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و پس از آن که جمشید، اهریمن را شکست می دهد، دوباره شادی و برکت به سرزمین ایران باز می گرردد»

ن جو نام گذاری کردند و با کاشت« روز نوین»یا « نوروز»مردم بعد ها این روز را به . خشک سالی از بین می رود

«در تشت، این جشن باستانی را جاودانه کردند

فرره اوستا، یکی از قدیمی ترین کتاب های ایران باستان، از فردی به نام جمشید یاد شرده کره از قردر در 

من جمشید با دستور اهورا مزدا شروع به مقابله با اهریمن می کند؛ چراکه اهری. ایزدی برخوردار بوده است

.در آن زمان خسارا  زیادی از جمله قحطی و خشک سالی به بار آورده بود

را شاعران و نویسندگان مشهوری همچون ابوالقاسم فردوسری، ابوریحران بیرونری و ی رری نیرز جمشرید

ود بره در روایتی دیگر در شاهنامه آمده است که جمشید در مسیر سفر خر. بنیان گذار اصلی نوروز می دانند

اج برا ترابش خورشرید بره ایرن تر. آذربایجان دستور می دهد تخت و تاجی پرزرق وبرق برایش تهیه کننرد

.به وجود می آید« نوروز»زرق و برق دار، دنیا سراسر نور می شود و به دلیل شادی مردم، 



احمد سپهری

سردبیر

سرمقاله
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ن را در حال سپری می کنیم که کماکان در حال دست و پنجه نرم کرد1399آخرین روزهای سال 
د و به چالش های بسیار زیادی در سال جاری گریبان گیر سازمان ها ش. با ویروس کرونا هستیم

امدا در ایدن. همان اندازه نیز درس آموخته های بسیار زیادی در تمامی صنایع کشور خلق شدد
،«رویکردهرای اررربخش مردیریت دانرش»میان برخی سازمان ها توانستند با پیاده سازی 

. برخی از این چالش ها را مرتفع ساخته و نتایج ارزشمندی را کسب کنند
مدیریت دانشدستورالعمل »، ابالغ یکی از مهم ترین رخدادهای مدیریت دانش در سال جاری

ایدن امدر نویددبخش. کشور بدودتوسط سازمان اداری و استخدامی « دستگاه های اجراییدر 
توجه جدی تر سازمان های دولتی به پیاده سازی مدیریت داندش بدوده و مسدیولیت مدا را در

. ردمعرفی و پیاده سازی ابزارهای و تکنیک های ارزش آفرین مدیریت دانش بیش از پیش ک
یدن اهمانطور که در نخستین شماره مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا اشاره کردیم، رسالت 

ر مددیریت داندش داشاعه مفاهیم، رویکردها و کارکردهای آگاهی و نشریه تخصصی افزایش 
و مدرسان مدیریت دانش، راهبدران و متولیدان مددیریت داندش سدازمان ها، میان مشاوران 

. بودسطح کشور حوزه در کلیه عالقه مندان این و دانشکاران سازمان ها، دانشجویان 
شدماره 6در قالب مقاله تخصصی 90بیش از ماحصل تالش ما در سالی که گذشت تدوین 

ی تجربیات و دستاوردهای داخلدی و بین المللدشماره ویژه نامه بود که در آن آخرین 1مجله و 
تدوای در تدوین مح. گذاشتیممدیریت دانش و نوآوری را با عالقه مندان این حوزه به اشتراک 

این مجله عالوه بر همکاران گدروه مشداوره مددیریت داندش داندا، مشداوران و متخصصدان 
ا حوزه های مختلف سازمانی، اساتید محترم دانشگاه و مدیران برخی سازمان های کشدور مدا ر

.همراهی کردند که صمیمانه از آن ها سپاسگزایم
خود با ارائه نظراتفرهیخته ما را همراهی کنید و شما مخاطبان نیز امید داریم در سال آینده 

.را در بهبود ساختار و محتوای این مجله تخصصی یاری نمایندما 

دانا



ساسان رستم نژاد
مشاور و مدرس مدیریت دانش

ای به عنوان یکی از رویکردهنزدیک به دو دهه است که سازمان های ایرانی مدیریت دانش را 
آن بده مفداهیم مددیریتی و بده تبدعبا گذشت زمان و توسدعه . پیاده سازی می کنندمدیریتی 

ت باالدستی کشدور، موودوم مددیریچارچوب های مدیریتی و اسناد روزرسانی استانداردها و 
اه در ایدن نوشدتار قصدد دارم تدا جایگد. دانش به یکی از الزامات سازمانی تبدیل شده اسدت

