم
درصد است کع هاید در خصوص نحوی مشدیریت خشود ۱۰مدیر در ههبود ارائع خدمات حداکثر 

کشع درصد دییر سایر میع نای سازمای نسیند کع هاید هع فراخور موقعییچ۹۰ وجیع دود، اما 
.دارند، هع طور مسی ر درگیر آموزش هادند
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مدیریت دانش در بیمارستان شهید هاشمی نژادمؤلفه های 
ر راهطع هيا مؤلهع نای فرننگ سازمانچ ت مديريت دانش  د"، پ تنشچ ها انوای ۱۳۸۹در سال 

ییچ ت انااش دد کع نیایج آی ها  وجع هشع نیشرش مشدیر " ن اد  هرایناد چ هي ارسیای دهيد 
پش تن ، مطاهق ها یافیع نای ایا. نوینچ کع هر ایا هی ارسیای حاکم است، دتر از انیظار نبود

اهچ ارزيشدر ايا هي ارسیای، تضعيت فرننگ سازمانچ را مناسشب هررسچ درصد افراد  حت 72
.كردنشد

. تاسشمشششاركیچ ن اد، فرننگ ناد چ طبق یافیع نای پ تن ، فرننگ مالب در هي ارسیای 
ت نای قاه يش شکیخ دده ت گرته نای كاری ايشا هشديا معناسشت كشع سازمای مذكور هر محور 

ردای سازمای هع كاسازمانچ ااضای در چنشيا . مچ دندرا در ن ع سطوز  وسعع انسانچ مناهع 
افشراد در ن ششع . مچ كننشدمیعهشد دشده ت خشود را هع انوای پاره ای از پيكره سازمای احسشا  

كاردشای نق  دارند ت ايا  ص ي ات است كع هر ص يم گيری كع در مچ كنند سطوز احسا  
ر هشع منظوسششازمانچ چنششيا . مؤثر است ت كار آی نا مسیقی ًا هشا انداف سازمای پيونشد دارد

ای ماندی درصحنع رقاهت هع طور مسی ر هششع  وسششعع مهارت نشای كاركنشهاقچ  أمیا نيازنا ت 
تضشعيت. سشطح رضشايت كاركنای در سازمای را افشزاي  مچ دنشدفرننیچ چنيا . مچ پردازد

وای كع ایا سازمای هع انمچ دند ن اد نشای نادش چ مط شوب فرننگ سازمانچ در هي ارسشیای 
قرار داده در دسشیور كارسازمانچ ت مديريیچ پويشا،  حول ت  غییر را در اهعاد مفی ف سشازمانچ 

ر چ داخ شچ، ضشرتمحيط اسیرا  يک است ت  وجع هع فرننگ سازمانچ هع انوای يكشي از اجزا  
.ق  داد مچ گرددضرتری دايسیع ت اقدامچ اجیناب ناپذیر ت 

یچ فشرد از کیاب کارآفرینچ هع دیوه دکیر مسعود اای ادیای اثر رضا یادگاری، مهششید سشنا
انیشارات کارآفرینای هزرگ

ی هي ارسشیا: مقالع راهطع هيا مؤلهع نای فرننگ سشازمانچ ت مشديريت دانش  موردمطالعشع
ن اد  هرایناد چ دهيد 

منبع



محمدحسن عزیزی پور
کارشناس مدیریت دانش
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محمدحسن عزیزی پور
کارشناس مدیریت دانش

راهکارهای اشتراک دانش

در تیم های مجازیدانش اشتراک بهتر 

مرح ع اسشت؛ دناسشایچ دانش ، خ شق دانش ، ذخیره سشازی ۵مدیریت دان ، دارای یند آفر
اناصر دان  یکچ از ارکای تادیراک گذاری . دان ، هع ادیراک گذاری دان  ت هع کارگیری دان 

طوز ادیراک گذاری دان  مچ  واند در س. ک یدی ت هسیار مهم در فرآیند مدیریت دان  است
نعت، ایااد فرننگ ادیراک دان  هدتی  وجع هع ص. ت میع نای مفی ف  موردهررسچ قرار هییرد

 جای دان ، هعادیراک فرننگ . مکای ت  نوع، هرای هسیاری از سازمای نا یک چال  مهم است
.رقاهت، هر مشاركت   رکز مچ كند ت از ایا طریق ارزش ایااد مچ كند

دتر کشار ا چ رمم اینکع هسیاری از درکت نای فناتری اااش کرده اند کع کارکنای مچ  وانند از راه
. دخود را انااش دنند، هرخچ مدیرای نیز ننوز کارمندای را هع حضور در دفیرکار داشوت مچ کننش

نیرانچ آی نا در مورد دترکاری، ا د ًا معطوف هع مششکا چ اسشت کشع ن کشارای در ادشیراک 
ت دان  هرای هسیاری از سازمای نا، هع ادیراک گذاری  ارهیات. دان  ت  ارهع ها یکدییر دارند

ارزد ند است، زیرا کارکنای ههیریا رتش نای حشخ مسشئ ع ت چشال  را هشا نشم هشع ادشیراک 
ارای خشود مچ گذارند ت هدیا  ر یب کارکنانچ کع هع آی دان  نیازمندند مچ  وانند از سایر ن ک

.ک ک هییرند
جشرا میأسهانع مع وًم در دترای دترکاری ادیراک دان  هع دمیشخ مفی هشچ هع صشورت کامشخ ا

6۰۰در ایا مط ب راه نای افزای  ادیراک دان  را، ها  وجع هع پ تنشچ کع هر رتی. ن چ دود
.انااش دده است، هررسچ مچ کنیم2۰2۰نهر از کارمندای در سال 

یراک چیونع مدیرای مچ  واننشد ادش"در یک مطالعع، محققیا  اش کردند  ا میوجع دوند کع 
ع ن یا ه. ت کی ت ت کیهیت آی را مورد ارزیاهچ قرار دنند" دان  هیا ن کارای را  سهیخ کنند

منظور داده نای ههره تری فشرتش را هشرای نریشک از فرتدشندگای در یشک دشرکت زنایشره ای 
. ج ع آتری ن ودند  ا هر ریا فرتدندگای را دناسایچ کنند
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  را هشا ادامع محققای هررسچ کردند کع آیا فرتدندگای هر ر مچ  وانند ها موفقیت ایا دانشدر 
؟دییرای هع ادیراک هیذارند؟ ت اگر چنیا است، چع چیزی مانع از ادیراک آی مچ دود

دشیراک چند دلیخ قاهخ قبول تجود دارد کع چرا دانِ  فرتدندگای هر ر هیا   امچ ااضشا هشع ا
.گذادیع ن چ دود

دانش  اتل ایا است کع فرتدندگای در فضای رقاهیچ نسیند ت انییزه ای هرای ادیراکفرض 
رد ها  وجع هع ایا دیدگاه، سازمای نا هاید انییزه نای مشفصچ هشع افشرادی کشع ا  کش. ندارند

.هامیچ دارند هدنند  ا آی نا آنتع را کع مچ دانند هع ادیراک هیذارند

یک فرض دییر تجود دارد کع معیقد است انسای موجشودی اجی شااچ اسشت کشع در صشورت 
انع اگر چنشیا هادشد، نشواچ مش. پرس  مشیاقانع، دان  ت  ارهع خود را هع ادیراک مچ گذارد

کنشانچ کشع اجی ااچ مانع از ادیراک دان  فرتدندگای ها ا  کرد هام ر مچ دود، هع ابار چ کار 
را ا  کرد پازا  ری دارند ن چ خوانند ضعف خود را نشای دنند، یا مچ خوانند خوددای کشار

در نر صورت، مدیرای هاید رانچ هرای  رمیب آی نشا هشرای درخواسشت ک شک از . انااش دنند
.ن کارای خود پیدا کنند
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  کرد محققای هرای اینکع میوجع دوند چیونع سازمای نا مچ  وانند هع ههیریا تجع از دان  ا
. کردنشدهر ر خود اسیهاده کنند، آزمای  نایچ را هرای   ایز هیا ایا موانع فرض دده طراحچ

نهره  قسیم کرده 2فرتدنده را هع طور  صادفچ هع صورت گرته نای 6۰۰در ایا  حقیق هی  از 
یراک ت سدس ایا گرته نای دتنهره را در سع گرته مفی ف  قسیم ن ودند ت نر گرته دیوه ادش

اسشیهاده ن زمشای از نشر دت رتش "ت "  شویق"، "ج سات ندایت دده"دان  میهات چ ازج  ع 
.را انااش دادند" ج سات ندایت دونده ت  شویق

مدیر ج سات از نم گرتنچ نا درخواست مچ کرد. در گرته اتل ج سات ندایت دونده هرگزار دد
سدس.  ا چال  نا ت موفقیت نای خود را در طول یک نهیع رتی یک کامذ یاددادت ن ایند

. ننداز نم گرتنچ دای خواسیع دد  ا پاسخ نم گرتنچ خود را در س ت دییر هرگع خود ثبت ک
در ایا رتش مدیرای نم گرتنچ نا را  شویق هشع ادشیراک دانش  در خصشوص موفقیت نشا ت 

.چال  نا از طریق ج سات ندایت دونده ن ودند
د، در گرته دتش مدیرای هرای افرادی کع ا  کرد پازا  ری نسبت هشع نم گرتنشچ خشود دادشین
کع مشوق نایچ در نظر مچ گرفت  ا فردی کع در گرته ا  کرد پازا  ری دارد از نم گرتنچ خود

 نا انااش ا  کرد ههیری دارد پرس  ت پاسخ کند ت هع ایا  ر یب ادیراک دان  هیا نم گرتنچ
کار ها نیایج نشای مچ دند کع هچ نظ چ یا خاالت احی الچ نادچ از درخواست یک ن . مچ دد

ا  کرد هام هرای ماقات ت هحث در مورد اسیرا  ی نای آی نا، مچ  وانشد دلیشخ اشدش ادشیراک
.دان  هادد
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. گرته سوش کارکنای، نم مشوق نای ا  کرد ت نم ج سشات ندایت دشونده را دریافشت کردنشد
مقایسع ایا گشرته هشا سشایر گرته نشا،  هشاتت چشش ییری در کشارایچ هشیا رتیکشرد ج سشات 

.ندایت دده ت رتیکرد انییزه محور را نشای مچ دند
هم  ریا نیایج حاصخ از ایا پ تن  نکات جالبچ را ن ایای کرد کع در ادامع هع مرتر مهع طورک چ 

:موارد آی مچ پردازیم
کارکنانچ . هرگزار کع در ج سات ندایت دونده درکت دادیند، طچ چهار نهیع ای کع ج سات۱

نم گرتنچ نای دتنهشری کشع . ٪ افزای  در ههره تری فرتش دادیند24دد، هع طور میوسط 
.٪ افزای  ا  کرد دادیند۱۳فقط مشوق نا را دریافت کرده هودند، در ن یا مدت 

افزای  . ات ههره تری هرای کسانچ کع در ج سات ندایت دونده هودند پس از پایشای ج سش2
رده چندیا ماه هعد، کارکنانچ کع در ایشا ج سشات دشرکت کش. رس چ هع خوهچ ادامع یافت

، ٪ فرتش هام ر نسبت هع افرادی کشع در ج سشات دشرکت نکردنشد۱۸هودند هع طور میوسط 
 مشد چ در مقاهخ، گرتنچ کع هع  نهایچ مشوق دریافت مچ کردند نید سود طومنچ. دادیند
.ندادیند

هزرگ  ریا . رتنشچ دشده ذینهعای ج سات کارکنانچ هودند کع ها ن یایای ها ا  کرد هام نم گ۳
یافیع نای ایا  حقیق حاکچ از آی است کع هحث در مشورد مششکات خشاص هشیا. هودند

 مشدت کارکنانچ ها ا  کرد هام، فقط در یک ج سع مچ  وانشد پیامشدنای ا  کشردی طومنچ
نشای نکیع اص چ ایا است کع مدیریت فرصشت نایچ را ایاشاد کنشد  شا اط ی. دادیع هادد

.حاصخ کند کع چنیا  عاما چ ا هاق مچ افید
طچ . درآمد در رق چ 7نهیع ای کع داده نای فرتش را ردیاهچ کردند، درکت هع افزای  424

رای درصشور چ کع نزینشع اجش. میای کسانچ کع در ج سات رانن ا درکت کرده هودند، رسید
.نزار دمر هود۱۵ج سات رانن ا ک یر از 

انااش دده است، اما ن ای اصول اساسچ در ۱۹ایا پ تن  قبخ از ن ع گیری کوتید درحالچ کع 
 شفی اینکع چع زمانچ ن کارای در زمای دترکاری هشرای . محیط نای کار ماازی تجود دارد

رای پاسفیویچ هع سؤامت در دسیر  نسیند، هسیار ددوار است ت ایا امشر ایاشاد  شر  هش
.دسییاهچ هع ک ک را هسیار هیشیر مچ کند

ا در از فا آتری نای جدید اسیقبال مچ کنند  ا نیازنای اص چ کسشب ت کار رسازمای نا هع سرات 
ی نیایج نشای مچ دند اسیهاده از اهزارنشای دیاییشال هشرا. طول هی اری ن ع گیری ارائع دنند

هناهرایا  قویت ار باطات اجی ااچ در محخ کار، افزای  رتحیع ت ههره تری هسیار مهید نسیند؛
.ن ودهاید هرای نییاع گیری ههیر هاید از فناتری نای مؤثر هرای ادیراک دان  نم اسیهاده
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هاید چارچوهچ هرای هع ادیراک گذاری دان  ایااد کننشد کشع هشا فشا آتری مناسشبسازمای   نا 
را هشا پشییبانچ دود  ا هع افراد در   اش سطوز  سازمای ایا امکای را هدند کشع ا  کشرد خشود

اسششیهاده از آی ههبششود هبفشششند، امششا هششرای موفقیششت در پیاده سششازی مششدیریت دانشش ، هششع 
ای سازمای ادیراک گذاری اطااات ت دان  در هسیرنای فناترانع هع  نهایچ کافچ نیست ت کارکن

 ات نیاز دارند  ا ها آی ار باط هرقرار کنند، سازگار دوند ت از ایشا اطااشات هشرای اخشذ  صش ی
هشع هیشای ههیشر نرش افزارنشای مشدیریت دانش  هشر . مناسب در زمای مناسشب اسشیهاده کننشد

ت دان  دسیر  پذیری دان    رکز دارند، درصور چ کع یکچ از مهم  ریا گاش  نای فرایند مدیری
ادیراک دان  است کع هاید در اسیرا  ی نای مدیریت دان  سازمای رانکارنا ت رتیکردنای

.اجرایچ آی را پی  هینچ کرد

Jason Sandvik, Richard Saouma, Nathan Seegert, and Christopher Stanton;
How Virtual Teams Can Better Share Knowledge, Harvard Business Review,
November 2020

منبع



دکتر گرشاسب خزائنی
هیأت علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

مدیریت دانش در پروژه

درس آموخته های شکست یک پروژه ساختمانی
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ری دناسایچ اوامخ دکست پرتژه نا هع سازمای نا ک ک مچ کند، ها پرنیز از چال  نا ت هشازنی
یع، در ایا نود. رتندنای مدیریت پرتژه، در مدیریت پرتژه نای آ چ هرای موفقیت گاش هردارند

امشخ هرای دناسشایچ اودر  آموخیع نای اجرایچ ها نیاه هع  ارهع مدیریت یک پرتژه موردی، 
.دکست پرتژه معرفچ دده اند

ساخت یک ساخی ای اداری هشع منظور   رکشز فضشانای اداری ت جشاییزینچ ندف ایا  پرتژه، 
ا پرتژه احداث این تنیا انیظار مچ رفت کع ها . سیادی ت ا  یا چ هودساخی ای نای چندگانع 

صشورت سرمایع گذاری نای جدید ت ردد ساخت تسازنای خصوصشچ جذب در یک منطقع هکر، 
.پذیرد

 ع پرتژه دامخ احداث اسک ت هینچ هع مناقصع رفت ت در قالب قشرارداد سشرجاجرایچ فاز اتل 
مشاه  عییا دشده هشود تلشچ ۸مدت قشرارداد اجشرای اسشک ت، . ددقرارداد منعقد ( میرمرهعچ)

هود  درصد ۵۵پیشرفت پرتژه ها  أخیر فراتای فقط نزدیک هع قرارداد، ماه از مدت ۱6هاگذدت 
.ت اااش فسخ گردیددد 46پی انکار مش ول ماده کع نهاییًا 

هعای درحالچ کع   امچ ذین. دانست" پرتژه دکست خوره»یک ایا پرتژه را مچ  وای ن اد کامخ 
رتژه هشا کرده ت قادر هع ادامع پفراتانچ زیای مالچ مچ کندکع پی انکار اداا دده اند، پرتژه میضرر 

یششیر هشرای کارفرما در صورت  غییر پی انکار هاید نزینع ای هع مرا ب ه. قی ت نای قب چ نیست
ع گو آنکع ها  وجع هع افزای  نزینع نا ت اشدش  حقشق فشاز اتل پشرتژه، ادامش. پرتژه کنار هیذارد

در ادامشع در  آموخیشع نای . فازنای  ک ی چ نیز  وجیع اقیصادی خود را ازدست داده اسشت
.ها نم مرتر مچ کنیمخاصع را هع صورت دکست ایا پرتژه 
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پروژهاستراتژیفقدان.1

کارفرمشا کشع  حشت . اتلیا گاش هع س ت دکست پرتژه در ن ای فاز هرنامشع ریزی ایاشاد دشد
رای فشارسیاسچ هرای آماز نرچع سریع  ر پرتژه نای ا رانچ هود ت از سوی دییشر منشاهع مزش هش
هشع ا  اش کار را ندادت؛  ص یم مچ گیرد کع اجرای اسک ت را مازا کرده ت هع صشورت مسشیقخ

ارزش ریالچ پرتژه هع مناقصع درصد ۱۵ ا ۱۰حدتدلذا پرتژه اص چ دکسیع دده ت . مناقصع هبرد
.گذادیع مچ دود

کشارای پرتژه نا ت  هکیک آی نا هع پرتژه نای هاارزش ریالچ کم، هااث مچ دود کع پی اندکست 
ع نزینشع چراکش؛دشوندضعیف  ر در مناقصع درکت کنند ت پی انکارای  وان ند از گردتنع حشذف 

انس موجب افزای  قی ت نا در مناقصع دشده ت ا شًا دشهی   ر پی انکارای قوی  ر هامسری 
زات درحالچ کع هراکس در پرتژه نای هزرگ،  وای مادیا آمت ت  اهی. رقاهت را از آی نا مچ گیرد

،  هکیشک ایشاهشر اشاته . مچ دشوددرکت نای قوی هااث مزیت آی نا در رتش دتمرح شع ای 
اید هپرتژه نا ت  بدیخ آی نا هع پرتژه نای میعدد، ایا ددواری را هرای کارفرما ایااد مچ کند کع 

یشرل آی نشا، مشیرک هیا پی انکارای میعدد را مدیریت کند کع در صورت ادش  وانائچ کنفصخ 
.احی اًم ها حام هامئچ از اداانا رتهرت خواند دد
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انتخاب روش تدارک پروژه 2.
  شر  ن ای طور کع در پی . اسیهاده دد( سرج ع)هرای اقد قرارداد ایا پرتژه از رتش میرمرهع 

تژه نیز هیای دده هود، ایا رتش ا چ رمم فانر آسای آی، اصوًم در مواردی کارهرد دارد کشع پشر
ار ریسک فنچ ت مالچ ا ده ندادیع هادد ت اگر پرتژه دارای  غییشرات ا شده دشود، حی شًا دچش

درحالچ کشع پشرتژه هشع دلیشخ اشدش  طشاهق جشنس زمشیا، اشدش آمشادگچ . مشکخ خواند دشد
یا هشد. زیرساخت نا ت  ورش نزینع ای دچار  غییرا چ دد کع در هرآترد پی انکار تجود ندادشت

.یر کرد ر یب رتش سرج ع  وای پود  ایا  غییرات را ندادت ت ا ًا پی انکار را زمیا گ

عدم تکمیل مطالعات. ۳
نشده چ یهانها  وجع هع نیاز کارفرما هرای  سریع در درتع اجرای پرتژه، ا ًا مطالعات  ک یخ ت 

چشار در مقاطعچ هع دلیخ ک بود یشا نقصشای نقششع نا دپرتژه لذا رفت؛ هود ت پرتژه هع مناقصع 
ب  شأخیر هع انوای ن ونع ک بود نقشع نا ت مطالعات هع تی ه در هحث الکیریکال موج. دد أخیر 

دشرط تاگشذاری پشرتژه هشع ایا درحالچ  است کع . گردیددر اجرای دیوارنا هع دلیخ ن بندی نا 
هاف ارائع یک سند دادش . استرتش سرج ع  ک یخ هودی نقشع نا ت مع وش هودی رتش اجرا 

اجرا هرای رتش اجرا از سوی مشاتر ت ضعف دفیر فنچ پی انکار در  وجیع نظارت هر رتی رتش
از زمای نای حیشا چ پشرتژهدد ت مورد نظر خود، موجب  ن  هیا دسییاه نظارت ت پی انکار 

.دست رفت
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و صالحیت پیمانکارتوانایی .4
آی هیزا شچ آنکع پی انکار انیفاب دده دارای گرید یک اهنیع هود، تلچ  وای فنشچ ت  اا چ رمم 

مادیا آمت مچ رفت کعاز پی انکار گرید یک انیظار . ندادتنید گونع  ناسبچ ها نیازنای پرتژه 
را در مزش هرای اجرای پرتژه را در مالکیت خود دادیع هادد ت دفیر فنچ  وان نشدی اهیزات ت 

نچ محرتش پی انکار از حداقخ امکانات فدرصور چ کع . ن ایدکارگاه هرای حخ مسائخ فنچ  اهیز 
هع . ود اهیزات ت انیفاب اکیپ نای کاری مچ دصرف  أمیا زمای حیا چ اهیدای پرتژه هادد، 

ا را راه انشدازی زمای فسخ قرارداد ننوز پی انکار نیوانسیع هود هتینگ  ولید هیانوای ن ونع  ا 
.مچ گرفتن اید ت ا ًا  أمیا هیا در کارگاه ها ددواری صورت 

. ا دادیع هاددکنیرل پرتژه ت پاسفیویچ هع سؤامت فنچ اجرائچ رهاید  وای فنچ پی انکار دفیر 
ژه، در ایا پرت. ت کنیرل رتند اجرا را از دست خواند دادنزینع کردنا در میر ایا صورت سرردیع 

نبود  یم کنیرل پرتژه هرای مشدیریت جریشای مشالچ ت هرنامشع ریزی اکیپ نشای اجرائشچ هااشث
.ددهچ نظ چ ددید کارگاه ت دست آخر زیای پی انکار 

برنامه ریزی تجهیز کارگاه.  ۵
  یشات امچ دود کع اجرای نبود یک هرنامع  اهیز کارگاه میناسب ها رتش اجرا در پرتژه هااث 

أمیا مشکا چ مانند خراهچ  اتر، ادش راه اندازی هتینگ، اشدش  ش. هع اما ت اگرنا تاهسیع هادد
ن ع مواردی هود کع مچ  وانسشت هشا یشک هرنامشعدد، هع موقع مصالح کع در حیا اجرا ایااد 

ت از پی انکار انیظشار دادشت کشع هشا دریافشت پی  پرداخش.دوندمنظم  اهیز کارگاه مدیریت 
ات در یک کارفرما،  اهیزات موردنیاز کارگاه را  أمیا کند؛ درحالچ کع نزینع مادیا آمت ت  اهیز

را هشرای پرتژه مسیه ک نفواند دد، لذا طبیعیًا هنیع مالچ پی انکشار کان  یافیشع ت قشدرت ات
. مانور در خریدنا ت اجرا کان  مچ دند

افزایش محدوده پروژه.  6
ار هشع دش   اش پرتژه نای ا رانچ یکچ از دمیخ  شاخیرات ت حیشچ دکسشت محدتده در  غییر 
زمای ت ایا پرتژه،  ح یخ نزینع اضافچ هرای  أمیا دبکع دائم هرق موجب افزای در . مچ آید

ن ود ت کارفرما موافق. هودنزینع پرتژه دد کع قااد ًا در رتش سرج ع جبرای آی هسیار سفت 
ود، دشجبشرای  ا هفشچ از نزینع نا کع  اهیزکارگاه پی انکار را در زمای قرارداد خریداری ن اید 

. ص یم، زمای ت   رکز زیادی از  یم پرتژه را مصرتف خود ن ودایا تلچ 
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خطا در مطالعات اولیه.7
ا در صشورت خطشدر . مچ دودمطالعات ت فرضیات  عریف یک سری پرتژه ا ومًا هر رتی هرنامع 

ف ضشع. خددشع دار مچ دشودمطالعات پایع ت یا  غییر در فرضیات، هرآترد ت هرنامع زمای هنشدی 
مطالعات پایع هااث گردید کع جنس خاک هع م ط خاک سفت انوای دود،

پیکشور دت مشاه هشادد کع سنیچ هود ت پی انکار مابور هامیچ زمیا  ا حد جنس در ایا پرتژه 
وی از س. در صورت تضعیت نا جبرای نزینع پی انکار ن چ دداما میر مریع را حهاری کند، ۳۰۰۰

ت ت حشق زمیا را دیشده اسشپی انکار “دییر  نظیم ناصحیح قرارداد هع دلیخ آنکع ذکردده هود 
.هر ا ت دده هودمزید ” ندارداایراض هع جنس زمیا را 

ضعف در مدیریت هزینه. 8
نزینع نا ت  غییرات قی یچ در حیا اجرای پرتژه، ریسک مع شول پرتژه نشای ا رانشچ در  ورش 

در هشر آیاشاته . کنشدیک هرنامع دقیق نزینع نا را مدیریت هاید ها ایرای است ت نر پی انکار 
فقیشت قراردادنای پی انکاری کع از جنس  عهدی نسیند، کنیرل نقدینیچ اهشزار ک یشدی در مو

کارگاه مدیریت نقدینیچ هرای هودجع هندی نزینع نای خرید ت  أمیا هع موقع ک بودنای. است
.ننر یک مدیر کارگاه است

دلیخ ادش در ایا پرتژه پی انکار ا ًا  وانائچ مدیریت نزینع نا را ندادت ت درنییاع کارگاه هع
هایشد رمشا در ایشا حالشت کارف. ندادتقاهخ  وجع ای ت یا پیشرفت هود  زریق نقدینیچ  عطیخ 

تژه را هع هدذیرد ت ها کنیرل پرداخت نا ت اسیهاده از اهزارنای مالچ در اخییارش، پرمسئولیت را 
. س ت مط وب ندایت ن اید
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غیرواقع بینانهزمان بندی . ۹
حقشق آی زمای هندی میرتاقع هینانع ت فشار کارفرمشا هشرای  پرتژه نا، یکچ از ا خ دایع دکست 

نزار میشری در دشرایط چاههشار کشع دسیرسشچ هشع مادشیا آمت ت 22هرای اجرای پرتژه . است
مانشع در نظشر ۸اکیپ نای اجرائچ ددوار ت هع مرا ب پرنزینع  ر است، یک زمای هندی فشرده 

. هودگرفیع دده 

یوانع نید  ناسبچ ها رتش اجرا ت درایط اجرائچ منطقع ندادت ت فاقد نر نوع پشزمای هندی 
ییاع پرتژه درن. فنچ هود ت مشاتر صرفًا هنا هع اصرار کارفرما زمای هندی را در اسناد ذکر کرده هود

نهاییًا دچار فشردگچ زیادی دد کع نزینع نا را افزای  مچ داد ت   رکز پی انکار را از هیا هرد ت
.رتاهط داخخ کارگاه هیا پی انکار ت دسییاه نظارت ت کارفرما را  فریب ن ود

ذینفعانمدیریت یک طرفه . 10
بنشچ هشر هاتر م ط کارفرما م. دکست پرتژه استیکچ از اوامخ کارفرماالیوی رفیاری یک طرفع 

اصرار . شودمچ دد کع نید گونع اداائچ از پی انکار دنیده ننا وای است هااث پی انکار ایا کع 
زمشیا، هر رتش اجشرای م شط ت نامیناسشب هشا امکانشات ت تاقعیت نشا در رتش خشاک هرداری 

ر اناشاش قالب هندی ت هیا ریزی سقف نا، قول نای نام کا هع پی انکار ت هداهدی دقطعع هندی، 
ضمیناققول نا، ادش ح ایت در رتند مالچ، حضور مدیرای سیاسچ در کارگاه ت ارائع دسیورنای 
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 شداخخ هع پی انکار،  ح یخ پی انکارای فراچ ت دخالت در رتاهط ها پی انکارای جز ن ع هااشث
درصشور چ کع انیفشاب رانکشاری نودش ندانع هشرای. رتاهط ت ایااد خ خ در پیشرفت امور دد

 ول فسشخ لیست سیاه ت اهاغ دشدر ح ایت از پی انکار در کنار  هدید پی انکار هع قرار گرفیا 
.نیم را رقم زدمیر در یک ماه ت 2۰۰۰هااث  سریع کار دد ت ثبت رکورد 

پروژهتعریف ناصحیح . 11
فرمشا اسا  طرز نای هامدسیچ ت در ار باط ها اتلویت نشای کارهر هاید پدیدآتری، پرتژه در فاز 

چ هع درسشیاناشاش نششده ت ذی نهعشای در میر ایا صورت ح ایت کافچ از پشرتژه .  عریف دود
ق، پرتژه هع دلیخ آنکع ازلحاظ جامعع مح چ ت حیچ مدیرای اردد مناطایا . ن چ دوندندایت 
ز موارد در هسیاری الذا . ا ًا از ح ایت افکار ا ومچ هرخوردار نشدنبود، کافچ اتلویت دارای 

ادامشع ن تنیا هع دلیشخ ایا کشع. هع ن راه ندادتت پشییبانچ سازمای کارفرما را نیز ح ایت 
ارفرمشا هشع پرتژه ت  ک یخ ساخی ای  عییا  ک یف نشده هود، نید یک از اوامخ پی انکار یشا ک

.نبوندسرنودت پرتژه امیدتار 

فقدان مدیریت پروژه سازمانی. 1۲
حامچ سازمای هایده کع ن چ دود، سرنودت یک پرتژه  نها در کارگاه ت  وسط  یم پرتژه  عییا 

ع قشادر ندف مدیریت پرتژه سازمانچ، ایااد سازمانچ است ک. پشییبای پرتژه هادد وان ند، ت 
.را مدیریت کند ت مناهع مزش را در اخییار  یم پرتژه قرار دندذی نهعای هادد 

بانچ در ایا پرتژه، اشدش پششیی. در ایا جا نق  رنبری پرتژه هسیار حیا چ ت قاهخ  وجع است
 شأخیر در پرداخت نشا ت . دشدسیاد از پرتژه هااث سردرگ چ ت  اخیرات فراتای در رتنشد اجشرا 

قشدرت اهیکشار ت دشد کشع هااشث ت اقداما چ از ایشا دسشت مقاتمت در آزادسازی ض انت نا 
صشرف اخشذت انرژی زیادی از مشدیرای پشرتژه یاهد  ص یم گیری مدیرای پرتژه هع ددت کان  

.دود ائیدیع پرداخت صورت تضعیت نا ت  وجیع سیسیم نای نظار چ 

ر تب سایت رس چ دکی/ اداریمطالعع موردی پرتژه ساخی ای پرتژه، در  آموخیع دکست 
khazaeni.com/2107/ خزائنچگرداسب 

منبع



آرمین احمدی
کارشناس مدیریت دانش

مدیریت دانش و کرونا

دانش سازمانی در همه گیری کرونادست دادن از 

هرای یکچ از مهم  ریا اثرات ن ع گیری هی اری کرتنا در یک سال گذدیع، هرتز چال  نای جدی
مشا کسب تکارنا هود؛ هع گونع ای کع هرخچ از مشامخ در سراسر دنیا در حشال نشاهودی نسشیند؛ ا
انچ موضواچ کع ک یر مورد وجع قرارگرفیع است، از دست دادی سرمایع فکری ت دانش  سشازم

. مچ افیشداست کع ننیاش اخراج کشارگرای، دترکشاری ت یشا کشان  سشااات کشار آی نشا ا هشاق 
در اهیشدای دشیوع پانشدمچ هشرای ناشات خوددشای اقشداما چ را اناشاش سازمای نا ننیامچ کع 

د، امشا مچ دادند، احی اًم ذننیت چندانچ در خصوص چیونیچ درایط پس از پاندمچ ندادشین
د مچ  وانشپس از مد چ میوجع ددند کع از دست دادی دان  هزرگ  ریا مششک چ اسشت کشع 

.را آزار دنددرکت نا هسیاری از 
از دسشت دادی دانش  مشچ کنم ما فکر "مچ گوید جچ دی نورما، مدیر اردد درکت دی ویت 

عشدیخ هشا  درکت نا هیشیر از نر چیز دییری  أثیر منهچ ت طومنچ مدت خواند دادت؛ چراکع 
، ه کشع آی نشا دانش ،  ارهشع، رتاهشط تن چ دننشدکارکنای  نها قدرت رقاهیچ خود را از دست 

چ آی نا کع هرای یافیا، هازسازی ت یا جاییزینمچ دنند هسیاری موارد ارزد ند دییر را از دست 
."هع زمای،  اش ت سرمایع گذاری هسیاری نیاز است
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نگهداری و حفظ دانش تا حد زیادی به فرهنگ بستگی دارد
اامخ مهم در  دتیا ت جاری سازی اسیرا  ی مدیریت دان ، فرننگ هع ادیراک گذاری دان 

ع هادشد ت اگر ادیراک دان  در فرننگ سازمانچ ن ود دادشی. ت پشییبانچ از هام هع پازا است
هیخ ایا فرننگ در زمای جذب کارکنای جدید هع آی نا انیقال یاهد، فرآیند مدیریت دان   سش

.مچ دود
أکیشد ، نیوجرسشچ،  موری نیشخجنیهر مندز، مدیر دان  موسسع حقوقچ فیشر ت فی یدس در 

کع موضوع از دست دادی دان  در نر سازمانچ در درجع اتل هع فرننشگ آی سشازمای مچ کند 
انااش هع اقیده مندز، پیاده سازی مدیریت دان  هاید در   امچ سطوز سازمای. هسییچ دارد

زش هرقراری ار باط ت آمشو. دود ت ایا کار تفیهع   امچ کارکنای دامخ در سازمای خواند هود
ا چ هرای پذیرش نر سیسی چ كع از مدیریت دان  در سازمای پششییبانچ مچ کنشد امشری حیش

از میفصصای هرای ندایت فراینشدنای مشدیریت دانش ردیع ای هوده ت تجود یک  یم چند 
.مچ  واند نق  قاهخ  وجهچ در موفقیت آی دادیع هادد

اندمچ یکچ از هزرگ  ریا  هدیدنا هرای دان  سازمانچ،  عداد زیاد کارمندای اخراجچ است کع پ
ایشا امشر هشع تی ه در ماه نشای آمشازیا دشیوع کرتنشا ت .  ح یخ کرده استدرکت نا هع کرتنا 

ا ایش. ننیامچ کع هسیاری از کشورنا هع حالت قرنطینشع درآمدنشد هیششیر هشع چششم مچ خشورد
ت موضوع موجب دد  ا هف  زیادی از دان  پنهای کارکنای کع مسشیند نششده هشود از دسش

. هرتد
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م نای مندز ها ذکر مثالچ از درکت نای حقوقچ هیای مچ کند کع ما حام زیادی دان  در سیسی
اشا چ هاایا تجود، ام ب اطا. درکت مانند سیسیم نای مدیریت اسناد، ای یخ نا ت میره داریم

تجود دارد کع نید کس زح ت مسیند کردی آی نا را نکشیده ت در ذنا کارکنشای ذخیره دشده
یت هنشدی است؛ مانند اینکع چرا سیسیم نا هع رتدچ خاص پیکرهندی دده اند ت یشا اینکشع اتلو

؟مشیریای خاص هع چع صورت است

دورکارنیروی های مدیریت دانش و 
هع طورک چ رانبردنای کان  نیرتی انسانچ ن یشع ددشوار اسشت؛ هشع تی ه ننیامچ کشع ایشا

سیاری در حال حاضر، هرای ه.  ص یم نادچ از چیزی است کع از کنیرل ما ت کارکنای خارج است
حوزه هسیاری از کاردناسای. حهظ دان  یک چال  تی ه است کع هاید حخ دودسازمای نا، از 

ع جای اخراج جاییزیا هگزینع نای کع در ایا هرنع زمانچ هع دنبال مچ کنند مناهع انسانچ  وصیع 
ا سازمای نا هاید در صورت امکای، هشا  ازیشع ت ح یخ   شاش رانکارنشای م کش. کارکنای هادید

ت دادی کان  نیرتی انسانچ را کنار هیذارند؛ هدیا  ر یب مچ  وانند مشانع از دسشگزینع نای 
.موجود در سازمای خود دوندمهارت نای دان ،  ارهع ت ما واع 

جود دترکاری در کنار مزایایچ کع هع ن راه دادیع، چال  نایچ را نیز هرای هرخچ سازمای نا هع ت
از هرای کع پی  از دیوع کرتنا در زمینع فناتری نا ت هسیرنای موردنیدرکت نایچ . آترده است