چارچوب هدای اسدناد باالدسدتی حداکمیتی و اسدتانداردها و در مهم تدرین مدیریت داندش را 
. کنممدیریتی تبیین 

قیم و بدیهی است که چارچوب های مدیریتی متعدد دیگری نیز وجود دارند که به صورت مست
رت غیر مستقیم به مفاهیم مدیریت دانش اشاره کرده اند ولی از آنجا که ایدن مدوارد بده صدو

آن هدا خدواهم در مطلبدی جداگانده بده هسدتند تخصصی و ویژه صنعت یا سازمان خاصدی 
.پرداخت

حاکمیتیمدیریت دانش در الزاما  
کشور راهکارهای آن در بسیاری از الزامات باالدستیپیاده سازی نظام مدیریت دانش و استقرار 

در ادامه به هر یک از این موارد و ارائده توودیحاتی اجمدالی از هدر کددام . مطرح شده است
. خواهم پرداخت

o (1389)کلی نظام در بخش نظام اداری سیاست های
o (1389)جامع علمی کشور نقشه
o (1393)( نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری)کلی علم و فناوری سیاست های
o (1393)راه اصالح نظام اداری نقشه
o (1399)اجرایی کشور دستگاه های مدیریت دانش نظام نامه
o (1390-1394)برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران قانون
o (1396–1400)برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران قانون
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ساسان رستم نژاد
مشاور و مدرس مدیریت دانش

حاکمیت مدیریت دانش  

در اسنادباالدستی و استانداردهادانش مدیریت 

دانا
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(1389)کلی نظام در بخش نظام اداری سیاست های 
ابالغ شدد، بده اهمیدت و ودرورت اسدتقرار 1389این سند که در سال 26و 16، 4بندهای در 

:مدیریت دانش اشاره شده است
 یرانمدارتقای مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ساالری دانشگرایی و شایسته : 4بند
 اصدول مددیریت داندش و بده کارگیری از طریدق اداری داندش بنیدان کدردن نظدام : 16بند

اسالمیارزش های اطالعات، با ابتناء بر یکپارچه سازی 
 ایی و ابتکار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظدور پویدنوآوری حمایت از روحیه : 26بند

ادارینظام 

(1389)جامع علمی کشور نقشه 
اقددام 3و در قالدب 4ابالغ شد، در راهبرد کالن 1389نقشه جامع علمی کشور که در سال در 

:ملی، به ورورت نهادينه كردن مديريت دانش اشاره شده است
مددیريت جامعده بدر اخدالق و داندش ابتنای نهادينه كردن مديريت دانش و : 4کالن راهبرد 

و ی نهادهای علمی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرهنگددر الگوهای ايرانی اسالمی براساس 
.دفاعی امنيتی

 ه استقرار نظام مديريت دانش و تقویت سازوکارهای تبديل داندش ودمنی بد: 1اقدام ملی
عات دانش صريح و انتشار و استفاده از آن ها به ویژه با تقويت زيرساخت های فناوری اطال

و ارتباطات
 ش حمایت از ایجاد و توسعه شبکه های تحقیقاتی و فناوری به منظدور افدزای: 2اقدام ملی

تعامالت و تسهیل انتقال و انتشار دانش
 ریت تقویت و انسجام بخشی به نظام اطالعات علمی و فناوری کشور با مأمو: 3اقدام ملی

استانداردسازی و اصالح فرآینددهای تولیدد، تبدت، داوری و سدنجش و ایجداد بانک هدای 
اطالعاتی یکپارچه

دانا
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(1393)فناوری آموزش عالی، تحقیقا  و فناوری؛ نظام کلی علم و سیاست های 
ابدالغ شدد، بده ودرورت 1393سیاست های کلی علم و فناوری که در سدال 4و 2در بندهای 

:نهادينه كردن مديريت دانش اشاره شده است
 ر بهینه سازی عملکرد و سداختار نظدام آموزشدی و تحقیقداتی کشدور بده منظدو: 2سیاست

و پژوهش دستیابی به اهداف سند چشم انداز و شکوفایی علمی با تأ کید بر مدیریت دانش
ی و و انسجام بخشی در سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناور 
لمی و ارتقاء مستمر شاخص ها و روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحوالت ع

.فنی در منطقه و جهان
 تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسدبت بده اهمیدت توسدعه علدم و : 4سیاست