. ددترکاری سرمایع گذاری کرده هودند در یک سال گذدیع ها مشکات ک یری مواجع ددن
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آنایشا، افزارنای  عام چ، هسیرنای گهییوی-اهزارنایچ مانند کنهرانس تیدئویچ، نرشما واع 
مو ورنای جسیاوی سازمانچ ت  عدادی از راه حخ نای مدیریت دانش ، ایشا امکشای را هشرای 

ا درکت نا فرانم کرده اند  ا دان  را ها موفقیت ثبت کشرده ت هشع ادشیراک هیذارنشد؛ امشا ایش
موضوع هرای دشرکت نایچ کشع هسشیرنا ت زیرسشاخت نای مناسشبچ هشرای دترکشاری ندادشیند 
ع چال  نای زیادی را هع ن راه دادیع ت موجب دده  ا انااش فرایندنای کاری ها اخیال مواج

.دود
دانش کلیدی سازمان در پاندمی کروناحفظ 

ع گذاری یکچ از اتلیا اقدامات در راسیای حهظ دان  ک یدی سازمانچ در پاندمچ کرتنا، سرمای
. در جدید ریا ت ههیریا فناتری ت  اهیشزات هشع منظور ح ایشت از کارمنشدای از راه دتر اسشت

ایشده نای را قادر مچ سازد  ا از دان  ت سازمای نا مناسب، فناتری نای اسیهاده نود ندانع از 
.دوندههره مند نود ندانع کارکنای در درایط دترکاری نیز 

هشا چند ماه گذدیع، ان یت حیا چ ار باط هیا کارمنشدایآموخیع  نای یکچ از مهم  ریا در  
ده، امشا در ایا راسیا فناتری هسیار ک ک کننشده هشو. کارمندای ت مدیرای ها کارمندای هوده است

ن شع گیری دشیوع کرتنشا سشازگاری کارمنشدای هشا . جدیدی را نیز ایااد کرده استچال  نای 
هیر ن سو ک ک کند کع ها دنیای دیاییال هدرکت نا فا آتری نای مفی ف را  سریع کرده  ا هع 

 ، کامخ از دانههره مندی دوند؛ اما پس از  س ط هر ایا اهزارنا، ادامع ار باط ت ن کاری هرای 
کارکنای موضع ک یدی است کع رنبرای سشازمای هایشد هشرای آی رانکارنشایایده نای  ارهع ت 

.مشفصچ دادیع هادند
صچ ، مرخمچ دودیک کارمند هی ار ایا کع ها  داتش پاندمچ کرتنا، از دست دادی دان  پس از 

. نندهاید ها آی دست تپناع نرش کدرکت نا ت یا اخراج مچ دود موضواچ است کع ن ع مچ گیرد 
دلیخ هع دست آتردی دتهاره ایا دان  هع طرز هاترنکردنچ چال  هرانییز خواند هود؛ هع ن یا

جانششینچ، هرنامشع نای تجود یک نظاش مدیریت دان  هرای پیاده سشازی رانکارنشایچ نظیشر 
سشازمای نایچ مچ  واننشد از ایشا. اسیفراج ت انیقال دان ، مصاحبع خرتج هسیار مهم اسشت

د هحرای ابور کنند کع سازتکارنای مشف ت  دتیا دده ای هشرای حهشظ دانش  ک یشدی خشو
.دادیع هادند

منبع
One Business Outcome of the Pandemic: Organizational Knowledge Loss,
David Weldon, Nov2020



گرشاسب خزائنی
دانشگاه و مشاور مدیریت پروژههیات علمی 

مهسا ذاکری دانا
کارشناس مدیریت دانش

مدیریت دانش و نوآوری

مدیریت دانش در شرکت دارویی فایزر 

د، از اتلیا رتزنایچ کع تیرت  کرتنا ها سرات هسیار زیاد در سراسشر جهشای دشیوع پیشدا کشر
دار گ انع زنچ نا در خصوص مدت زمای موردنیاز هرای  ولید تاکسا کرتنا یکشچ از اخبشار پرطرفش

ع آزمشای  رسانع نا هود  ا اینکع درکت فایزر، مول صنعت دارتسازی دنیا اااش کرد نیایج اتلی
فایزر ها ن کاری درکت . درصد کارایچ دارد۹۰تاکسا کرتنا نشای مچ دند ایا تاکسا هی  از 

ر حشالچ ایشا د. هیوی  ک آل ای  وانست ایا موفقیت هزرگ را در ک یر از یک سال کسب کند
سال زمای نیاز دارد ت سریع  ریا تاکسنچ ۱۵ ا ۱۰است کع  ولید یک تاکسا جدید مع وًم هع 

.یده استکع  اکنوی  ولیددده هرای هی اری اتریوی هوده کع رتند  ولید آی چهار سال طول کش
هراهر کشان  داد؟ آیشا فقشط ۱۰اما چیونع مچ  وای مدت زمای  ولید یک تاکسا را  ا هی  از 

ایشا  اهیزات ها  کنولوژی هام ایا موضوع را  سهیخ کرده یا اوامشخ دییشری نیشز در کسشب
نعت موفقیت اثرگذار هوده است؟ در ایا مط ب هع صورت خاصع ان یت مدیریت دان  در ص

ت دارتسازی را موردهررسچ قرار داده ت هفشچ از  ارهیات درکت فایزر در پیاده سشازی مشدیری
.دان  را ها نم مرتر مچ کنیم
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دارومدیریت دانش در صنعت 
سشعع، صنعت هیو کنولوژی ت درکت نای دارتیچ ها ندف ار قا  ههره تری در رتند  حقیشق ت  و

ادی مهم  ریا ریسک در صنعت دارتسازی از دست د. پیاده سازی مدیریت دان  را آماز ن ودند
چ افراد سرمایع نای فکری است؛ چراکع موفقیت ایا صنعت هع ددت تاهسیع هع دان   فصص

ا درکت نای دارتیچ می یاردنا دمر هرای ایااد فرایندنا ت پیاده سازی فناتری نای نشوی. است
ا هشع سرمایع گذاری مچ کنند؛ درحالچ کع خشرتج خبرگشای هشع دلیشخ هازنشسشییچ ت یشا پیوسشی

.درکت نای رقیب یکچ از مهم  ریا چال  نای آی نا هع د ار مچ آید
درصد از مشدیرای دشرکت نای مطشرز دارتسشازی ۵۵نیایج یک نظرسناچ نشای مچ دند کع 

ااته هر . سال آینده نسیند۱۰ ا ۵نیرای از دست دادی خبرگای خود در اثر هازنشسییچ طچ 
درصد ایا درکت نا در حال هردادیا گاش نایچ هرای کان  اثر از دسشت دادی ایشا 7۸ایا، 

ا مششامخ هرخچ از درکت نا ها حهظ هازنشسییای احی الچ هع انوای مشاتر ی. کارمندای نسیند
هشر پاره تقت از ایا مشکخ ج وگیری مچ کنند؛ اما یک راه حخ دائ چ ت اثرهف  سشرمایع گذاری

.رتی مدیریت دان  است
مدیریت دان  فرآیندی است کشع هشع موجشب آی دشرکت نای دارتیشچ داده نشا، اطااشات ت 
مهم  شریا دانشش  ت  اشارب کارمنششدای خشود را دناسششایچ کشرده ت سششدس هشا ذخیره سششازی ت 

ت پیششینع اقشدامات مشدیریت دانش  در صشنع. ادیراک گذاری ماددًا از آی اسیهاده مچ کنند
سیسشیم کیهیشت “ت ها انیشار 2۰۰۸سال پی  هاز مچ گردد؛ اما از سال 2۰دارتسازی هع حدتد 

ز ان یت مدیریت دان  هع انوای یکچ از اوامخ اص چ اجرای موفقیت آمی،“ ICH Q10دارتیچ
هرای سیسیم مدلچ ICH Q1. سیسیم کیهیت دارتیچ مؤثر مورد  وجع هیشیری قرار گرفیع است

.کیهیت دارتیچ است کع مچ  واند در مراحخ مفی ف چرخع ا ر محصول پیاده سازی دود
د سشازمای طور ک چ  عداد هسیار ک چ از دارتنای  ولیددده مچ  وانند فرآیند ارزیاهچ ت  أزهع 

ها موفقیت طچ کند ت فقط  عداد معشدتدی از دارتنشای را FDA))میحده مذا ت دارتی ایامت 
حقیقات جدید نر سالع هع هازار ارضع مچ دوند؛ هناهرایا درکت نای دارتیچ هاید ها دقت   اش  

یشچ ت مسیندات پشییبانچ خود را هرای  کشرار موفقیشت ت یشادگیری از پرتژه نشای گذدشیع، ح
  مشورد ایااد یک سیسیم پیشرفیع مدیریت دان  مچ  وانند دانش. دکست نا را مدتی کنند

یاز نیاز ایا درکت نا را ساخیارمند ن وده ت آی  را در زمای مناسب در اخییار افرادی کع هع آی ن
.دارند قرار دند
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مدیریت دانش در شرکت دارویی فایزر
نشوی فایزر یک درکت دارتسازی آمریکایچ است کع مقر اص چ آی در نیویورک قرار دارد ت نم اک

 وسشط ۱۸4۹ایا درکت در سال . هع انوای هزرگ  ریا درکت دارتسازی جهای دناخیع مچ دود
آمریکایچ چشارلز فشایزر  أسشیس دشد ت در طشول فعالیشت خشود در صشنعت -دی چ دای آل انچ

دارتسازی، درکت نا ت کارخانع نای دارتیچ هسیاری را خریداری ت در ما واع فایزر ادماش ن ود
۱۵/2ها درکت نوسدیرا  وافق کرد  ا ایا درکت را هع مب غ2۰۱۵هع انوای ن ونع در سال . است

زریقچ در نوسدیرا در حال حاضر از هزرگ  ریا  ولیدکنندگای دارتی  . می یارد دمر خریداری کند
.دنیا است

چ ت محصومت فایزر هع سع هف  ا ده  ااری  قسیم دده است؛ دارت، مراقبت نشای ههدادشی
در میشای . درصد از درآمد کخ فایزر را  شکیخ مچ دند۸۸ههدادت حیوانات کع هف  دارتیچ 

دانشش ند مششغول هشع کشار در آزمایششیاه نای ۱۵۰۰۰نزار کارمنشد فشایزر، هشی  از 7۰حدتد 
ازمای هزرگ  شریا سشفشایزر مرکز  حقیق ت  وسشعع جهشانچ .  حقیقا چ در سراسر جهای نسیند

. حقیق ت  وسعع دارتیچ در ایا صنعت است
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ع خشود فایزر نیز مانند سایر درکت نای هزرگ دارتیچ، هرای پیشبرد اقشدامات  حقیشق ت  وسشع
ی مدیریت ایا سیسیم دارای زیر سیسیم نایچ هرا. میکچ هع سیسیم نای مدیریت دان  است

م نای از زیرسیسییکچ . در  آموخیع نا، اسناد ت اطااات مرهوط هع  ولید دارتنای جدید است
دای ت مهم در مدیریت دان  فایزر، سیسیم خبره یاب است کع از آی هشرای دناسشایچ دانشش ن
رکت هع رنبرای دان  در درکت ت میفصصای اسیهاده مچ دود ت هفشچ از نقشع دان  ایا د

حصول فایز هرای مدیریت ک یع اسناد ت دان  مر بط ها رتند  وسعع چرخع ا ر م. د ار مچ آید
آنایشا یکچ از قاه یت نای ایا پور ال هحث نای. از پور ال نای مبینچ هر تب اسیهاده مچ کند

.پیراموی موضواات  فصصچ است کع از آی هرای خ ق ایده نای جدید اسیهاده مچ دود
نظشر دبکع اینیرانت  حقیق ت  وسشعع در فشایزر دارای ده نشا هرنامشع کشارهردی سشازمای یافیع از

ت هشع از ایا دبکع دانشچ هرای دسیرسشچ هشع انیششارات ا  شچ. جغرافیایچ ت ا  کردی است
ایزر هشرای ف. ادیراک گذاری یافیع نای  حقیقا چ در سراسر مرزنای هیا ال   چ اسیهاده مچ دود

ع دریک اسیرا  یک خود، اینیرانت خود را هع یشک دشبک۵۰۰ وسعع  عامات دانشچ ها حدتد 
نشد ت در خارجچ اضافع کرده  ا  یم نای مفی ف هیوانند هع داده نای قدی چ دسیرسچ پیشدا کن

کع دانشچ ایشا هع هیای ههیر ک یع درکای فایزر هع دب. پرتژه نا ها سرات هیشیری ن کاری کنند
.دمول صنعت دارتسازی میصخ نسیند ت در هسیر ایا دبکع هع  بادل دان  مچ پردازن



5شماره | 1399سال |نوآوری و مجله مدیریت دانش  26

فایزررهبری مدیریت دانش در شرکت دارویی 
زر رنبر مدیریت دانش  در فشای. یکچ از مهم  ریا اوامخ موفقیت مدیریت دان  رنبری است

تفیهع ندایت هرنامع نای مدیریت دان  در طول چرخع ا ر محصول از  ولیشد محصشول  شا 
فشچ ایا فرد فعالیت نای زیر را هع انوای ه. انیقال فناتری هع سایت نای دییر را هر اهده دارد

:از هرنامع پیاده سازی مدیریت دان  ندایت مچ کند

oاسیقرار چارچوب اسیاندارد مدیریت دان  مطاهق ها اسیرا  ی ک چ درکت
o ت اهزارنای مدیریت دان  مطاهق ها اسیرا  ی نای  عریف ددهفرایندنا پیاده سازی
oمدیریت ت اسیهاده از در  آموخیع نا هرای ههبود مسی ر رتند
oار قا  سطح فرننگ  بادل ت ادیراک دان  میای ن کارای
o دناسایچ نقاط قوت ت قاهخ ههبود ت ارزیاهچ سطح ه وغ مدیریت دان
o ندایت ت رنبری ساخیار حاک ییچ مدیریت دان
oدتیا هرنامع نای آموزدچ هرای  وان ندسازی کارکنای 
oعییا داخ نای ک یدی ا  کرد مدیریت دان  ت پای  نیایج آی صورت دتره ای 
oایااد ار باط میای فرایند مدیریت دان  ت سایر فرایندنای درکت
o ا واعهرای  وسعع سیسیم مدیریت دان  در درکت نای زیرمجدید  عییا پای وت نای
o دبکعانا ا نای خبرگچ ت انا ا نای یادگیری در سطح  وسعع
o چ ت ت  وسعع فرایندی هرای هع دست آتردی ت هع ادیراک گذادیا دان  موضشواطراحچ

 ارهیات ساخت محصومت

”دانش  ت  فصش “ ردید مهم  ریا اامخ در کان  مدت زمای  ولید تاکسا کرتنشا هدتی 
دانشکارای ت میفصصای ایا صنعت در سراسشر دنیشا هشوده اسشت ت اهزارنشا ت  کنیک نشای

از پشی  مدیریت دان  هع انوای یک  سهیخ کننده مهم  وانسیع درکت نای دارتیچ را هی 
درکت نای هزرگ دارتسازی دنیشا پیاده سشازی رانکارنشای . در ههبود چرخع دان  یاری دند

وز مدیریت دان  را هع انوای یک اصخ اساسچ مورد  وجع قرار داده اند ت ث ره آی نیز هع تض
اما سوالچ کع در ایناا مطرز مچ دود ایا اسشت کشع . در سال نای اخیر قاهخ مشانده است

از چرا صنعت دارتسازی کشور ما  وجع چندانچ هع ایا مقولع مهم نکرده ت از میشای انبشونچ
!درکت نای دارتساز،  نها چند درکت هع اسیقرار نظاش  مند مدیریت دان  رتی آترده اند
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زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش

فرهنگ  مدیریت دانش

؟بیایندبا فرهنگ دانش کنار سازمان ها نمی توانند چرا 

. دشودآی فرننگ سازمانچ مچ  واند موجب  قویت فعاليت نای مشديريت دانش  ت يشا مشانع 
ر رفیارنا ت ا  كردنای کارکنای دندايت كننده داخ نای فرننگ سازمانچ، ارزش نا ت هاترنا، 

فرننشگ، محشرک قدر  نشد مشدیریت. استزمای هر سازمای هوده ت  غییر آی نا هسيار ددوار ت 
. دان  است ت هسیاری از مؤلهع نای فرننگ سازمانچ در رفیار کارکنای خود را نششای مچ دنشد

 نای میولچ اص چ دناسایچ ریششع نای رفیشاری کارکنشای ت  أثیرگشذاری آی هشر سشایر دشاخ
انشداف هرای دناسایچ نقاط قشوت ت قاهشخ ههبود،  عشییا. سازمانچ، تاحد مناهع انسانچ است

د از ا  کردی ت درک فرصت نای موجود هرای ردد مدیریت دان ، میولیای مدیریت دان  های
.ندایا تاحد سازمانچ انیفاب دوند ت یا هاید ها ایا تاحد در  عامخ ت ن کاری دتجانبع هاد

فرننگ دان  را ههبود هفشد؟ ن چ خواند ت یا ن چ  واند چرا سازمای 
مورد صحبت در. هرخورد ت مقاه ع ها فرننگ در سازمای نای مفی ف دمیخ مفی هچ داردریشع 

یشا داده نشامانند فناتری اطااات، ساخیار سازمانچ، " فیزیکچ "موضواا چ م  و  ت هع فانر 
ماننشد ت قاهخ قبول  ر است  ا صشحبت پیرامشوی موضشواچآسای  ر مواردی از ایا قبیخ هسیار 
، درهاره ارزش ت نیشایج اقشدامات مفی شفسازمای نادر هسیاری از . فرننگ کع م  و  نیست

ت ایا مر بط ها فرننگ سازمانچ ک چ ددوار استاندازه گیری فعالیت نای صحبت  مچ دود؛ اما 
ع موضوع موجب مچ دود  ا   ایخ چندانچ هرای کار در ایا حوزه مهم سازمانچ تجشود ندادشی

.هادد
نشد تجود دارد؛ فرننگ محرک قدر  مچ دود نامیده " فرننگ سازمانچ" عاریف مفی هچ ازآنتع 

ن ع ما ایا ج  ع را در فانر قبول داریم اما در ا خ داید کم  ر هشع آی . مدیریت دان  است
. معیقد نسییم
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عنشای از زهای کاسیک ت داید پی  از کاسشیک م شیا ریششع گرفیشع کشع هشع م« کالتر»تاژۀ 
ششاترز ایا ک  ع ها  وجع هع ایا معنشچ، در ک  شا چ ماننشد ک. یا پرترش هوده استکشت تکار 

agriculture))، هامداریhorticulture) ) پرترش زنبور اسخ تbee culture))هع کاررفیع اسشت .
میادی در زهای آل انچ هشع ۱7۵۰هرای اتلیا هار در سال « کالتر»هر اسا  دواند موجود، تاژه 
ریم، هشر اگر سازمای را هع مثاهع یک زمیا کشاترزی در نظر هییش. معنای فرننگ هع کاررفیع است

نرچع ایا خاک هارتر هادد، مدیریت دانش . اسا  ایا  عریف، فرننگ، خاک سازمای است
.نیز ردد ههیری در آی خواند دادت

ه نای سازمانچ كع فرننگ مدیریت دان  درایط مط وب دارد، کارکنای در هيای اقايد ت ايددر 
تجشود دشغ چ نوآترانع احسا  آزادی كرده ت در ايا راهطع  ر  ت  هديدی در مشورد امنيشت 

در مقاهخ، در سازمانچ كع افراد از ارائع ايده نا ت  هكرات جديشد نشرا  دارنشد، فضشای . ندارد
. وندخ ق دان  مهيا نفواند دد ت کارکنای دچار اارضع سکوت سازمانچ مچ دشهرای مناسبچ 

پایع ت اسشا  پایشداری مشدیریت دانش  در سشازمای نیازمنشد فرننگ سشازی اسشت، نرچنشد 
سشازمای نشر آنتشع هشرخاف . فرننگ سازی ت ایااد اای اد در میای کارکنای کار ددواری است

چ کع از ت ایا هدیا معنا است کع مدیریت دان  درصشور ن چ پذیرند فرننگ سازمانچ هادد را 
.مچ خوردطریق فرننگ در سازمای جاری نشود دکست 
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ن چ کند، چیزی است کع تقیچ کع رئیس نیاهفرننگ "فرننگ یکچ از  عاریف جالب در راهطع ها 
ئیس، ها ایا  عریف، فرننگ سازمانچ زمانچ پاهرجاست کع کارکنای هدتی نظارت ر." رخ مچ دند

سشازمای کو اه مدت کار خود را انااش مچ دنند؛ زیرا آی نا درک مشیرکچ از انداف ه ندمدت ت 
اشاش گانچ م کا است ایا هاتر القا دود کع کارکنای هدتی نظشارت، رفیشار نادرسشیچ ان. دارند

یرفیع ت درهاره ایا موضوع  ازیع ت ح ی چ صورت پذ. مچ کنندت از زیر کار دانع خالچ مچ دنند 
.مطرز دده است" فاص ع قدرت"نظریع ای ها انوای 

نهشر از 7۳آتیانکا  در منگ آی ند  سقوط کرد ت هااث کشیع ددی ۵2، پرتاز ۱۹۹۰ژانویع 2۵در 
ایا نظریع را مطرز "Outriers" خود ها انوای مالکوش گ دتل  در کیاب . سرنشیا آی دد۱۵۸

ع ایا یک کمچ دود گهیع . آدکار است" فاص ع قدرت"کع اامخ ک یدی در ایا حادثع اثر مچ کند 
کشع مقشاش خ بای ک  بیایچ قادر هع مفالهت هشا کنیرل کننشده آمریکشایچ. هرخورد فرننیچ است

ی شا هام ری از ات دادیع نبوده  ا هع ات هیوید کع سشوخت نواپی شا رت هشع ا  شاش اسشت ت نواپ
مطرز . ایدهع راحیچ قاهخ انیقال یا هازگشت نیست ت ات مابور است هع صورت اضطراری فرتد هی

نکردی ایا موضوع موجب دد  ا مو ور نواپی ا خشاموش دشده ت هشدتی آ ش  ت انهاشار از 
!درتاقع نید سوخیچ هرای ایا نواپی ا هاقچ ن انده هود. آس ای سقوط کند

، مشاندات هرای مثال. میأسهانع ایا  نها فاجعع نوایچ هع دلیخ فاص ع قدرت، در  اریخ نیست
ر مشاههچ در مورد سقوط هیا دت جت مسافرهری در جزیره  نریف ، سشقوط نواپی شای کشره د

نشر هع انوای یک اامشخ در" فاص ع قدرت"گواش  ت سقوط نواپی ای هارهری ژاپنچ انااش دده ت 
.چهار مورد از ایا ا هاقات ذکر دده است
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محششیط کششار کششع ارزش نششای مطالعششات در حششوزه زیرهنششایچ  ریا گیششرت نافسششید  یکششچ از 
ات ما واع تسیعچ از اطااات را کع طچ. ، انااش داده استمچ دنندفرننگ سازمانچ را دکخ 

ا کرده هود،  ح یخ کرد ت سدس ایا مطالعات رگردآتری IBMاز کارکنای ۱۹7۳ ا ۱۹67سال نای 
 حقیقشات نافسشید، یکشچ از پارامیرنشای مهشم در طبشق . در سطح چندیا کشور  ع شیم داد

 نا ت درجایچ کع فاص ع قدرت زیاد است، مافوق. است" فاص ع قدرت"فرننگ سازمانچ داخ 
ع ن شیا زیردسیای ازنظر تجودی ها یکدییر مسشاتی نیسشیند ت سیسشیم طبقع هنشدی هشر پایش

، قدرت را  ا آناا کع م کا است در دست افرادسازمای نا. ادش  ساتی موجود طراحچ مچ دود
ط هشیا کع چع کاری انااش دنند ت ار بشامچ دود ت هع زیردسیای گهیع مچ کنند معدتدی می رکز 

ده ایا امییاز ایا داخ نشای دنن. افراد مافوق ت زیردست نا  نها از هام هع پائیا خواند هود
.مچ پذیرنددر سازمای اقیدار افراد هامدست را قدرت  ر است کع  ا چع حد ااضای کم 
 عریشف " مچ دنشدکع تقیچ رئشیس نیشاه ن چ کنشد، رخ چیزی "در مورد سازمانچ کع فرننگ را 

کار حضور تقیچ رئیس در محخ. مچ کند، داخ فاص ع قدرت نق  هسیار پررنیچ ایها مچ کند
مشا دارد رفیار افراد میهاتت است؛ زیرا هیا رئیس ت کارکنشای ار بشاط مط شوهچ تجشود نشدارد، ا

ییشرات هع محض ادش حضور رئیس در تاحد، رفیار ت سبک کارکردی کارکنای نیشز دسشیفوش  غ
ت ه ایشدایا سبک مدیرییچ، احی اًم منار هشع کشان  نشوآتری ت خ شق . هسیار زیادی مچ دود

.رتهع ج و خواند ددپیشرفت نای دان  جدید ت 
ی را از  ازیشع ت ح یخ فرننشگ یشک سشازمای آمچ  وای فاص ع قدرت  نها مسئ ع ای نیست کع 

 چ کشف کرد ت اوامخ میعدد دییری نیز هر رتی فرننگ سازمانچ اثرگشذار اسشت؛ امشا هشع طورک
نیچ در سازمای نای سش. كنیرل ت نظارت مسیقيم، مانعچ هزرگ در  وسعع مدیریت دان  است

یار کشم كع فرننگ هورتکرا یک ت س س ع مرا بچ حاكم است، امکای نوآتری ت خ ق دانش  هسش
دادشیع هوده ت   رکز در  ص یم گیری نا موجب مچ دود  ا افراد   ایخ چندانچ هرای مشارکت ن

ض هر اسا  مطالعات مفی هچ کع در سال نای اخیر انااش دشده، سشبک رنبشری  هشوی. هادند
.اخییار ت مشارکیچ،  أثیر هسزایچ در ردد فرننگ سازمانچ ت مدیریت دان  دارد

هاید هع . تنق  رنبرای ت مدیرای سازمای در ههبود فضای اای اد هیا کارکنای هسیار پررنگ اس
آی نا آموزش داد کع چیونع مچ  واننشد از طریشق ههبشود ار باطشات ت الیشو هشودی هشرای سشایر 

سازمای کار هامبانچ هر اهده رنبرای. ن کارای، هع پیشرفت فرننگ مدیریت دان  ک ک کنند
هیریا است؛ پس ااته هر هارتری زمیا هاید هامبای نای خوهچ پرترش داد  ا از ایا زمیا هع ه

ارَتر خاک نر سازمانچ ها نر درایطچ اگشر هامبشای خشوهچ دادشیع هادشد هش. دکخ اسیهاده کنند
.نق  رنبرای سازمای در هارترسازی ایا خاک هسیار مهم است. مچ دود
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دان  اردد سازمای  هاید ها ما واع ای از اقدامات، هسیر پیاده سازی ت  وسعع مدیریتمدیرای 
سشیر نرچقشدر ه. را ههبود هفشیده ت ک ک کنند  ا ن کارانشای ردشد مط شوهچ دادشیع هادشند

. فرننیچ سازمای هارَتر ر هادد، محصول نهایچ نیز هاکیهیت  ر خواند هود
ز کارکنای هسیاری ا. مدیرای در ههبود فرننگ مدیریت دان  هسیار ک یدی ت اثرگذار استنق  

ردد مدیرای ا. سازمای هع آی چیزی ان یت مچ دنند کع  وسط مدیرانشای مهم هع حساب هیاید
د سازمای ها ن کاری ا  چ خود در فرآیندنای مدیریت دان  ت  أکید هر اجشرای آی مچ  واننش
ر هاترنا ت ارزش نای سازمانچ ت فرننگ مدیریت دان  در سازمای را ها سرات چش ییری  غیی

.دنند

پچ . ها آی کنار آمدمچ  وای درست است کع فرننگ مانند یک نیوم است؛ اما چیزی است کع 
فیا هشرای دناسشایچ ت  ششفی مششکات ت یشامچ کننشد هردی هع آنتع افراد درهاره آی فکشر 

.، یکچ از اقداما چ است کع مچ  واند موجب ار قا سطح فرننیچ یک سازمای دودراه حخ نا
؛ امشا از هارَتری مادِد خاِک فرننیِچ سازمای، نیاز هع زمای دارد ت در کو اه مدت ا هاق ن چ افید

. طرفچ منیظر ماندی ت دست رتی دست گذادیا نم دردی از مشدیریت دانش  دتا ن چ کنشد
ه ت هشذر رانکار مناسب در چنیا درایطچ، اسیهاده از هسیرنایچ است کع درگذدیع هشارَتر هشود

ست، یا ایا افسانع کع فرننگ سازمای میرقاهخ  غییر ا. اقدامات ههبودی در آی ردد کرده است
 شوای از درسشچ کشع از ¬ایا را مشچ. چیزی است کع ارزش  اش را ندارد، کامًا نادرست است

!سقوط نواپی ا هیای دد، آموخت

منبع
Why can't we deal with knowledge culture? Robert Taylor,2019 



فهیمه زمانی
کارشناس مدیریت دانش

مدیریت دانش مشتری

مشترییک سیستم مدیریت دانش ایجاد 

 چ هشع در سال نای اخیر ها ایااد هسیرنا ت کانال نای ار باطچ دیاییال، مشیریای دییشر   شای
سؤالششای را هرقراری   ا  ها پشییبانچ ت انیظار کشیدی هرای ا صال ت نهاییًا دریافت جشواب

آی نا پاسخ مشکات خشود را هع سشرات مچ خواننشد ت ام شب هشع دنبشال راه حخ نشای . ندارند
یچ کشع یکشچ از رتیکردنشا. س ف سرتیس نسیند کع هع نید تجع نیازی هع   ا  ندادیع هادد

" یریمدیریت دان  مشش"مچ  واند ایا نیاز مهم مشیریای را هرآترده سازد، ایااد یک سیسیم 
.است

مدیریت دانش مشتری چیست؟سیستم 
مشورد صرف نظر از صنعیچ کع در آی فعالیت مچ کنید، کسب تکار دش ا سشؤامت مششاههچ را در

ریت یک سیسیم مدی. محصومت یا خدما چ کع ارائع مچ دند از مشیریای دریافت خواند کرد
ار باط دان  مشیری هع د ا ایا امکای را مچ دند  ا هدتی اینکع نیاز هادد مشیری ها درکت

.هرقرار کند، پاییاه داده ای از پاسخ هع سؤامت میداتل را هع آی نا ارائع دنید
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ت میداتل در اهیدایچ  ریا دکخ، یک پاییاه دان  مشیری م کا است مانند یک صهحع سؤام
ت مشیری، هاایا حال، هسیع هع مشامخ ت پیتیدگچ سؤام. ساده در تب سایت د ا هع نظر هرسد

مششیریای مچ  وانید یک سیسیم مدیریت دان  قوی ت قاهخ جسیاو را هع کار هییرید کع هشع
اص د ا اجازه مچ دند هیشیر تارد جزئیات دوند ت پاسخ نای جامعچ را هرای سؤامت هسیار خ

.خود پیدا کنند
مراقبت از مشتری به صورت سلف سرویساهمیت 

سع چهارش مصرف کنندگای معیقدند س ف سرتیس،Nuance Enterpriseنظرسناچ درکت طبق 
٪ آی نشا 7۰رانچ مناسب هرای رسیدگچ هع مسائخ مرهوط هع خدمات مشیری اسشت ت  قریبشًا 

یا سیسیم پاییاه دان  مشیری. س ف سرتیس را هع صحبت ها ن اینده درکت  رجیح مچ دنند
ی مدیریت دان ، رانچ مناسب هرای ح ایت از مشیری د ا در لحظع دقیق نیاز هشع آی، هشدت

.دخالت ن اینده خدمات مشیری است
رهشع امرتزه  ارهع خدمات مشیری هاید سریع هادد؛ اگشر ایا گونشع نبادشد، درنهایشت دش ا  ا
. تخدمات ک یری نسبت هع رقیب خود کع یک پاییاه داده دان  مشیری دارد، خوانید داد
اهع یک پاییاه دان  می رکز ت س ف سرتیس هع د ا ایا امکای را مچ دند  ا هدتی صشرف منش

ری هشع اضافچ هرای پشییبانچ خارج از سازمای ت یا کارمندای داخ چ، خدمات کارآمد ر ت مؤثر 
ن تنیا هااث هشع ادشیراک گذاری دانش . مشیری هرای مسائخ میداتل ت  کراری ارائع دنید
.د ا هیا  یم نای کاری درتی سازمای نیز مچ دود
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اطالعاتی در پایگاه دانش مشتری قرار می گیرد؟چه 
چ دود، نر سیسیم مدیریت دان  مشیری، هاید میناسب ها نیازنای کسب تکار سازمای طراح

:اما مع وًم موارد زیر اجزای اص چ ایا پاییاه داده نا نسیند
o  پاسخخب بخخه سخخؤاات متخخداو(FAQs :) سششؤامت میششداتل خششوب، سششنگ هنششای صششهحع

بشخ از ایا محیوا هاید ک یع سؤامت اساسشچ مششیری را ق. خدمات رسانچ هع مشیری است
.خرید از د ا یا هع محض درتع اسیهاده از محصول یا خدمات د ا در هردادیع هادد

oماننشدسایت نایچ : تاارهای گفتگوی یا تابلوهای بحث و گفتگوQuora تReddit  ثاهشت
یشا در ا. کرده اند کع مشیریای دتست دارند در مسائخ مشیرک هشع یکشدییر ک شک کننشد

دش ا  امرنای گهییو، مشیریای هع هیای  ارهع اسیهاده خود از محصومت ت یشا خشدمات
چ از موارد مطرز دده در ایا گهییونشا یکش. مچ پردازند ت ها نم هحث ت  بادل نظر مچ کنند

.مهم  ریا ترتدی نا هرای ههبود محصومت ت یا خدمات یک سازمای هع د ار مچ آید
oهسشیاری از مششامخ محیشوای آموزدشچ را هشرای تهاگ نشا ت : مقاات و آموزش های ازم

ری در کانال نای رسانع نای اجی ااچ خود ایااد مچ کنند  ا هرای مشیریانشای  ارهع ههیش
ان  ایا محیوا هاید در سیسیم مدیریت د. دریافت محصومت ت خدمات خود ایااد کنند
.د ا هرای دسیرسچ آسای ت می رکز قرار گیرد

oکسشب تکار دش ا مچ  وانشد داسشیای نای موفقیشت مششیریانچ را کشع از : مطالعات موردی
ی کشع محصول یا خدمات د ا اسیهاده کرده اند را هع ن ای  هیذارد ت  ارهع نای هچ نظیر 

 ا کسشب مچ  واند هع سایر مشیریای ک ک کند  ا ارزش هیشیری از راهطع خود ها هرند دش
.کنند را هرجسیع  کند

oایشا را اگر کسب تکار د ا هع طور منظم تهینارنا ت کنهرانس نشای آن: وبینارهای ضبط شده
ع ایا هرای آموزش ت ارائع ارزش هع مشیریای خود هرگزار مچ کند، هاید دسیرسچ موردنیاز ه

.تهینارنای ضبط دده را در پاییاه دان  مشیری خود فرانم کنید

مزایای سیستم های مدیریت دانش
مشا اگرچع م کا است ایااد یک سیسیم قوی مدیریت دان  مشیری هع زمشای نیشاز هادشد، ا

هع انوای یک راه حخ طومنچ مدت، ارائع خدمات هع مشیری ارزش سرمایع گذاری را دارد؛ چراکشع
ری مانشدگاری ایا امر نع  نها  ارهع را هرای مشیریای ههبود مچ هفشد ، ه کع مچ  واند نیایج  اا

.را نیز هع ن راه دادیع هادد
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مدیریت دانش برای مشتریانمزایای 
oهشع یک اهزار مدیریت دان  مشیری می رکز ت س ف سرتیس: خدمات سریع تر و کارآمدتر

ع آی نشا مشیریای ایا امکای را مچ دند  ا هع راحیچ هع اطااا چ دسیرسچ پیدا کنند کع هش
.ک ک مچ کند  ا ها کارایچ هیشیری از یک محصول یا خدمت اسیهاده کنند

oننیامچ کشع مششیری در : ایجاد ارزش و دانش بیشتر در مورد محصوات یا خخدمات شخما
ه از حال جسیاو هرای یافیا پاسخ مسئ ع خود است، م کا است موارد جدیشد اسشیهاد

.محصومت یا گزینع نای خدما چ را کع قبًا از آی نا آگاه نبوده کشف کند
oچ کنشد ت یک اهزار مدیریت دان  مشیری، مشکات را پی  هینشچ م: یک تجربه کلی بهتر

حال ایا نوع  ارهع منار هع دادیا مششیریانچ خودش. پاسخ نا را هع سرات ارائع مچ دند
.مچ دود کع ام ب هع هرندنایچ کع خدمات االچ ارائع مچ دنند تفادار مچ مانند

مزایای مدیریت دانش برای کسب وکارها
oششیری یک پاییاه دانش  م: اتالف وقت و هزینه کمتر در پاسخگویی به مشکالت تکراری