یدان و کرسی های نظریه پردازی و تقویت فرهندگ کسدب و کدار دانش بنفناوری با تشکیل 
.تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی

(1393)اداریراه اصالح نظام نقشه 
دانش بنیدان"سیاست های کلی نظام در بخش مدیریت نظام اداری به 16که در بند همانطور 

بتناء ، با ایکپارچه سازی اطالعاتاصول مدیریت دانش و به کارگیری از طریق اداری کردن نظام 
وم بده لدز" نقشه راه اصالح نظام اداری"اشاره شده بود، در برنامه پنجم " اسالمیارزش های بر 

:استقرار مدیریت دانش اشاره شده است
فناوری های مدیریتی: پنجم نقشه راه اصالح نظام اداریبرنامه 

زیر ساخت های اجرا؛ 4شمارهاستراتژیک موووم 
دانشاستقرار مديريت راهبری مدل و طراحی : 4_بند ج 

دانا
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(1399)اجرایی کشور دستگاه های مدیریت دانش نظام نامه 
پیشدنهاد بندا بده 1399/09/24شورای عالی اداری در یکصدو هشتاد و ششمین جلسه مدور  

سیاست های کلدی نظدام اداری ابالغدی از 16سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای بند 
ول سوی مقام معظم رهبری مبنی بر دانش بنیان کدردن نظدام اداری از طریدق بده کارگیری اصد

مبندی بدر فنداوری سیاست های کلی علدم و 1-2اطالعات؛ بند یکپارچه سازی مدیریت دانش و 
ی مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت راهبدرد

قانون مدیریت خدمات کشوری و در 11۵ماده 11و 8در حوزه علم و فناوری؛ به استناد بندهای 
موودوم )دوره دوم -راستای عملیاتی کردن برنامه پدنجم برنامده جدامع اصدالح نظدام اداری

دسدتورالعمل مددیریت »؛ (عدالی اداریشورای 1397/06/14تاریخ 302۵96تصویب نامه شماره 
تبصره تأیید و 2ماده و 6این دستورالعمل در . را تصویب نمود« دانش در دستگاه های اجرایی

.از تاریخ ابالغ، الزم االجرا است

(1390-1394)برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران قانون 
، به ودرورت اسدتقرار 231و بند ب از ماده 211، بند م از ماده 206، بند الف از ماده 3۵ماده در 

.مدیریت دانش اشاره شده است
(1396–1400)برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران قانون 

.این قانون، به ورورت استقرار مدیریت دانش اشاره شده است31بند ث از ماده در 

دانا
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مدیریتیمدیریت دانش در استانداردها و چارچوب های 
ورورت پیاده سازی راهکارهای مددیریت داندش در بسدیاری از اسدتانداردها و چارچوب هدای 

.به معرفی آن ها می پردازمادامه که در استمدیریتی اشاره شده 
o مدیریت دانش در مدل تعالی سازمانیEFQM 2020
o دانش در استاندارد مدیریتISO 9001-2015
o استانداردISO 30401-2018
o اطالعات دانش در چارچوب های مدیریت سرویس فناوری مدیریتITIL / COBIT
o مدیریت دانش در چارچوب های مدیریت پروژهPMBOK / ISO21500/ Prince2
o مدیریت دانش در چارچوب های مدیریت فرآیندAPQC / eTom

EFQM2020دانش در مدل تعالی سازمانی مدیریت 
معیار مدل قبدل 9و تغییرات اساسی شده دچار 2020در ویرایش سال تعالی سازمانی مدل معیارهای 

دهدا، در این نسدخه، رویکر. تقسیم شده است” نتایج“و ” اجرا“، “جهت گیری“معیار در سه دسته ی 7به 
:ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش در معیارها و زیرمعیارهای زیر لحاظ شده است

توانمند کردن خالقیت و نوآوری؛2-3زیرمعیار : معیار فرهنگ سازمانی و رهبری ،
ایجاد روابط با مشتریان؛3-1زیرمعیار : معیار مشارکت ذی نفعان ،
ایجاد روابط با کارکنان؛3-2زیرمعیار : معیار مشارکت ذی نفعان ،
ایجاد روابط با تأمین کنندگان و شرکا؛3-۵زیرمعیار : معیار مشارکت ذی نفعان ،
استفاده از داده، اطالعات و دانش۵-4زیرمعیار : معیار پیشبرد عملکرد و تحول ،
مدیریت دارایی ها و منابع؛: ۵-۵زیر معیار : معیار پیشبرد عملکرد و تحول
تحولپیشبرد عملکرد و : معیار عملکرد استراتژیک و عملیاتی