ائخ هع صورت س ف سرتیس، از طریق  وان ندسازی مشیریای در ارائع راه حخ نایچ هرای مس
ع مشیرک،  عداد   ا  نای   هنچ را کان  مچ دند ت آی نا را قادر مچ سازد  ا هیوانند هش

از ایا طریق کارنای  کرارنای د ا حذف مچ دود  ا انرژی ت زمای خشود . خود ک ک کنند
.نیدرا صرف حخ مشکات سفت ت منحصرهع فرد مشیری کع نیاز هع  وجع ا یق دارند، ک
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oزمای د ا مشیریانچ کع  ارهع خوهچ ها سا: نرخ بااتر نگهداری مشتری و مراجعه مشتری
آی نا مشیری نای تفاداری خوانند هشود . دارند، هع احی ال زیاد ها د ا ن راه خوانند هود

یقات  حق. کع هع خرید از د ا ادامع مچ دنند ت حیچ م کا است سهیرای هرند د ا دوند
درصد از مشیریای در صورت دریافت خدمات اشالچ، هشع احی ال ۹۰نشای داد کع هی  از 

.زیاد مشیری  کراری یک درکت نسیند
oها دادشیا پاییشاه دانش  مششیری قشوی  ت در دسشیر : افزایش اقتدار و اعتماد به برند ،

. اد کنیدایا" میفص صنعت"مچ  وانید هرای کسب تکار خود جاییانچ مط وهچ هع انوای 
اسخ هع مشیریای م کا است هارنا ت هارنا هع پاییاه داده د ا رجوع کنند، نع فقط هرای پ

ایشا امشر هشا . مسائخ مرهوط هع محصومت ت خدمات ه کع هرای آگشانچ از رتنشد صشنعت
.دندایت کسب تکار ای ت ههبود  عامخ ها مشیریای هع د ا یک مزیت رقاهیچ مچ دن

سیستم های مدیریت دانش و نحوه کار آن هاانواع 
یهاده کنیشد هسیع هع نیاز کسب تکار مچ  وانید از چند نوع سیسیم مدیریت دان  مشیری اس

:کع در ادامع هع مرتر کو اه نر یک مچ پردازیم
o  اسخ مشامخ ها هودجع مشف، یک صهحع تب ها پهرای :پایه ایصفحه سؤاات متداو

رای هش. هع سؤامت میداتل مچ  واند نقطع درتع خوهچ هرای پاییاه دان  مششیری هادشد
وای جامع  ر کردی آی، مچ  وانید هع مناهع دییری ماننشد مقشامت مهیشد، تهینارنشا ت محیش

.تیدئویچ لینک هدنید
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oمرح ع هعدی در مدیریت دان  مشیری، نصب یک چت رهشات ماهشز :چت زنده خودکار
دشده هع نوش مصنواچ در تب سایت د ا است کع ها پاسخ هع سؤامت رایج هرنامع ریزی

شیری تقیچ مشیری ک  ات ک یدی را در گپ تارد مچ کند، هر اسا  پاییاه دان  م. است
نشد، اگر رهات هشع سشؤال مششیری پاسشفچ ند. موجود، هافاص ع پاسفچ دریافت مچ کند

.سیسیم هع صورت خودکار مشیری را هع یک ن اینده پشییبانچ تصخ مچ کند
oدرکت نای زیادی راه حخ نای نرش افزاری از پی  سشاخیع دشده را : نرم افزار مدیریت دانش

ایا نرش افزارنشا دارای. هرای پاسخ هع نیازنای مدیریت دان  مشیری د ا ارائع مچ دنند
تی گچ نای مفی هچ نسیند کشع مچ  واننشد هشع دش ا ک شک کننشد  شا از طریشق محیشوای

یم هسیاری از  راه حخ نای سیس. سازمای یافیع، خدمات ههیری هع مشیریای خود ارائع دنید
ه داده مدیریت دان  ها نرش افزار ت هرنامع نای  ازیع ت ح یخ موجود هرای ایااد یک پاییا

آسای ادماش مچ دوند ت هرخچ از آی نا کشارکرد  امرنشای هحشث ت گهییشو را هشرای  عامشخ 
.مشیریای ها یکدییر ارائع مچ دنند

o اشاد هزرگ  ر هشا دادشیا منشاهع مزش هشرای ایدرکت نای :سفارشیپایگاه دانش انحصاری
پاییاه دان  انحصاری خشود مچ  واننشد  ارهشع ای کشامًا خشاص هشا قاه یشت جسشیاوی

 شوًم ایا گزینشع مع. پیشرفیع، تی گچ نای انا ا ت موارد دییر را هع مشیریای ارائع دنند
اییاه نشای ن ونع پ. هرای هرندنای فناتری ها  عداد زیادی کارهر نرش افزار ههیریا گزینع است

از یشک پاییشاه ن ونشع نایچ  Canvaت Tableau،Evernoteدان  مایکرتسافت، گوگشخ، 
.دان  انحصاری سهاردچ نسیند
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سیستم های مدیریت دانش برای تیم های فروشبهترین 
اند هرای سیسیم نای مدیریت دان  فقط هرای مشیریای خارجچ د ا نیسیند ت سازمای مچ  و

چ ت ک ک هع  یم نای فرتش ت خدمات مشیری خود در  عامات سازنده  ری ها مششیریای فع ش
هشرای  شیم تقیچ هع دنبال ارائع ههیریا سیسیم مدیریت دان . احی الچ از آی نا اسیهاده کند

ا ن شع فرتش خود نسیید، مچ خوانید هع دنبال سیسی چ هصری، منظم ت مشیرک هادشید  ش
رش افزاری کع ن. افرادی کع از آی اسیهاده مچ کنند هع جدید ریا اطااات دسیرسچ دادیع هادند

خ،  قشویم، مانند ای یش-انیفاب مچ کنید هاید ها محصولچ کع از گذدیع از آی اسیهاده مچ کنید 
در ادامع چنشد گزینشع محبشوب نرش افشزار . ادماش دود-نرش افزار ادیراک فایخ ت ارائع دننده چت 

helpdeskرا ها نم مرتر مچ کنیم:
oJitbit دامخ پاییشاه دانش " نر آنتع را کع د ا از یک میز ک ک نیاز دارید "مچ کند اداا

ده را ارائع مشیری، ردیاهچ دارایچ، پیوست فایخ، هرچسب گذاری، ادماش ای یخ ت گهییوی زن
.مچ دند

o ازKayako هع انوای یک  راه حخ س ف سرتیس مششیری ت میشز رانن شای داخ شچ مچ  وای
ی نا در ایا نرش افزار هع  یم د ا ک ک مچ کند  ا ها ج ع آتری ن ع  عامات آ. اسیهاده کرد

.یک مکای، پرتسع دریافت خدمت نر مشیری را  اسم ت میناسب کنید
oMojo Helpdeskو، هع اداا مچ کند ها اسیهاده از پاییاه دان  س ف سرتیس قاهخ جسیا

.٪ از درخواست نای ترتدی مشیری را کان  دنند۹۰مشامخ ک ک مچ کند  ا 
oZendesk زی ت محبوب ک کچ ها تی گچ پاییاه دان  قوی است کشع دفصچ سشانرش افزار

اسیهاده از آی آسای است ت مچ  واند هع انوای یک پاییشاه دانش  داخ شچ هشرای فنشاتری
اسیهاده اطااات ت اوامخ پشییبانچ یا هع انوای یک اهزار پرس  ت پاسخ میداتل مشیری

.دود
استراتژی مدیریت دانش مشتریایجاد 

را  ی مدیریت قبخ از اینکع سیسیم مدیریت دان  مشیری خود را هع کار هییرید، هاید یک اسی
پیرتی یک هرنامع منسام کع ن ع از آی. دان  هرای ادیراک دان  ت اسیهاده از آی  هیع کنید

هشرای . ندکنند، هع رتز هودی دان  را  ض یا کند ت هرای مشیریای ت کارکنای د ا خ ق ارزش ک
. دتیا ت اجرای اسیرا  ی جامع مدیریت دان  ایا مراحخ را دنبال کنید
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سیستم های مدیریت دانش برای تیم های فروشبهترین 
نمایندگان مستقیم ارائه خدمات مشتری خود مصاحبه کنیدبا . 1

 ا ننیاش  هیع لیست سؤامت میداتل اتلیع، هاید ها افرادی کشع در خشط مقشدش کسشب تکار دش
ریا ایشا کارمنشدای هشع ههیش. نسیند ت نررتز سؤامت مشیری را پاسخ مچ دنند، صحبت کنید

 نایچ دکخ مچ دانند کع چع اطااا چ هرای مشیریای د ا مهم  ریا است ت ن تنیا چع  راه حخ
ا هرای ایااد یک سیسیم مدیریت دانش  مششیری، کشار را از ایش. هرای آی نا مهید هوده است

ها ایا کار . مرح ع درتع کنید درتع کنید ت یک پاییاه دان  هر اسا  ایا سؤامت ایااد کنید
د ا صدنا سشاات کشاری را در طشول سشال کشان  مچ دنیشد ت رضشایت مششیری را ههبشود 

سشید ت درک فرایند مصاحبع هع د ا ک ک مچ کند  ا مشیریای خود را ا یق  ر هشنا. مچ هفشید
.خوهچ از انواع سؤام چ را کع آی نا مع وًم مچ پرسند هع دست آترید

اطالعات موجود کسب وکار را برای یافتن سخؤاات متخداو ر رفتارهخا و الگوهخای مشختریان. 2
بررسی کنید

رای ااته هر صحبت مسیقیم ها کارمندای، مچ  وانید از داده نشای  اشاری چنشدیا سیسشیم هش
.پشییبانچ ت افزتدی هع لیست محیوای هالقوه پاییاه دان  اسیهاده کنید

o برچسب هایHelpdesk : اگر از  راه حشخ نرش افشزاریHelpdesk مچ کردیشد، ایشا اسشیهاده
.نرش افزار منبع منچ از دکایات، مشکات ت سؤامت مشیری هادد

oچ کنید ها اسیهاده از کارکرد جسیاوی داخ چ سایت خود، هررس: تجزیه وتحلیل وب سایت
کس هشع گوگخ آنشالییی. کع هازدیدکنندگای تب سایت د ا چع مواردی را جسیاو مچ کردند

ر د ا امکای مچ دند ابارات جسیاوی خاص در سایت را پیدا کنید ت رتندنای خاص را د
.طول دتره نای خاص مشف کنید

oریانچ مشامخ د ا هع احی ال زیاد ها نظرات ت پیاش نای مسیقیم مشی: رسانه های اجتماعی
. درتهرت دده است کع محصومت ت خدمات د ا را در دبکع نای اجی ااچ دنبشال مچ کننش

ات ت چع مچ گویند ت سشعچ کنیشد مششک( ت رقبای صنعت د ا)هبینید مردش در مورد د ا 
.نیرانچ نای مداتش آی نا را دناسایچ کنید
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برای سازمان دهی اطالعاتر دسته بندی سؤاات را با دقت انتخاب کنید. 3
. ی کنیشدهعد از انااش  حقیقات داخ چ ت دناسایچ سؤامت صحیح، هاید سشؤامت را دسشیع هند

زی را از ایا کار هع د ا امکای مچ دند س س ع مرا بچ از اطااات ایااد کنید ت هبینید چع چیش
د اگر یک ساخیار س س ع مرا بچ هرای اطااات موجشود در پاییشاه دانش  خشو. دست داده اید

. ادشندایااد کرده اید، دسیع نایچ کع ن ای  مچ دنید هاید هرای مشیریای د ا معنچ دادشیع ه
ر آی یکچ دییر از مزایای دسیع هندی ت هرچسب گذاری محیوای پاییاه دان  ایشا اسشت کشع د

ر حشال هع انوای مثال، تقیشچ کشارهر د. ارجاع مقامت مر بط هرای ک ک هع کارهرای آسای  ر است
یسشیچ از جسیاوی دسیع خاصچ است، مچ  وانید سیسیم خود را طوری هرنامع ریزی کنید کع ل

.سؤامت مشاهع یا مر بط را ن ای  دند
فرمت پرسش و پاسب و ارائه اطالعات را استاندارد کنید-4

د، هایشد هعدازاینکع سؤامت ت دسیع هندی نای خاص اطااات را هرای پاییاه دان   عریف کردی
ار هشع ایشا کش. در مورد یک فرمت مناسب هرای ارائع اطااات ت ادیراک دان   ص یم هییرید

نر مقالع هع. مشیریای د ا ک ک مچ کند کع هدانند ننیاش مرتر پاییاه داده چع انیظارا چ دارند
ست نا از یک فرمت آسای هرای خواندی ها زیرانوای نا ت لی. یک انوای  وصیهچ ت کامخ هدنید

.اسیهاده کنید ت در صورت لزتش از اکس  ت فی م اسیهاده کنید
به طور مداوم پایگاه دانش را به روز کنید و بهبود ببخشید. 5

زارش زنده ایا پاییاه هاید یک گ. پاییاه دان  مشیری کاری نیست کع  نها یک هار ایااد دود
ت پویا از   اش اطااات مرهوط هع محصشول ت خشدمات دش ا هادشد ت ایشا هشع معنشای هشع رتز 

 ینای از ننیامچ کع نسفع اتلیع را منیشر کردید، یک کاردنا  را هرای اط. نیع دادیا آی است
یسشیم ایا دف هایشد هشرای هشع رتز نیع دادشیا س. هع رتزرسانچ نا ایا سیسیم منصوب کنید

.مدیریت دان  ها سایر هف  نا ن اننگ دود
یک سیستم برای دریافت بازخورد کاربر ایجاد کنید. 6

ع د ا در در پازا نر صهحع مچ  واند ه" آیا ایا صهحع مهید هود؟"یک فرش هازخورد ساده مثخ
آی نسیند ههبود مسی ر سیسیم ک ک کند ت دقیقًا ن ای چیزی را کع مشیریای د ا هع دنبال

ر ها ایا کار هازخوردنای موردنظر را از مشیریای دریافشت مچ کنیشد ت مچ  وانیشد هش. فرانم کند
.اسا  آی سیسیم را ههبود دنید

business.com, How to Create a Customer Knowledge Management System,
Nicole Fallon, Nov 2020

منبع
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روزنوشته های یک مشاور مدیریت دانش 
مدیریت دانش شخصی

ینشع راهرت  ی ور مشاتر هرجسیع مدیریت دان  اخیرًا در مط بچ در  آموخیع نای خود در زم
زانشع یاددادشت رتدامخ  عدادی ایا مقالع کع . پیاده سازی مدیریت دان  را منیشر کرده هود

هود  وجع مرا ج ب کرد ت  ص یم گرفیم هف  نای از آی 2۰2۰تی در ماه نای نوامبر ت دسامبر 
.را ها د ا هع ادیراک هیذارش

اسناد
زیشادی اههشاش . حس هدی درهاره اسناد ندادیع هادید! مدیرای دان : 2۰2۰نوامبر ۱۹پناشنبع 

درهاره مدیریت اسناد، مدیریت محیوا ت مدیریت اطااات در مقاهخ مشدیریت دانش  تجشود 
مدیرای دان  درگیشر حوزه نشای دییشر مچ دشوند، هشع تی ه موارد هاایا حال در هسیاری از . دارد

دات   شاش اما هع ایا نکیع  وجع دادیع هادید کع مدیریت مسین. مدیریت مسیندات سازمانچ
.نیستاقداما چ کع هاید در زمینع مدیریت دان  هع آی  وجع کنید 
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فرایند اصلی مدیریت دانش
ص چ امرتز فقط  هکر درهاره اکس نا هدتی نید  وضیحچ درهاره فرایند ا: 2۰2۰نوامبر 2۰ج عع 

!ج عع خوهچ دادیع هادید. مدیریت دان 

تمرین مدیریت دانشبرای مدلی 
ع ه)مرکزی  صویری کع در صهحع هعد قاهخ مشانده است، نسیع در : 2۰2۰نوامبر 2۳دتدنبع 

اری هامی آی خط خرتجچ نای اص چ ت پازا آی کش. فعالیت نای اص چ نسیند( نارناچرنگ 
ما چ هع انوای مثال در قس ت پشازا  صشویر اقشدا.استکع هاید انااش دنید نشای داده دده 

محدتدیت نای مدیریت دان ،، مقاصد ت ،  عییا اندافت چشم انداز دتیا ماموریت نظیر 
ازی اقدامات ت  کنیک نای مدیریت دان  پیاده سنیایج سریع از اجرای رانکارنای هرای کسب 

 دتیا مدت ،ه ند دان ،  وجع هع  غییرات اص چ مدیریت دده در سازمای،  دتیا هرنامع نای 
ی هرنامع زمای هندی دقیق هرای اجرای هرنامع نای مدیریت دان  ت مناهع مشورد نیشاز هشع انشوا

ه هع آی  وجع دشود، مطشرز دشد« هرنامع ریزی اسیرا  یک مدیریت دان »مواردی کع هاید در 
ع اجرای ایا اقدامات منار هع هرنامع ریزی اسیرا  یک دده ت در نهایت دت خرتجچ نقش. است

(هامی خط نارناچ)راه مدیریت دان  ت اسیرا  ی مدیریت دان  را هع ارمغای مچ آترد
اید سیوی ایا  صویر، اقداما چ کع سازمای در زمینع نای مفی ف مدیریت دان  ه۵هر اسا  

.هع آی  وجع ن اید ارائع دده است

فرایندهای کلیدی مدیریت دانش

یادگیری

خلق

به کارگیری

تسهیم
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تعامل ذینفعان

تجزیخخخه و تحلیخخخل 
کسب و کار 

ممیخخخزی مخخخدیریت 
دانش و الگوبرداری

آنالیز کسب و کخار و
طراحی اهداف 

دانخخش مخخورد نیخخاز 
کسب و کار

اسخختراتژی کسخخب و 
و اولویت هاکار 

محیط بیرونی

اسخختراتژی مخخدیریت 
دانش

نقشخخه راه مخخدیریت 
دانش

برنامخخخخخخخخخخه ریزی 
استراتژیک

ماموریخخخخخخخخخخت و 
چشم انداز

اهخخدافر مقاصخخد و 
محدودیت ها 

ع از کسب نتایج سری
اجرای اقدامات

برنامخخخه های اصخخخلی 
مدیریت دانش 

 ترتغییرات بلند مدت

برنامه زمانی

منابع

اهخخخداف معمخخخاری 
کسب و کار

دانش سازمانطرح اولیه معماری 

هدف

اقدامات

کارکنان و سازمان

فرایندها

سیاسخخت ها و نمخخام 
حاکمیتی

زیرساخت و فنخاوری 
اطالعات

فرهنگ سازمانی

فرهنگ هدف

مهندسی محتوا

انطباق اطالعات

یادگیری

نوآوری

اشتراک گذاری دانش

 هابه کارگیری به روش

ارتباطات کارکنان

سرویس ها

مداخالت

پشتیبانی

اجرا و ارزیابی

مخخخدیریت پخخخروژه و 
برنامه

مدیریت تغییر

مشارکت در کسب و
کار

راهکارها

سا  چگونه تغییر کرده است؟30مدیریت دانش در طی 
تدًا احی اًم اتلیا هاری کع ایا ک  ع را دنیدش حد. سال۳۰مچ دانم، ه ع :2۰2۰نوامبر ۱4سع دنبع 