ISO 9001-2015مدیریت دانش در استاندارد 
دیریت استاندارد مدیریت کیفیدت موودوم مداین ( دانش سازمانی/ منابع/ پشتیبانی)6_1_ 7بند در 

:که در ادامه جزئیات آن قابل مشاهده استدانش اشاره شده 
ین سازمان باید دانش مورد نیاز برای انجام فرایندها و همچنین دستیابی به همداهنگی بد

.محصوالت و خدمات خود را تعیین نماید
 گیردقراربه سهولت در دسترس مواقع لزوم حفظ و نگهداری شده و در به خوبی دانش باید .
رفته هنگام بیان نیازها و روندهای در حال تغییر، سازمان باید دانش کنونی خود را در نظر گ

.نحوه دستیابی به دانش ها و بروزرسانی های الزم را نیز مشخص نماید

دانا
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ISO 30401-2018استاندارد 
ایدن . شددمنتشدر توسط سازمان بین المللدی اسدتاندارد 2018اکتبر 31در استاندارد مدیریت

سدتم استاندارد الزامات و دستورالعمل هایی را برای ایجاد، اجرا، حفظ، بررسی و بهبود یک سی
د تمام الزامات ایدن اسدتاندار. مدیریت موتر برای مدیریت دانش در سازمان ها فراهم می کند

ل قابمی دهد و خدماتی که ارائه محصوالت صرف نظر از نوم یا اندازه آن یا سازمانی، برای هر 
.اجرا است

ITIL / COBITمدیریت دانش در چارچوب های مدیریت سرویس فناوری ایالعا  
و در "  مدیریت دانش"باعنوان " انتقال خدمت"حوزه ، به موووم مدیریت دانش در ITILدر چارچوب 

.اشاره شده است" مدیریت مشکالت"با عنوان " عملیات خدمت"حوزه 
و " سداخت، اکتسداب، اجدرا"بخش BAI08در فرآیند دانش به  موووم مدیریت COBITدر چارچوب 

.اشاره شده است" مدیریت دانش" باعنوان 
PMBOK / ISO21500/ Prince2مدیریت دانش در چارچوب های مدیریت پروژه 

روژه به طور کلی موووم مدیریت دانش یکی از مفاهیمی است که در تمامی استانداردهای مدیریت پ
3در در ادامه به جایگاه مددیریت داندش. به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به آن اشاره شده است
:استاندارد مهم و پرکاربرد مدیریت پروژه اشاره شده است

 چارچوبPMBOK : حوزه دانشی تشکیل شده است و 10گروه فرآیندی و ۵چارچوب از این
یکی از تغییدرات. فرآیند مدیریت پروژه را پوشش می دهند49این دو در تعامل با یکدیگر 

شدن فرآینددی بده منتشر شد، اوافه 2017ششم استاندارد پم باک که در سال در ویرایش 
.بودنام مدیریت دانش در فرآیند اجرا و در حوزه مدیریت یکپارچگی 

 چارچوبPRINCE2 : ر عمومی به کاپروژه های چارچوب به شکل گسترده ای در مدیریت این
تبدت . "برای اجرای مدیریت پروژه ارائه می کندگام هایی ،پم باکو بر خالف  می شود گرفته 

اکتساب درس آموخته ها و تکمیل گدزارش درس "و " هر درس آموخته  در هرمرحله از پروژه
ده ، به عنوان ورورت مدیریت دانش در این چارچوب بیان شد"آموخته در فاز اختتام پروژه

.است
 استانداردISO21500 : مدیریت پدروژه فرآیندهای استاندارد راهنمایی درباره مفاهیم و این

ر هر سازمانی اعم از سازمان عمومی، خصوصی یا مردم نهاد و برای همی کند و توسط ارائه 
ری درس بکدارگی. " می شدوداز پیچیدگی، اندازه یا طول عمر بکار گرفته صرف نظر نوم پروژه 

جمع آوری درس اموخته ها در فاز اختتام" و " آموخته ها از پروژه های قبلی در فاز برنامه ریزی
.شده استاستاندارد بیان ، به عنوان ورورت مدیریت دانش در این "پروژه

دانا
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APQC / eTomمدیریت دانش در چارچوب های مدیریت فرآیند 
ها حوزه  های سازمانی در مددیریت فراینددمدیریت دانش با سایر ارتباطات از مهم ترین یکی "