مای در آی ز. ن ع چیزنای قبخ از آی زمای پراکنده،  ردیدآمیز ت نادناخیع هودند. هود۱۹۹۰سال 
ح یخ  . کار مچ کردشدان  ت مهندسچ دان  سیسیم نایچ اسیفراج ها نوش مصنواچ هر رتی 

یوانند هع ت مدل سازی دان   فصصچ ت  ص یم گیری هرای ساخت هرنامع نای کامدیو ری کع ه
  رکشز زمانچ کع چند سال هعد مدیریت دان  پررنگ  ر دد، هع تضوز. ک ک کنندکارنا انااش 

. چ گرفتاسیرا  یک ت میای ردیع ای دادت کع ک یع موارد از فرایند  ا فرننگ سازمانچ را در هر م
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 غییشرات در پیاده سشازی مشدیریت دانش تفاداریم، اما اتلیا آی رتیکرد خی چ از ما ننوز هع 
ت اسشیقرار آی  شچایا  غییر،  ق یخ سریع مدیریت دان  هع مسشائخ . خی چ سریع ا هاق افیاد

ریت دان  هناهرایا از ایا نقطع هع هعد مسیر مدی. نرش افزاری هرای مدیریت دان  سازمانچ هود
رکز هر ددند؛ آی نایچ کع می می رکز هر رتیکردنای آی  چ افرادی کع آمد؛ هع صورت سع داخع در 

افرادی دشبیع مشا کشع ننشوز مچ خواننشد هشع دیشدگاه اقدامات ام ب انسای گرایانع نسیند ت 
.تفادار ه انندتسیع  ری 

!( ا ًا  ارهع اش کردش)سال از چیزی کع مورد   سفر هود ۳۰مدیریت دان  در طچ هی  از 
هشع در سالمدییر مدیرییچ جای دد ت هع نسبت مدنای زتدگذر هدل هع چیزی درخور سیای  

هسیاری از ایشده نای مشدیریت دانش  در جنب  نشایچ ماننشد چاهشک هشع امرتزه  . استهرده 
.محبوهیت دست یافیع اند

شغل مدیریت دانش
ست   وسعع دغ چ در مدیریت دان  مانند سایر مشامخ سازمانچ نی: 2۰2۰نوامبر 2۵پناشنبع 

ما ی از هسیار . هرای خود ای ایااد مچ کنیدکع ها  اش دان  مسیری است ت دغخ مدیریت 
.نکا چ را مچ  خوانند کع چطور تارد یک نق  دغ چ مدیریت دانشچ دوند

هع راحیچ هشع. مدیریت دان  یک دغخ آزاد است ت نید مانعچ هرای ترتد هع آی تجود ندارد
چ کشع سایر کارنا  ع یم پیدا مچ کند؛ هناهرایا اگر مچ خوانید تارد مدیریت دان  دوید جشای

چ هع انااش هع درط ایا کع هیوانید ک چ فضای خالاست، امی نسیید ههیریا مکای هرای درتع 
سششازمای دنچ یششک گششرته، مششدیریت در  آموخیششع نا یششا . فعالیت نششای آی اخیصششاص دنیششد

رتیدادنای ادیراک دان  در زمای نهار، سازمای دنچ اطااات حیا چ ت میره از ج  ع اقداما چ
.انااش هدنیدهاید هرای آی است کع 

معماری مدیریت دانش
مع اری دان  مدل ت طشرز ک شچ اسشت کشع چیشونیچ ا شخ کشردی :2۰2۰دسامبر ۱سع دنبع 

مع شاری یشک مع اری مدیریت دان  صرفًا . مدیریت دان  در یک سازمای را نشای مچ دند
ع دارای سیسیم فناتری اطااات نیست، ه کع یک مع اری کامخ سیسیم کسشب تکار اسشت کش

ت مورد نیشاز هشرای اسشیقرار مشدیریندف، معیار، افراد، فرایند، محیوا، آی  چ ت اهعاد فرننیچ 
هششرای مع ششاری مششدیریت دانشش  مچ  وانیششد از مششدل نای مرجششع ت  ارهیششات . دانشش  اسششت

.سازمای نای هر ر الیو هرداری کنید
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برای دانش خود زمان بگذارید
ر هرای سامیچ  ای تقت هیذاریشد تگرنشع مابشو»ایا ابارت معرتف کع : 2۰2۰دسامبر 4ج عع 

د فکشر هااشث دشکرد ت اخیرًا در یک ج سع مصداق پیدا « مچ دوید هرای هی اری تقت هیذارید
یریت کنم کع چطور یک سازمای سامت را هع هفشچ از مأموریی   بدیخ مچ کند ت اجزای مد

زمای نیاز تاضح است کع کار دانشچ هع. دان  چیونع مچ  وانند هع سامت سازمای ک ک کنند
هشع دارد؛ اما مانند دفصچ کع معیاد کار است ت  ا ااقبت هع یک هی اری تخیم دچشار نششود
کشع سامی   وجع ن چ کند، مع وًم سازمای نا نم سردای آی قدر گرش فعالیت نایشای اسشت

درحالچ کع ن یا زمشای کو شاه هااشث. مدت زمانچ نرچند کو اه را هرای دان  صرف ن چ کنند
.مچ دود هعدنا از خی چ افسو  نا ج وگیری مچ کند

نقش مدیریت دانش در معرفی سازمانی
ت جشذب دان  در طچ فرایند انیصشاب مدیریت نیازنا ت فرصت نای : 2۰2۰دسامبر 7دتدنبع 

ری از هع یشادگیاست کع کارمند درتع ایا درست  زمانچ چیزنایچ نسیند؟ کارکنای جدید چع 
ههه شد کشع دانش  منشاهع ت خشدمات اقدامچ هایشد از نر سازمای مچ کند ت در ایا مرح ع قبخ 

انش  چیزنایچ نسیند، خبرگای سازمای چع کسانچ نسیند ت هرای دسیرسچ هع دسازمای چع 
د از در ن یا زمای است کع سازمای مچ  وانن تنیا .هاید سراغ چع سیسیم نا یا افرادی هرتد

.هییردکارمندای ت درهاره آی نا یاد 
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:هاید دامخ ایا موارد هادندمعارفع کارکنای جدید انیصاب ت هناهرایا فرایند 
o دسشیرکردی کارمند جدید ها مهانیم مدیریت دان ، فرایندنا، مناهع، خشدمات در آدنا  

سازمای ت نحوه دسیرسچ هع دان  سازمانچ؛
o هسشیرنای کارمند جدید هرای ایا کع اطااشات اساسشچ درهشاره خشودش را در درخواست از

ای ن تنیا درهاره کارفرمانشا ت مششیری. ادیراک هیذاردموجود مدیریت دانشچ سازمای هع 
. وضیح دندهادند نیز م کا است رقبا ت مشیریای احی الچ کع قب چ 
ود رتی دشغخ خشود می رکشز دشهر قبخ از ایا کع کارمند جدید کار خودش را آماز کند ت ا ومًا 

ره در طچ ایا زمای کو اه ااقانع است کع نر چع مچ  وانیم درهشا. زمای خی چ ک چ تجود دارد
.ال دنیمات اطااات کسب کنیم ت دانشچ را کع م کا است در آینده موردنیاز هادد هع ات انیق

دارد؟نوع محتوا را کدام اینترانت شما 
محیوا نق  مه شچ در مشدیریت دانش  دارد ت هشع انوای یشک رکشا : 2۰2۰دسامبر ۸سع دنبع 

ادامع اساسچ   قچ مچ دود؛ اما ایا محیوا در سازمای د ا هع چع صور چ مدیریت مچ دود؟ در
ازمانچ هرخچ از مهم  ریا محیوانایچ کع هع صورت مسیقیم ت میرمسیقیم هر مدیریت دان  سش

:اثرگذار است را هانم مرتر مچ کنیم
o خارجچمناهع اخبار داخ چ ت
o ،ت چرخع سامنع  اریخ نای درکت( داخ چ، خارجچ)رتیدادنای پی  رت  قویم
o کارهر ت هحث درهاره کخ موضواات ت انواع محیوانظر
o ایسیا درهاره درکت، محصومت، خدمات، مشیریای، هازارنای آی ت میرهاطااات
o هع قوانیا، سیاست نا، فرایندنای درکت دسیرسچ
o واهع سایر اهزارنای آی  چ، داده نا، خدمات ت دییر مناهع محیسایت نای کارکردی ت پیوند
oفرایند ت میره، تفایف ت رانن انای محیوای دانشچ؛ در  آموخیع نا، مهارت نا
o اجی اع دان  ت مشارکتسایت نای
o درکااکسیرانت مشیریای ت
oطرز ایده ت اهیکارات
o پرتژه ناهرنامع نا، درکت، اسیرا  ی
o پرس  ت پاسخسیسیم
oتیکچ نا
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دانش اصو  اخالقی داردمدیریت 
پیاده سشازی مشدیریت دانش  هشدتی  وجشع هشع اصشول اخاقشچ ت : 2۰2۰دسامبر ۹چهاردنبع 

فت هدتی ایا نا اسیقرار مدیریت دان  هسیار سش. ارزش نای مرهوط هع خودش میسر نیست
ارکت مدیریت دان  هع مزایای ادیراک دان ، یادگیری، اهیکار، ههیریا اقدامات ت مشش. است
.ددارهاتر 

مدیریت دانش از چه جنسی چیست؟
دش ا فکشر مچ کنیشد . مدیریت دان  ابشارت چنشد مههشومچ اسشت:2۰2۰دسامبر ۱۰پناشنبع 

مدیریت دان  یک رتش، جنب ، کارکرد ت یا دشاخع ای از مشدیریت اسشت؟ هشع اایقشاد مشا 
ت احی اًم ن یا کافچ اسش. آزادی استمدیریت دان  یک جنب  است ت خی چ نم جنب  

یار از هسش. هسیار هد ت از نم گسیفیع  عریف دده اسشتهادد، اما کع داخع ای از مدیریت نم 
ند، اما صاحب نظرای حوزه مدیریت  اش دادیند کع ایا مههوش را از زتایای مفی ف  عریف کن

.میأسهانع سرنخ اص چ ت نکیع مهم را از دست دادند ت آی را گنگ ارائع کردند
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جستجوی اریب
افراد مچ خواننشد موضشواچ را جسشیاو کننشد،  شاش مچ کننشد تقیچ :2۰2۰دسامبر ۱۱ج عع 

وای یک هع ان. هع صورت مسیقیم ایا کار را انااش دنند، اما ایا کار م کا است دکست هفورد
ناکامچ مواجع هع دنبال آی نسیم ها آنتع ارهع دفصچ، تقیچ اتلیا  اش هرای جسیاوی 

« ی اریشبجسشیاو»مچ دود، یکچ از  کنیک نایچ کع اسیهاده مچ کنم  کنیکچ است کشع آی را 
رای آیشیم ایا  کنیک در ار باط ها  هکر درهاره سایر صهات، تی گچ نا، یا ن ونع نایچ هش. مچ نامم

نبشال هع انوای مثال د ا د. کردمههوش اص چ آی را جسیاو هاید هع جای کع مورد جسیاو است 
را کع ها دفصچ مچ گردید اما جزئیا   را هع خاطر ن چ آترید؟ داید هیوانید پرتژه یا سازمانچ

ا ومشًا نشر چیشزی کشع در . آی مر بط است، یا کسشچ کشع ات را مچ دناسشد، هشع یشاد هیاتریشد
چیشز دییشری مچ  وانید مسیقی ًا جسیاو کنید ت اگر نییاع نداد دنبشالرا جسیاوی  هادید 

. درهاره آی هادید

جرقه ای برای آتش
در مرکز یک اجی اع دانشچ، فرا ر از ن شع هرنامشع ریزی نا، طرز نشا، :2۰2۰دسامبر ۱۵سع دنبع 

رتش نا، اهزارنا، نکات ت رانن ایچ نا چع چیزی هیشیر از ن شع ان یشت دارد؟ اگشر آ ش  زدی 
وامشع هادد، ما هاید از خاکسیر هاارزش ایا آ   سوزی نا هرای دع ع تر کردی جموضوع اص چ 

از هشع نیشایج دور ت ادییاق هرای یادگیری،   ریا ها یکدییر ت دسشییاهچ. جدید اسیهاده کنیم
.ج  ع مواری است کع هاید هع آی  وجع کرد

استقرارر ادغامر تبدیل
آماز کردی ت حهظ یک هرنامع مشف مدیریت دان  از طریق سشع :2۰2۰دسامبر ۱4دتدنبع 

.اسیقرار، ادماش ت  بدیخ: فاز انااش مچ دود
oود دارد احی ال زیادی تج. اسیقرار یعنچ  عییا راه حخ ت مداخات خاص هرای  غییر: اسیقرار

  اتل  نها رتی یک جنبع از مدیریت دانسال کع د ا هرای پیاده سازی مدیریت دان  در 
.اددمی رکز دده هادید، ایا جنبع م کا است محیوا، فرایند، آی  چ یا نر چیز دییر ه

oد طچ هایمدیریت دان  . گاش هعدی در فرایند پیاده سازی مدیریت دان  ادماش است: ادماش
 شع سال ها سایر حوزه نای سازمانچ یکدارچع دود ت سایر جنبع نای آی نیز کع در مرح۳ ا 2

.نفست در اتلویت نبود، مورد وجع قرار گیرد
oای در راسشیفرننگ سشازمانچ هع معنچ ههینع کردی مدیریت دانش  ت  غییشر جهشت :  بدیخ

.ارزش نای دانشچ است
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مدیریت دانش در عملتمرکز 
  رکز را هع انوای حوزه نا، مرزنا ت ق  رت سازمای نا مع وم مواردی :2۰2۰دسامبر ۱6چهاردنبع 

امشا تاقعشًا تاحشدنای مشدیریت دانش  در مچ گیرنشد؛ مناسب هرای مدیریت دانش  در نظشر 
در از حوزه نایچ کشع مچ  واننشدهرخچ ؟ مچ یاهندهع ایا موارد دست چیونع سازمای نایچ هزرگ 

کشار فنشاتری دشامخ مشواردی ن تشویهرای مدیریت دان  خشوراک ایاشاد کننشد سازمای نا 
ت  اطااشات ت محیشوامشدیریت خارجچ، اسشیانداردنای اطااا چ ت  حقیقات دیاییال، مناهع 

.پرتژه نای داخ چ نسیند

مدیریت برای دانشر نه مدیریت کردن دانش
مدیریت دان ، مدیریت هرای دان  اسشت ت نشع مشدیریت کشردی :2۰2۰دسامبر ۱7سع دنبع 

ت دان  یک مههوش انیزااچ است؛ مههوش م  وسچ نیسشت کشع هیوانیشد آی را مشدیری. دان 
است؛ اما از دیدگاِه م ط ماده گرایانع مدیریت دان  صرفًا مدیریت اسناد در یک سازمای. کنید

درتاقع هف  قاهخ  وجهچ از فعالیت نایچ کشع تاحشدنای مشدیریت دانش  اناشاش مچ دننشد 
! مدیریت چیزی است کع مر بط ها اسناد است نع صرفًا مدیریت اسناد
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ت هع ابارت دییر درصد ک چ از فعالیت نای مدیریت دان  در یک سشازمای مشر بط هشا مشدیری
کع مسیندات ت دان  آدکار است ت هف  قاهخ  وجهچ از اقدامات مرهوط هع حوزه نایچ است

ت؛ مدیریت مسیندات رانکار هسیاری مهیدی هرای سازمای ناس. دان  پنهای در آی تجود دارد
قال دنند اما زیرا هع کارکنای ک ک مچ کند کع هع دان  آدکار دسیرسچ دادیع هادند ت آی را انی

.  اش مدیریت دان  نیست

!دانشکردن مدیریت دانش به مدیر واگذار 
تقیچ پرسششنامع نای ارزیشاهچ سشازمای را هررسشچ مچ کشردش از خشودش :2۰2۰دسامبر ۱۸ج عع 

ا شخ دارد؟اهیکشار ؟ آیشا سشازمای مچ گیرندپرسیدش کع ایا سازمای  ا چع حد از  اارب در  
د؟دان  خود را هع ادیراک مچ گذارد؟ ههیریا  اارب را  وسعع داده ت از آی اسیهاده مچ کن
ع ایشا پرسیدی درهاره ا  کرد مدیر دان  ت یا کارکرد آی موضع هسیار مه چ است؛ اما مسشئ 

است کع ا  کرد کخ سازمای  ا چع اندازه خوب است ت آیا   امچ ارکشای سشازمای در راسشیای
دیر دان   بدیخ دان  هع ارزش هرای ذینهعای ن کاری مچ کنند؟ هع هیای دییر نق  ت جاییاه م
ذار دود، اما سازمای هاید هسیار پررنگ هوده ت مسئولیت کای فرایند مدیریت دان  هع تی تاگ

ندادشیع در قاهخ مدیریت دانش مسئولییچ ایا هدیا معنچ نیست کع سایر کارکنای سازمای 
زمانچ مدیریت دان  در سازمای موفق خواند دشد کشع هشع انوای هفششچ از تفشایف . هادند

.  امچ کارکنای در ک یع فرایندنای سازمانچ در نظر گرفیع دود

منبع

Knowledge Management Thought of the Day/ Robert Taylor/ November 2020
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کنشار سشامت در مههشوش سشامت رتانشچ ت معنشوی هر سامت سال ناست حوزه پ تنشیرای 
ادیع ت درتانچ ت معنوی هر سامت جس چ اثری مثبت  أکید دارند ت معیقدند سامت جس چ
.درمای ت ههبودی را سرات مچ هفشدفرآیند 

نر حادثع ای کع در زنشدگچ انسشای رخ مچ دنشد، خشواه   شخ یشا دشیریا، حشاتی  ارهیشات ت 
 رت در  نایچ است کع اگر درست ت صحیح آموخیع دوند، قادرند در هزنیاه نای حسا  پیِ  

 ح شخ رنشج هی شاری خشود ت یشا هسشییای نیشز یکشچ از ن شیا . رانیشا ت یاری رسشای هادشند
رتنا پیوسیم ت میأسهانع هنده نیز هع خیخ مبیایای هع تیرت  ک یر دناخیع ددۀ ک. رخدادناست