معموال چارچوب های فرایندی مفهدوم مددیریت داندش را بده عندوان یکدی از . شکل می گیرد
دیریت در ادامه جایگداه مد. فرایندها و یا زیرفرایندهای پشتیبان کسب و کار در نظر می گیرند

:چارچوب فرایندی مهم تبیین شده است2دانش در 
 چارچوب فرایندیAPQC : چدارچوب توسدعه 1992مرکز کیفیت و بهره وری آمریکا در سدال

ک شرکت برتر آمریکایی تدوین و معرفی نمود، که به ی80فرآیندی را براساس الگوبرداری از 
مدیریت دانش در این چارچوب فراینددی، در حدوزه. مدل شناخته شده جهانی تبدیل شد

دی و در قالدب گدروه فرآیند" توسعه و مدیریت قابلیت های کسب و کدار"فرآیندی یا طبقه 
. اردقدرار د" قابلیت مدیریت دانش را در تمامی ابعاد سازمان توسعه داده و مدیریت کنید"

.فعالیت است19فرآیند و 4این گروه فرآیندی دارای 
 چارچوب فرآیندی:eTom این چارچوب یکی از چارچوب هدای فرایندد پرکداربرد در صدنعت

در فرآیندد " مددیریت داندش و پدژوهش"در این چارچوب فرآیند . تلکام محسوب می شود
.، در نظر گرفته شده است"مدیریت سازمان"

دانا
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محمدحسن عزیزی پور
کارشناس مدیریت دانش

راهکارهای اشتراک دانش

نگهداشت حداکثری دانش کارکنان

کسب و تر ، بیششداینترنت در میان مدیران طوفانی ایجاد کرد، کتاب های قدیمی کنار گذاشته 
گامی هن. شدندمختل شد و مدیران مجبور به مدیریت برای یک اقتصاد جدید کارهای قدیمی 

ود کارشناسدان حوزه هدای بهبد، دریافتندد کده یک راهکار مناسدب بودنددکه مدیران به دنبال 
د، اولدین رویکدرد یعندی مهندسدی مجدد. دو نظریه کاماًل متفاوت در این مورد دارندسازمانی 

یندهای طبق نظر تعداد زیادی از مشاوران باتجربه، سازمان هایی که فرآ. معطوف به فرآیند بود
ت های شرک. تجاری خود را دوباره مهندسی می کنند، از مزیت رقابتی پایدار برخوردار می شوند

انش بزرگ میلیون ها دالر و ساعت کار صرف این کار کردند، اما مسیله جدید، بحث مدیریت د
سازمان هایی که بتوانند دانش موجود در سراسر سدازمان خدود را جمدع آوری و اسدتفاده . بود

.مجدد کنند، آینده بازار را در اختیار خواهند داشت
مهندسی مجددد در مدورد. مهندسی مجدد و مدیریت دانش رویکردهای کاماًل متفاوتی دارند

رض هماهنگی ساختاریافته کارکنان و اطالعات سازمان با نگداه  از بداال بده پدایین اسدت و فد
ا هم می کند که رمزگذاری ایجاد ارزش، آسان است و سازمان ها در یک محیط قابل پیش بینی ب

ن به بداال از پایی. اما تمرکز مدیریت دانش بیشتر از کارایی، بر اتربخشی است. رقابت می کنند
کداری و است و بر این فرض استوار است که مدیران می توانند با پاسخگویی به روش های ابت

مددیریت. نوآوری هایی که کارکنان انجام می دهند، دانش را به بهترین شدکل پدرورش دهندد
یدن دانش فرض می کند که تعیین ارزش فعالیت های ارزش آفرین آسان نیست و همچندین ا

البتده . نددفرض را دارد که سازمان ها در یک محیط غیرقابل پیش بینی با یکدیگر رقابت می کن
ت دانش روش های اجرایی به طور پیوسته تغییر می کنند؛ اما تغییر از مهندسی مجدد به مدیری

ه همده این موووم معضلی را بیان می کند ک. چیزی اساسی تر از تغییر روش را نشان می دهد
مدیران با آن دسدت و پنجده ندرم می کنندد، یعندی تدنش سدازمانی بدین فرآینددها و نحدوه 

. سازماندهی و انجام رسمی امور

دانا
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رد این نیستند که در موآن هایی شرکت های موفق . کنترل این تنش برای مدیران دشوار است
موفق، سدازمان هایی هسدتند کده ایدندهند؛ بلکه سازمان های مشکل فعالیت ویژه ای انجام 