ت کشادر ددت هی اری هع قدری هود کع هع ناچار در هی ارسیای هسیری ددش ت مد چ  حت مراقب
.درمای هودش

، ان یشت ت آنتع از اهیدای درگیری ها ایا هی اری ت  ا ههبودی نسبچ ت سامیچ دسیییرش دشد
ی اری درتاقع، ایا ه. لزتش  قویت هعد رتانچ ت معنوی انسای در کنار  قویت قوای جس چ هود

رت  ت هی  از آنکع قوای جس چ انسای را  ضعیف کند، هع دلیشخ مکانیزش نشای مسشیقیم تیش
آی را هشرده ت اثرگذاری نای میرمسیقیم آی، هع قوای رتحچ، ااطهچ ت معنشوی انسشای ناشوش 

.ضعیف ت ضعیف  ر مچ کند
ائچ، هع ن یا خاطر حهظ رتحیع، داداهچ ت امید هع آینده در کنار اای اد ت اایقاد هع امور ماتر

ع هشن تنشیا . مچ کنشدهی اری را ازنظر رتانچ آسشای  ر دادیع ت  ح خ اثری دتسویع در درمای 
هر ن یا اسا ، حضشور . جسم ت نیرتنای دفااچ هدی در مواجهع ها تیرت ، امداد مچ رساند

رتنا هشع رتانشناسای ت مشاترای دتدادتِش پزدکای ت پرسیارای، ک ک دایانچ هرای مبارزه ها ک
.هی ارای مچ کند
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در درمای  ا قبخ از درگیری ها ایا هی اری، داید ک یر هع ان یت حضور مشاترای ت رتانشناسای
یای، هع انوای هیای  ارهش  دفصشچ، در رتزنشای هسشیری در هی ارسش. ایا هی اری  وجع دادیم

ای حضور یک رتانشنا  در ا اق ت صحبت ات ها  ک  ک هی ارای،  نواچ خاص هشع رتنشد درمش
ات ها آرام  ت خونسردی درتع هع صشحبت مچ کشرد ت صشحبت نا ت دمدمشع نای . مچ هفشید

هشع از سوی دییر هرای آی دسشیع از هی شارانچ کشع حاضشر. فکری هی ارای را کامًا گوش مچ داد
کار ت آی نا پذیرش درایط جدید هی اری ت سبک موقیچ زندگچ دای نبودند، اتًم تاقعیت را آد

رای را پذیرای ایا درایط مچ ن ود ت در قدش هعد، ها ج ات انییزدچ ت امیدآفریا، آی نشا را هش
رامم نوهت هع ما نم رسید هع س. مبارزه ها ایا هی اری ت امید هع آینده ای رتدا، آماده مچ کرد

نرچنشد ن یا گهت تگونای مسیقیم. درتع هع صحبت کردیم؛ داید هی  از نیم ساات. آمد
.کو اه، هع درک ههیر درایط ت مواجهع ها هی اری ک ک کرد

ع در از نکات هارزی کع در رتش ایا مشاتر ن ود دادت، اسیهاده از داسیای نا ت خاطرا چ هود ک
طول مدت زمای نع ماه مشاتره در هی ارسیای ت هف  مراقبت نای هی شارای کرتنشا، دشاند آی 

  کارهرد درتاقع ات، دانسیع یا ندانسیع، از ن ای  کنیک داسیای سرایچ کع در مدیریت دان. هود
ایشا داسشیای نای تاقعشچ، سشبب نم ذات پنشداری هی شار هشا . هسیاری دارد، اسشیهاده مچ کشرد

.دفصچ  مچ دد کع داسیای رتحی  قوِی ات ت م ب  ات هر هی اری نقخ مچ دد
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ع پشید از دییر نکات قاهخ  وجع در دیوۀ کاری ایا مشاتر، نم فکری ت پرس  از هی ارانچ هود ک
ایانچ ددواری ت سفیچ هی اری را طچ کرده هودند ت در دیب ههبود هع سر مچ هردند ت رتزنای پ

راد را داید، مشاتر دییر فرصت نم کامچ هشا ایشا افش. حضور در هی ارسیای را  ارهع مچ کردند
یشات هاقی انده نهایت اسشیهاده را مچ هشرد ت از  ارهچندرتزه پیدا ن چ کرد ت از ن یا موقعیت 

سشب مچ پرسید کع چع  ارهع ای در ایاش هی اری ک. ایا افراد در طول درمای  ا ههبود مچ پرسید
دارنشد؟ کرده اند ت هرای کسچ کع  ازه هع ایا هی اری مبیا دده است، چع صحبت یشا نکیشع ای

.نم کاش ت نم فکر مچ دد ت نکا چ را کع هی ار  ارهع کرده هود، یاددادت مچ کرد
اجعع هعدی از هی ارای رت هع ههبودِی کامخ  قاضا مچ کرد هع سؤامت مطرز دده فکر کنند ت در مر

خود هاز نم ن ای سؤال نا را  کرار مچ کرد ت نییاع پاسخ نای هی ارای هع سشؤامت را مکیشوب
ایخن نکخات و "ج    ک یدی ات هرای ج ب  وجع ت ن شراه ن شودی هی شارای ایشا هشود، . مچ کرد

".تجربیات شما شاید جان عزیز دیگری را نجات بدهد
را هشا ات در میشای « مشدیریت دانش »هعد از پایای صحبت نای ما، از ات  شکر کردش ت مههشوش 

دیریت  وضیح دادش کع کاری کع ات در حال انااش آی است، دقیقًا در راسیای مههوش م. گذادیم
دقیقشًا دان  است ت  کنیک نایچ کع هرای مشاتره هع هی ارای کرتنایچ از آی اسیهاده مچ کنشد

. کنیک نای کارهردی در مدیریت دان  است
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ناشاش هییانع هود، امشا آنتشع ا« مدیریت دان »ایا مشاتر داید  ا آی موقع نسبت هع ابارت 
مچ داد ت در ا خ خود هع کار مچ هست، پیییری مههشوش مشدیریت دانش  ت کشارهرد اهزارنشا ت 

  را هع اینااست کع گهی  ن یشیچ مشاترای ت میفصصای مدیریت دان.  کنیک نای آی هود
یاد مچ آتریم کع در اجرای مدیریت دان  در زندگچ، خانع، محیط کار ت سازمای، پی  از نشر 

در چیز هر  رتیج ت  ثبیت فرننگ مدیریت دان  ت  وجع هع اصخ سودآتری مدیریت دانش 
.مقیا  خرد ت کای  أکید مچ کنند

ردیم، ای ای پیدا ک" گذدیع، چراغ رانچ هرای پی ودی مسیر آینده است"آی زمانچ کع هع ج  ع 
فرننگ هع کارگیری در  آموخیع نای پیششیا در مشا  قویت دشده ت پشای در راه مچ گشذاریم ت 

-اطشار–ن ای گونع کع داار ه نشدآتازۀ ایرانشچ . آراش آراش مسیر ن وار ر ت راه رتدا  ر مچ دود
:مچ سراید

:از نیارش ایا میاندف 
o ششعاع رتیارتیچ ها کرتنا؛ تیرتسچ کع هی  از یک سال است، جهای  حت ال ارهع انیقال

آی قرارگرفیع است؛
oناسای؛سدا  از کادر درمانچ هی ارسیای، خصوصًا قشر ک یر اداره ددۀ مشاترای ت رتانش
oا هشا  اره   وجع هع مدیریت دان  ت هع کارگیری  کنیک نای آی در درمشای هی شاری کرتنش

اداره هع رتش یکچ از رتانشناسای هی ارسیای؛
o وجع هع لزتش  قدش اایقاد ت اای اد هشع اثرهفششچ مشدیریت دانش  در نرچشع ههره تر شر 

.نای فردی، دغ چ ت حرفع ایساخیا فعالیت

تخود راه بگویدت که چون باید رفمپرس   تو پای به راه در نه و هیچ 



محمدحسن عزیزی پور
کارشناس مدیریت دانش
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کیمیا سکاکی
کارشناس مدیریت دانش

مدیریت دانش و فناوری اطالعات

نقش پایگاه دانش در ارائه خدمات به مشتریان

امرتزه حام هسیاری زیادی از داده  در حال  ولید است ت درکت نا هع طور دبانع رتزی در حشال
ج ع آتری ت سازمای دنچ داده نای مشیریای خود نسیند؛ اما ااته هر مشیریای، کارمندای نر
. سازمای نیز ها ن ای سرات در حال ایااد داده مشر بط هشا فراینشدنای کشاری خشود نسشیند

هاایا حال سازمای دنچ داده نا چندای ددوار نیست ت فقط هاید از جای درسشیچ آی را دشرتع 
.اختهع انوای گاش اتل هرای اسیهاده از داده نا، هاید یک پاییاه مدیریت دان  کارآمد س. کرد

جهانچ است نیه یکس یک درکت آمریکایچ پف  آنایا  ولید محصومت ن ایشچ در سطح
یال انیفشاب هشازییرای را در سشر " کشای داده"کع ها اسیهاده از اسشیرا  ی خاقانشع مبینشچ هشر 

دشرکت هشا ایشا. ها اسیهاده از سایق کارهرای هرنامع ریزی کرده است" خانع پودالچ"  ویزیونچ 
رای اسیهاده از کای داده نا، درصدد حهظ مشیریای خود هوده ت هشا اسشیهاده از الیشوریی چ هش

می یشارد دمر در نزینشع  ب یغشات صشرفع جویچ ۱پی  هینچ محیوای مط وب کشارهرای، سشالیانع 
.مچ کند
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هنر به کارگیری مدیریت دانش
ود رتند نرگز زمانچ ههیر از امرتز هرای اسیهاده از یک پاییاه نرش افزاری مدیریت دان  هرای ههب

ای جذب ت حهظ مشیریای تجود ندادیع است؛ اما هسیاری از سازمای نا هدتی هرنامع ریزی هشر
یریت مدیریت دان ، ایا فرآیند را هع سادگچ ایااد یک سیسیم نرش افزاری مدحوزه نای سایر 

ت دان  مدیریفرآیند اگرچع نرش افزار مدیریت دان  اهزار مناسبچ هرای ههبود . دان  مچ دانند
هرای در سازمای است، اما نباید در ههره هرداری از آی اا ع کرد ت هاید سایر هسیرنای موردنیاز

.پیاده سازی مدیریت دان  را نیز ایااد کرد

یار زیادی ن ونع ار باط هیا فرایند جذب نیرتی انسانچ ت مدیریت دان  از ان یت هسهع انوای 
د، هرخوردار است ت یکچ از مهم  ریا مراح چ کع پاییاه مدیریت دان  مچ  وانشد کارآمشد هادش

ت در ایا مرح ع، سامانع نای مشدیری. زمانچ است کع افراد جدیدی هع سازمای اضافع مچ دوند
. دان  ها در اخییار قرار دادی دان  پایع هع فشرد جدیشد، فراینشد آمشوزش را  سشریع مچ کننشد

کات اسیفدامچ نای جدید مچ  وانند مسیندات مرهوط هع مزایای درکت، الیونای سرآمد، مش
ی درخواست ک ک از دییرای نیز رانچ مناسب هشرای یشادگیر . مع ول ت موارد دییر را هفوانند

.تسریع یک حرفع است کع ایا کار نم در هسیر سامانع نای مدیریت دان  امکای پذیر اس
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تماسپایگاه دانش در مراکز 
خشود هسیاری از کسب تکارنا هع دنبال کان  نزینع نای ا  یا چ مراکشز   شا  ت پششییبانچ

سشازمای نا ایااد یک  یم پشییبانچ در مراکز   ا  یکچ از اقداما چ است کع مع ومً . نسیند
یشک. هع س ت آی مچ رتند، اما ایا کار مچ  واند نزینع نای زیادی را هع سازمای  ح یشخ کنشد
د، امشا سیسیم پاییاه مدیریت دان  هع طور کامشخ جشاییزیا یشک گشرته پششییبانچ ن چ دشو

.درخواست نای پشییبانچ مشیری را هع طور قاهخ  وجهچ کان  مچ دند
 کنشد، را جسشیاو مچ"   ا  ها ما"در نظر هییرید کع مشیری سؤالچ دارد ت ننیامچ کع صهحع 

ع اتلیا چیزی کع مچ هینند یک نوار جسیاو هزرگ است کشع نظشر ات را هشرای دیشدی پاسشخ هش
مراجعع هع ایا هف  مچ  واند درصد زیشادی از سشؤامت سشاده ت. سؤامت میداتل  ج ب کند

چ از طرفش. رایاچ را کع پشییبانای مرکز   ا  در انیظار دریافت آی نا نسشیند را کشان  داد
هاتجود یک سامانع مدیریت دان ، اطااات ایا هف  ن شواره هشع رتز خوانشد هشود ت هشدیا 

کشان   ر یب درصد   ا  ها مراکز پشییبانچ ت هع  بع آی نزینع نای سازمای در ایا هفش 
.مچ هاید
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دانشتمرکز بر 
انش  ت ن ای طور کع گهیع دد، تجود یک پاییاه دان  مچ  واند  أثیر زیادی هر دسشیع هندی د
ود؛ امشا اطااات سازمای دادیع ت مانع از رفیا افراد هع نقاط نامناسب هرای کسب اطااات د

ک آیا نرش افزارنا ت سامانع نای موجود در سازمای مچ  وانند ها ک چ  غییرات هع ایا ندف ک ش
کچ هسیاری از نرش افزارنا ت سشامانع نای سشازمانچ هشا انشد. کنند؟ پاسخ ایا سؤال مثبت است

ا  غییر مچ  وانند هع پاییاه مه چ از داده ت دانش   بشدیخ دشوند ت سشازمای نای پشی  رت هش
.یکدارچع سازی ایا سامانع نا سعچ هر ایااد یک پاییاه دان  جامع دارند
ود کارنای زیادی تجش. نوار جسیاو یکچ از اجزای هسیار مهم در سیسیم مدیریت دان  است

ری دادیع نرچع مقامت مر بط ت هاکیهیت هیشی. دارند کع هع ک ک نوار جسیاو انااش مچ دود
ات هشع هرای ههبود ارائشع خشدم. هادید نوار جسیاو محیوای هیشیری هرای پیشنهاد دادی دارد

د  شا مشیریای، گرته پشییبانچ ت گرته  وسعع دننده محصومت ت خدمات هانم ن کشاری کننش
  اش دان  موجود در کسب تکار را گرد نم آترده ت ها دقت آی را هع صورت مقشامت قاهشخ فهم 

.سازمای دنچ کنند
اطااشات ااته هر ایا، اطااات آماری دریافیچ از  ح یخ یک پاییاه دان  هاکیهیت مچ  واند

درهشاره هشع انوای مثال اطااشا چ. ها ارزش مورداسیهاده از سیسیم نای پشییبانچ را نشای دنشد
ایا کع چشع  عشداد از افشراد مقشامت را مچ خواننشد ت چشع  عشداد از افشراد در اتلشیا  شاش از 

یشاه درخواست نای خود راضچ مچ دوند؟ ایا آمار  ولیددده  وسشط اهشزار  ازیشع ت ح یخ پای
.دان  مچ  واند اسیرا  ی نای ارائع خدمات هع مشیریای را دسیفوش  غییر کند

ویژگی یک پایگاه دانش مفید4
هایشد پاییاه نای دان  در درکت نای مفی ف انداف مینواچ را دنبال مچ کنند، اما هع طورک چ

:هع چهار تی گچ اص چ در ایا سیسیم نا  وجع دود
o ا افزتدی مقامت جدید آسای است؟ آیا افزتدی  صاتیر، کدنا، تیدیونآیا :مقالهویرایشگر

پیوست آسای است؟ هرخچ از راه حخ نای پاییاه دانش ، مشارک داتی  را هشع فایخ نای یا 
ک داتی مار . جهت سرات هیشیر ت   رکز هیشیر هر رتی هف  تیرای  پیشنهاد مچ دنند

اجشازه انوای یک زهای قالب هندی میا ت نیز یک اهزار  بدیخ میا هع اچ  چ اش ال اسشت کشع
یا مچ دند کارهرای میا را هع صورت ساده تارد کنند ت سدس هع صورت خودکار آی را هع مش

د هشرای پیوست مچ  واننشفایخ نای افزتدی  صاتیر، کدنا، تیدیونا یا . منچ  بدیخ ن ایند
چ اج شالچ کارهرای پیشرفیع  ر هسیار مهید هادند، زیرا آی نا مچ  وانند مقالع را هشرای هررسش

.دموضوع هفوانند ت سدس هع سند ض ی ع هرای جززات فنچ هیشیر نیاه کنن
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oی جسیاو قبخ یک پاییاه دان  است کع کشارهرای در تن شع اتل هشع آنوار : نوار جستجو
ی هرای ارزیاهچ اثرهف  هودی نوار جسشیاو هایشد چنشدیا پشر  ت جشو. مراجعع مچ کنند

 آید یا مفی ف را در نوار جسیاو امیحای کرد  ا میوجع دد آیا نیایج دلفواه هع دست مچ
چ یشا خیر؟ نکیع مهم دییر ایا است کع آیا نوار جسیاو هع طور خودکار ادشیبانات امایش
چ در ک  ات مشاهع را  صحیح مچ کند؟ دقت ت فرافت در طراحچ ایا هف  نق  هسزای

.هع کارگیری سیسیم مدیریت دان   وسط کارهرای دارد

o خوددشای میزهشای ایا سؤال در سازمای نا مطرز مچ دود کشع هایشد ن واره :دادهمیزبان
ای کنیرل امکخودمیزهانچ . داده نا هادند ت یا از هسیرنای اهری هرای ایا کار اسیهاده کنند

کامخ هر رتی داده نا را مچ دند، اما ااته هشر نزینشع نای راه انشدازی اتلیشع ماننشد خریشد 
یشک .  اهیزات سفت افزاری ت سرتر، ن واره هاید مراقب  نظی شات ت نیهشداری آی هشود
جشازه سیسیم مدیریت دان  کع در هسیرنای اهری ارائع مچ دشود هشع گشرته پششییبانچ ا
امات مچ دند  ا هع طور کامخ هر رتی نودیا ت هع رتزرسانچ محیوای خود   رکز کنند ت اقشد

.مر بط ها  نظی ات ت نیهداری سامانع را هرتی سداری کنند
o ط،   شاش هد ر از ایا نیست کع یک اقشداش نشامرهونید چیز :پشتیبان گیرینسخه بندی و

یت سازمای هاید مط شئا دشود کشع سیسشیم مشدیر . سفت کودچ نای گرته را از هیا هبرد
یشاهچ دان  ایا امکای را مچ دند  ا از نسفع نای مفی ف پرتژه هع راحیچ پشییبانچ ت هاز 