. مشکل را به مزیت تبدیل می کنند
ب سازمان ها ممکن است بیش از حد به سمت تمرین متمایل شوند و ایده های جدیدی را جل

ه سمت اجرا است بیشتر ببرخی نیز ممکن . را نداشته باشندآن ها کنند، اما ساختار جمع بندی 
و رویکدرد باید بین د. گرایش پیدا کنند، اما آزادی حرکت کمی برای شروم اولیه داشته باشید

. تعادل مناسب وظیفه اصلی مدیران استکرد و یافتن تعادل ایجاد 

فرآیندمحدودیت های تفکر م تنی بر 
. تیکی از راه های تالش مدیران برای حل تنش بین روند و عمدل، تقسدیم بندی کارکندان اسد

ن در عدی. همه تالش خود را برای تقویت خالقیت در بین کارکنان نخبه انجام می دهنددآن ها 
طبدق ارکندان بیش تدر کو باشد قابل پیش بینی کاماًل می کنند کارهای سایر کارکنان سعی حال، 

 عدادی کارکنانی که عملکردهای آنها کدامالً تمامی تالش در نتیجه دهند؛ فرآیند کارها را انجام 
.تصور می شود، نادیده گرفته می شود

جدام امروزه کارکندانی کده حتدی کارهدای معمدولی ان. درست نیستکارکنان این تقسیم بندی 
کارهدای . دمی دهند باید مبتکر باشند، زیرا در دنیایی کار می کنند که خیلدی زود تغییدر می کند

طراحی کنند تا تفاوت بین شرایطنوآوری باید آن ها . همیشه کمی تغییر می کندآن ها روزمره 
.به تعادل برسانندشده معمول و شرایط واقعی ایجاد شده توسط دنیای متغیر را 

دانا
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ش تمام بهترین روش های کوچک که در یک شرکت پراکنده شده اند، در نهایت منجدر بده داند
ه نظدر اگر دانش بدا ارزش بد. مدیران باید یاد بگیرند که دانش چیست. بسیار زیادی می شود

ش بتوانندد از آن داندهمکداران هدم می رسد، کارکنان باید آن را به اشتراک بگذارند تدا سدایر 
. استفاده کنند

دانستن آنچه می دانید
چده کده یدک کدار در کتاببدین آنچده . شناسایی بهترین روش ها در یک سازمان آسان نیست

ود راهنمای فرآیند توویح داده شده است و آنچه در واقعیت اجرا می شود، فاصله زیادی وجد
ن هدا آبین آنچه که کارکنان فکر می کنند و انجام می دهند و آنچده کده همچنین شکافی . دارد

نوآوری های ومنی اسدتشیوه های کار واقعی سرشار از . وجود داردمی دهند نیز واقعًا انجام 
رین مدیری که قصد دارد بهتد. که کارکنان آنها را انجام می دهند، اما در بیان آنها مشکل دارند
.روش های سازمان را درک کند، باید هر دو شکاف را برطرف کند

کده برای نشان دادن دشواری شناسایی بهترین روش ها، مثالی از نمایندگان خدمات مشدتری
یندده از منظر فرآیندد، کدار یدک نما. می کنند را با هم مرور کنیمدستگاه های زیراکس را تعمیر 

ی تمداس مشتریانی که مشکلی دارند با مرکز خدمات مشتر . می تواند به سرعت توصیف شود
مدک با ک. سپس او به محل مشتری می رودمی کند، این مرکز، یک نماینده را مطلع . می گیرند
که ووعیت دستگاه را گزارش می دهند و اسنادی که معندی ایدن کددها را بیدانخطا کدهای 

ا آیدا امد. می کند، نماینده مشکل را تشخیص داده و دستورالعمل های رفع آن را دنبال می کند
واقعا همیشه کار تعمیرات اینگونه پیش می رود؟

دانا
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ل پیش بینی فرایندهای مستند تعمیرات این شرکت فرض می کنند که مشکالت ماشین آالت قاب
دان قابل با این وجود ماشین های بزرگی که از چندین زیر سیستم ساخته شده اند، چن. هستند

تفاده با شرایط قطعات خود و متناسب بدا روشدی کده اسدآن ها هر یک از . پیش بینی نیستند
نددگان نمای. می شود و محیطی که در آن قرار گرفته است، ممکن است مشکلی داشته باشدند

. شرایط محیطی را بررسی کند و متناسب با آن نقص دستگاه را تشخیص دهد
ین با توجه به فرآیند مشخص شده توسط سازمان در این مثال، نیازی بده اشدتراک داندش بد
دیگر کارکنان این قسمت وجود ندارد، اما هنگامی که تکنسین ها برای صرف صدبحانه دور یکد

جمع می شوند، کارهای روزانه خود را تعریف می کنند و این باعدث اشدتراک داندش در میدان 
. این کار با استفاده از تکنیک داستان سرایی انجام می شود. تکنسین ها می شود

داستان سرایی
همده افدراد سدازمان . داستان سرایی در مثال فدوق یکدی از راه هدای اشدتراک داندش اسدت

. اقتصاددانان در مددل های خدود داسدتان تعریدف می کنندد. را انجام می دهندداستان سرایی 
چیز ند می کداستان سرایی به ما کمک . دانشمندان در آزمایش های خود داستان سرایی می کنند

ران داستان سرایی به ما این امکان را می دهد که ایدن کشدف را بده دیگد. جدیدی کشف کنیم
ا دیددگاه منتقل کنیم و سرانجام، به افرادی که داستان را به اشتراک می گذارند کمک می کند ت

.مشترکی داشته باشند

دانا
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می دانیدآنچه شما گسترش 
یادی همانطور که بیان شد، افرادی که در گروه های کوچک کار می کنند، در عمل دانش بسیار ز 

آن هدا در ه پنهان نهفتو دانش شیوه ها با فرض اینکه یک شرکت به درستی . را کسب می کنند
د را در که چگونه می توانیم این داندش مفیدمی شود را شناسایی کرده باشد، این سوال مطرح 

دانش فرآیند می توانددر واقع فرآیند کمک خواهد کرد؛ بگذاریم؟ در اینجا سازمان به اشتراک 
. اهد شدبه اشتراک بگذارد و این اشتراک دانش باعث استفاده بیشتر کارکنان خوپایه ای را 

ش، اکثر پایگاه هدای داند. باید در پایگاه  دانش ذخیره سازی شوداشتراک گذاری، دانش بعد از 
ه که فکر را با آنچآن ها مدیران . مانند اکثر فرآیندهای تجاری، از باال به پایین ساخته می شوند

.  تمی کنند برای کارکنان مفید است ُپر می کنند، اما نیاز کارکنان معموال متفاوت اس
اه داندش به همین دلیل بهتر است کارکنان دانش هایی را که فکر می کنند مفید است در پایگد

در بت، داندش را تپایگاه دانش باید این قابلیت را داشته باشد که بالفاصله بعد از . تبت کنند
این کار . کندباالدستی، دانش تبت شده را تاییدخبرگان سازمان و مدیر تا نکند منتشر سازمان 

.باعث می شود دانش منتشر شده قابل اعتمادتر باشد
ژوهشگران در تبت مقاالت در مجالت گوناگون ابتدا پ. استانتشار مقاالت علمی این کار مانند 

ر در این مجالت داورهایی وجود دارد که اگدمی کنند، دانش تولید شده را برای مجالت ارسال 
گران برای پژوهشبیشتر . منتشرمی شودمقاالت را از نظر محتوا تایید کنند، مقاالت در مجالت 

ان تدا در میدمی شدوند با این حال مقاالت خوب باعث نمی کنند، مقاالت علمی حقوق دریافت 
ر پایگداه این دقیقا مانند تبت داندش د. کسب کنندجایگاه علمی مطلوبی سایر دوستان خود 

دریافدت ممکن است کارکنانی که دانشی را در پایگاه دانش تبت می کنند پدولی. دانش است
. نکنند، اما از نظر سایر همکاران خبره این حوزه شناخته می شوند

ییدر به طور کلی تغییر روند مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار بده سدمت مددیریت داندش، تغ
مددیران بایدد. اساسی در سازمان را می طلبد، اما هدف مدیران انتخاب بین ایدن دو نیسدت

باعدث تعادل مناسبی بین مهندسی مجدد و مدیریت دانش پیدا کنند، تعادلی که در نهایدت
. موفیقیت سازمان شود

John Seely Brown and Paul Duguid, How to capture knowledge without killing
it, Harvard Business Review , Harvard Business Review

منبع
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دکتر گرشاسب خزائنی
هیأت علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

مدیریت دانش در پروژه

پارادایم مدیریت پروژه تغییر 
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هندوز مددیران صدنعت ولدی به کشدور، از ورود دانش مدیریت پروژه سال ها گذشت علی رغم 
و بدازنگری تغییدر نگداهنیاز به این مهم بیش از هر چیز . نتوانستند به این دانش اعتماد کنند