. ع کنشدحیچ دقیق  ر از ایا، درکت هاید هیواند نسفع نای مفی ف مقامت را مقایس. دود
را ردیاهچ اگر یک نهر هدتی اطاع دییرای  غییرا چ را در مقالع ایااد کند، حی ًا هاید آی نا

؟کرد ت از آی نا پرسید کع چع چیزی اوض دده است
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خودایجاد و حفظ پایگاه دانش 
حوه کار ههیریا راه هرای یادگیری ن. درتع کار ها سامانع نای مدیریت دان  هسیار آسای است

دیریت سامانع م. ایا است از یک نسفع ن ایشچ ت یا یک دتره آزمایشچ راییای اسیهاده دود
یهاده قرار دان  هاید هیواند ها حداقخ  ارهع ت  فص  وسط   امچ کارکنای سازمای مورداس

ری ازج  ع ایااد مقامت اتلیع ها اناتیا ن ایشچ کع از قبخ هرنامع ریزی دده، هرچسب گذا. گیرد
یک هع ایا  ر یب، هع جای کار کردی رتی. اقدامات مزش هرای طراحچ ت ایااد پاییاه دان  است

یچ هوش کامًا خالچ، کار در یک چارچوب هرنامع ریزی دده پی  مچ رتد ت در صورت لزتش هشع راح
.داده نا اضافع ت گسیرش مچ یاهد

ااش نر زمای کع یک محصول اص چ هع هازار ارضع مچ دود، هاید یک پامی  کامخ از دان  ان
دود  ا اط ینای حاصخ دود کع دان  سازماندنچ دده هع دقت گردآتری دده هشرای مفاطشب

.مهید خواند هود
ع دنبشال یک پاییاه دان  خوب، مفیصر، سازگار ت منطبق هر ها آی چیزی است کارهرای تاقعًا ه

ی نشا آ. دوندخوانندگای ن چ خوانند مشغول  وضیحات پیتیده ت پر از ناویات . آی نسیند
 حشال، درایا. خواسیار راه حخ نای سریع نسیند  ا هیوانند هع تاقع از محصشول اسشیهاده کننشد

خوب اسشت کشع افشراد سراسشر . ها دیوه نای نیارش اایب تمریب مواجع دوندن چ خوانند 
 نشا هشع طورقطع، آی. سازمای هر اسا  حوزه نای  فصصچ خود ها پاییاه دان  ن کاری کنند

مچ خوانند گاش نای حخ مشکخ خود را هع رتش نای مفی ف ارائع کننشد، هنشاهرایا هایشد یشک
ا تیراسیار، پی  نویس مقالع نای جدید را مرتر کرده ت هی  از انیشار در صورت لشزتش آی نشا ر

ن ع ایا نا نشای مچ دند کع نودیا پاییاه دان  مناسب قشدش اتل اسشت، امشا. اصاز کند
.ارائع آی ها یک طراحچ حرفع ای هع خودی خود درتاقع یک ننر است

Must-Follow Knowledge Management System Best Practices, Saravanaمنبع
Kumar, Octobe, 2020
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زمانچ فرننگ سشا. یکچ از ک یدی  ریا ارکای پیاده سازی مدیریت دان  فرننگ سازمانچ اسشت
ا هع مثاهع یک زمیا کشاترزی است کع نرچقشدر هسشیر آمشاده  ری دادشیع هادشد، محصشول هش
یا کیهیت  ری نیز از آی هع ا خ مچ آید؛ اما ایا زمیا در هسیاری از سازمای نا دوره زار است ت

چ ث ر در در حالیچ ههیر، هیاهای هچ آب ت ا هچ است کع گونع خاصچ از گیانای، آی نم گیانای ه
هشذر آی ردد مچ کنند؛ اما سؤال مهم ایا است کع چیونع ایا هسیر نامناسب را هشرای کادشت

مدیریت دان  آماده کنیم؟
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دریادر قطره ای 
از سازمای نا هع دلیخ درک نادرست از جاییاه ت ان یت فرننگ در مشدیریت دانش ، هسیاری 

در ایا گونشع سشازمای نا، ننیامچ کشع سشفا از ار قشا . ایا موضوع مهم را هع سفره گرفیع انشد
یر ت نصب فرننگ سازمانچ پشییبانچ کننده از مدیریت دان  هع میای مچ آید، ها چاپ چند پوس
.آی هر رتی چند  اه وی ااانات، فرننگ مدیریت دان  را ساخیع دده   قچ مچ کنند

اما آیشا تاقعشًا هشا نصشب چنشد پوسشیر مچ  شوای فرننگ سشازمانچ را  غییشر داد ت افشراد را هشع 
ادیراک گذاری دان   رمیب کرد؟ آیشا اسشیندنا، هنرنشا، هرتدشورنا ت اقامشچ از ایشا دسشت 

مشچ آی مچ  وانند منار هع فرننگ سازی در زمینع مدیریت دان  دوند؟ اسیهاده از چنیا اقا
نم اگر مفی یک سازمای ت میناسب ها فرننگ سشازمانچ طراحشچ دشود  نهشا مچ  وانشد هشع

ت در مقاهخ هع هیای دییر، ایا اقداش قطره آهچ اس. یند آگاه سازی کارکنای ک ک کندآهفشچ از فر
دریایچ هزرگ ت خرتدای ت هدیهچ است کع پوسشیر قطشره ای در دریشای فرننیشچ سشازمای گشم

ا  کرد   امچ سازمای نایچ کشع ایشا مسشیر را طشچ ن شوده ت هشع سشرمنزل مقصشود . مچ دود
؟نرسیده اند نشای مچ دند کع هدتی  ردید پاسخ منهچ است؛ اما چع هاید کرد

شمحل نصب پوستر فرهنگ سازی مدیریت دان
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هستممهندس عمران من یک 
سال پی  هود کع هشرای ارائشع گشزارش نهشایچ پشرتژه اسشیقرار مشدیریت دانش  در ۵حدتد 

ج سشع ها معاتی منشاهع انسشانچ آی سشازمایمیرف زی کشور هزرگ  ریا درکت صنایع معدنچ 
سشب ها  وجع هع اینکع در طول مدت زمای حدتد یک سالع پرتژه نیایج مط وهچ نشم ک. دادییم

دده هود، گزارش مهص چ آماده کردیم ت سرخوش از موفقیت نشای هع دسشت آمده تارد ج سشع
یایج حدتد یک ساات ها لبفندی کع از رتی رضایت هر لب دادییم گزارش اقدامات ت ن. ددیم

ی هیشای را ارائع کردیم ت منیظر  قدیر ت  شکر معاتی محیرش هودیم کع ایا ج  ع  وسشط ایششا
:دد

ر ذنشنم در آی لحظع یک سؤال هزرگ د. ن کارش ها  عاب هع معاتی محیرش نیریسییمهع ا هاق 
هع تجود آمد؛ چرا یک مهند  ا رای، معاتی مناهع انسانچ در یک سشازمای چنشدنزار نهشری 

دییری کع طچ ایا سال نا در سشازمای نای مفی شف دتلیشچ ت سؤال مشاهع مانند ده نا ! است
اما . یافیمایا نم سوال نم ن اکنوی پاسفچ هرای خصولیچ هرایم هع تجود آمد ت هچ پاسخ ماند، 

؟ار باط ایا داسیای اایب تلچ تاقعچ ها فرننگ مدیریت دان  در چیست
. دهر اسا  یک اصخ اثبات دده، رنبشرای سشازمای نقش  الیشو را هشرای کارکنشای ایهشا مچ کننش

جهت گیری نا ت اتلویت نای مدیرای اردد در موضواات مفی ف هشر ا  کشرد، رفیشار ت رتیکشرد 
َا ش  ديشِا َالّنا   " مچ فرمایند ( ع)حضرت ا چ . کارکنای هع مسائخ سازمانچ اثر مسیقیم دارد

وِکِهم   دییشر در حشدیث. ؛ یعنچ مردش هع رتش ت طریقع حاک ای ت خشوی  زنشدگچ مچ کننشد"م   
م  ِهآهشاِئِهم  »" ایشای مچ فرمایند ه  َبع  ِمن  َمراِئِهم  َاد  چ مشردش هشع دتلشت مردای خشود یعنش« َالّنا   ِهأ 

. دبيع  رند  ا هع پدرانشای
است در سازمانچ کع رنبرای آی هع مدیریت دانش  اایقشاد ا  شچ ندادشیع ت یشا درکهدیهچ 

ادت ددرسیچ از مهانیم آی ندارند ن چ  وای انیظار کسب نیایج پایدار ت خ ق ارزش از دان  
ا امشا رانکشار مقاه شع هش. ت ایا موضوع گریبانییر میولیای ت مشاترای مدیریت دان  مچ دشود

ن راه چنیا چال  هزرگچ چیست ت چیونع مچ  وای رنبرای سازمای ت سایر سطوز کارکنای را
ساخت؟

م نوی از زح ا چ کع کشیدید، تلچ ما مهند  ا رای نسیم، یع چیز 
!نیستم  و  هع ما نشوی هدید، اینایچ کع مچ گید هراش قاهخ درک 
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عملیات فرهنگ سازیاسم رمز مدیریت تغییر؛ 
دتاژه در هسیاری از مقامت معیبری کع  وسط میفصصای مشدیریت دانش   دتیا دشده، ک یش

پیاده سشازیدر   شامچ رتیکردنشای مطشرز . از جاییاه خاصچ هرخوردار است" مدیریت  غییر"
 انوای کارکنای هعن راه سازی  غییر هرای مهانیم ت اهزارنای مدیریت مدیریت دان ،  وجع هع 

ال ار قا سازمای نای موفق دنیا ها طراحچ چند پوسیر هع دنب. یک اصخ اساسچ مطرز دده است
مهشم را مشدیریت  غییشر ایشا نشدففرآیند سطح فرننگ سازمانچ نیسیند ه کع ها پیاده سازی 

.محقق مچ سازند

اهچ هشع  غییر رتیکردی است کع منار هع  حول یک فرد،  یم ت سشازمای هشرای دسشییمدیریت 
ازمانچ در ادهیات مدیریت  غییر، مدل نای مفی هچ هرای  غییشر سش. تضعیت مط وب مچ دود

ت مدل مدیریت  غییر در هیا سازمای نای پیشرمحبوب  ریا (ADKAR)مدل آدکار . تجود دارد
دركت كع اقداش هع اجرای پرتژه نای  غییر كرده 7۰۰ایا مدل هعد از  حقیق هر رتی . دنیاست
 ایخ، هراسا  ایا مدل افراد زمانچ  غییر را مچ پذیرند کع آگانچ،  . طراحچ دده استهودند، 

دگاری دان  ت  وانایچ مزش در خصوص  غییر را دادیع هادند ت رتندی در جهت  قویت ت مان
.رفیار جدید خود هبینند
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.  کنشد غییشر ك شم مچفرآینشد اهزار دناخیچ، هع كاركنای هرای دناخت جاییشاه خشود در ایا 
ر مشدیریت  غییشفرآینشد هع انوای یم مدیر، مچ  وای از ایا اهزار هشرای دشناخت دشکاف نای 

نج ناش ایا مدل از پ. اسیهاده كرد ت نق  نداییچ مؤثری را هرای كاركنای خود فرانم ساخت
کشردی، مزش هرای نحوه  غییشر دان   غییر،هع  غییر،   ایخ در خصوص ضرترت آگانچ تاژه 

ع در اقیبا  دده است؛ کش غییر ت حهظ  قویت ت جدید کسب مهارت نا ت رفیارنای  وانایچ 
:ادامع نر یک از ایا موارد را هع صورت خاصع  عریف مچ کنیم

از نیاز برای تغییرآگاهی 
هع میزای دناخت فرد از مانیت، ف سهع چرایچ، پیامدنای ادش اجرا، اوامخ هرتی تآگانچ، 

چ کع دانسشیا ازآناای. درتی سازمای سبب ساز  غییر ت نهاییًا منافع فرد از  غییر گهیع مچ دود
اری، دلیخ  غییر، یک اامخ مهم در مدیریت  غییر است، در زمای تقوع  غییرات در محیط ک

:مچ پرسندکارکنای از ن کارای، سرپرسیای ت دتسیای خود سؤامت زیر را 
حاضر، کع ما در حالفرآیندی چرا  غییر ضرترت دارد؟ چرا  غییر امی ا هاق مچ افید؟ مشکخ 

کار را هع آی  ر یب انااش مچ دنیم، چیست؟ اگر  غییر نکنیم چع ا هاقچ مچ افید؟
ش پس از ا  شا. هرنامع ریزی جهت ایااد ار باطات امری ضرتری در ایا مرح ع هع د ار مچ آید

ا مچ کنند ت موفقیت آمیز ایا مرح ع کارکنای یک سازمای ها ضرترت  غییر آدنایچ کامخ را پید
.ها چش ای هاز هع اسیقبال  غییر خوانند رفت
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تمایل به انجام شدن تغییر
ت در   ایخ، هع میزای کش  پذیری فرد نسبت هع  غییشر ت ح ایشت تی از  غییشر ت مششارک

ع نشوع ، انیفاهچ دفصچ است کشع میشزای آی، هسشیع هش  ایخ. پیاده سازی آی گهیع مچ دود
. غییر، تضعیت فع چ فرد ت ن تنیا محرک نای درتنچ ات،  غییر مچ کند

غییشر اینکع مچ  وای در مرح ع آگاه سازی، ها ا فاذ  داهیری خاص، فرد را از ضرترت  ا چ رمم 
،   شای چ افشراد ذا شاً . آگاه ن ود؛ اما کنیرل میزای   ایخ تی هع  غییر، هع راحیچ م کا نیست

اهزارنا، ، فرآیندناهاتجودی کع مدیرای در محیط نای کاری، مچ  وانند . نسبت هع  غییر ندارند
نوینچ را خریداری کشرده ت هشع خشدمت فناتری نای ساخیارنای سازمانچ جدیدی را ایااد ت 

ت از گیرند یا ارزش نای جدیدی را  رتیج دنند، اما ن چ  وانند کارکنای خود را مابور هع ح ای
هشت ایا مرح ع، افراد هاید یک  ص یم دفصچ ت مهشم جدر . ن ایند غییر ت مشارکت در آی 

کت   ایخ هشع ح ایشت ت مششار . ح ایت از  غیر ت مشارکت مؤثر در  غییرات را ا فاذ ن ایند
چ هع طور مؤثر در فرآیند  غییر، صرفًا زمانچ مچ  واند محقق مچ دود کع قبخ از آی مرح ع آگان

.کامخ ت ها موفقیت هع ا  اش رسیده هادد

درباره چگونگی تغییردانش 
یا کارکنای م کا است آگانچ مزش در خصوص ضرترت  غییر را پیشداکرده هادشند ت ن تنش

مشًا تلشچ لزتهادند، دارای انییزه قوی ت یک   ایخ جدی جهت ح ایت ت مشارکت در  غییر 
ات، دان ، هع میشزای اطااش. دارای دان  مناسب در خصوص نحوه انااش  غییرات نیسیند

ست، گهیع آموزش ت  حصیا چ کع فرد هرای درک چیونیچ پیاده سازی  غییر هع آی نیازمند ا
ا، ، اهزارنشا، سیسشیم نا، مهارت نشفرآیندناهع هیای دییر، میزای اطاع فرد از رفیارنا، . مچ دود

.مچ گوینددان  را تفایف دغ چ ت  کنیک نای موردنیاز هرای پیاده سازی  غییر 
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برای اجرای مهارت ها و رفتارهای جدیدتوانایی 
ایچ نشای هشدتی  وان. گهیشع مچ دشود غییشر  وانایچ، هع قاه یت فرد در  حقق یا پیاده سشازی 

  هشع ا شخ  بدیخ دانش وانایچ، درتاقع . فیزیکچ، رتانچ ت فکری افراد ن چ  وانند  غییر کنند
است ت زمانچ حاصخ مچ دود کع دف یا گشرته، هیوانشد  غییشر را در حوزه نشای مشوردنظر 

ارایچ هشام هع ابارت دییر،  وانایچ، قاه یت اجرا ت ا  چ کردی  غییر هشا کش. کنندسازمای، پیاده 
 وانایچ در ایااد مهارت نا ت رفیارنای جدید، زمای نسشبیًا زیشادی هشع طشول خوانشد . است

سرات آیهازخوردنا، ، کارگانچ، مشاتره ای ت  ح یخ هبا رتش نای ا  چاناامید ت مچ  وای 
.را افزای  داد

و حفظ تغییراتتقویت 
در ؛ چراکع ماحصخ آی  اشک یدی استیکچ از اجزا  مهم ت هسیار مدل آدکار، مرح ع نهایچ 

مانچ  قویت، هع نیرتنای درتی ت هرتی سشاز. جهت حهظ ت  أکید هر ماندگاری  غییرات است
ازمای پاداش نا ت مشوق نایچ کشع در سش. گهیع مچ دود کع  غییر را  قویت ت  شدید مچ کنند

از رد فشت رضشایت هیرتنشچ ازج  ع نیرتنای  قویت کننده طراحچ دده اند هرای نیخ هع انداف 
هفشیده  قویت،  غییر را  داتش. نسینددرتنچ دسیاتردنای  ازج  ع نیرتنای  قویت کننده 

ع ت  قویت مچ کند، از لغزش افراد هع سوی اادت نا ت رفیارنای قدی چ ت یا رتش نای گذدشی
.مچ دندانااش کار، ج وگیری مچ کند ت هع فرایند پیاده سازی  غییر، سرات ت دیاب 

آخرکالم 
از مقولع مهم فرننگ سازمانچ ت   رکز هر رتیکردنای فناترانشع مشدیریت دانش کم  وجهچ هع 

هشرای  وسشعع فرننشگ . ا خ ا ده دکست پرتژه نشای مشدیریت دانش  هشع دش ار مچ آیشد
صب دان  محور در سازمای ت  قویت سطح هع ادیراک گذاری دان ،  هاید فرا ر از طراحچ ت ن

. جرا کنشیمچند پوسیر گاش هردادیع ت اقداما  ای را مبینچ هر اصول مدیریت  غییر طراحچ ت ا
ت در ایا صورت سازمای نا مچ  وانند ریسک نای مر بط ها ایا حوزه مهم را دناسشایچ کشرده

. اسیرا  ی نای مناسبچ هرای پاسخ هع آی ا فاذ کنند
ح ایت رنبرای ت مدیرای اردد سازمای از اقدامات ههبودی ن توی مدیریت دان  هاید هشع 
صورت ا  چ هادد؛ چرا کع کارکنای سازمای در نهایت آی کاری را اناشاش مچ دننشد کشع هشرای 
رنبرای مهم   قچ دود ت  ا زمانچ کع ارزش آفرینچ از دان  هع صورت رس چ مشورد ح ایشت

.رنبرای سازمای نبادد ن چ  وای انیظار موفقیت از پیاده سازی آی را دادت