بتدوان کهباید به نحوی باشد نگاه در مدیریت پروژه، تغییر . داردپروژه پارادایم های مدیریت 
توسدعه آموخته های پروژه ها مدیریت پروژه را بر اساس تجربیات و درس روش های ابزارها و 

.قابلیت های سازمانی آن را بومی سازی کردفرهنگ و مبنای و بر داد 
پارادایم مدیریت پروژه

درژهپروموفقیتجهتمختلفتکنیک هایوابزار،مهارتدانش،به کارگیریپروژه،مدیریت
سیبررولی.استکیفیتیوبودجه ایزمانی،اهدافبهدستیابیوپروژهمحدودهتکمیل
وتهنیافدستخودزمان بندیبهپروژهاینغالبکهمی دهدنشانکشوردرپروژه هاعملکرد

دیریتمدانشچراکهمی شودایجادمهمپرسشاینلذا.می یابندپایانبرابرچندقیمتیبا
؟شودمنجرکشوردرپروژه هاموفقیتوکاراییبهاستنتوانستهپروژه
مانندیرونیبعواملازباالییبلندلیستبهپروژهمدیریتموفقیتعدمچراییبهپاسخبرای

برمی خوریمرهغیواقتصادیشدیدتغییراتکارفرمایان،غیرکارشناسیتصمیماتبودجه،کمبود
اهایراهنمواستانداردهاطبیعتاونمی گنجدپروژهمدریتکالسیکموووعاتدرغالباکه

.نمی نمایندمعرفیراخاصیروشوابزارآن هابرایپروژهمدیریتمتعارف
حوزهایندانشیمراجعکهجاییاست،پروژهمدیریتدانشبستبنمحلدقیقااین

دیریتم»مثلمبهمیعناوینبابلکه؛نمی دهندارائهشده ایفکرپیشازراهکاروالزمپاسخ
.مایندمی نمسیولیترفعدرسعی«پروژهمدیرشایستگی هایبهارجام»یااست،«هنرپروژه

دانا
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ده، شاین امر موجب . و ابتذال شده استساده انگاری به نظر، دانش مدیریت پروژه دچار یک 
بداره اگدر از شدما در. استاتیک خالصه شدودترجمه و تبلیغ ابزارهای ساده و در مدیریت پروژه 

می کنیدد و معرفدی مرحلده ای ۵یدا 4مدیریت ریسک در پروژه سوال شود، سریع یک فرآیند 
.می نمایندمهندسان عملیاتی را سرگرم تکنیک های مدل سازی نهایتا با 

ا علل این آفت، فاصله بین مشداوران و مدرسدان مددیریت پدروژه بدعمده ترین شاید یکی از 
لذا در صنعت یدک . پروژه محور استسازمان های پروژه و عدم شناخت کافی از واقعیت های 

این داندشقابلیت های مدیریت پروژه ایجاد شده و اعتماد به حل های در برابر راه پس زدگی 
.کم نموده استصنعت را برای حل مشکالت 

کداران پروژه ها و تفکیک آن ها به پروژه های باارزش ریالی کم، باعث می شود که پیمانشکست 
ه هزینده چراکد؛شدوندوعیف تر در مناقصه شرکت کنند و پیمانکاران توانمند از گردونه حدذف 

انس موجب افزایش قیمت ها در مناقصه شدده و عمداًل شدبیش تر پیمانکاران قوی تر باالسری 
زات درحالی که برعکس در پروژه های بزرگ، توان ماشین آالت و تجهی. رقابت را از آن ها می گیرد

، تفکیدک ایدنبدر عدالوه . می شدودشرکت های قوی باعث مزیت آن ها در روش دومرحلده ای 
اید بپروژه ها و تبدیل آن ها به پروژه های متعدد، این دشواری را برای کارفرما ایجاد می کند که 

تدرل آن هدا، مشترک بین پیمانکاران متعدد را مدیریت کند که در صورت عدم توانائی کنفصل 
.احتمااًل با حجم باالئی از ادعاها روبرو خواهد شد

در دو آفت مهم در نگاه به مدیریت پروژه که موجب شده است کاربرد و اعتماد به این دانش
پروژه های عملی محدود و یا کم اتر گردد، عدم توسعه و بومی سازی ابزارها و روش ها بر اساس

برای مرتفدع سداختن ایدن چدالش، دو . تجربیات پروژه ها و فرهنگ سازمان های ایرانی است
نهاد را بدرای تغییدر پدارادایم پیشدعملدیپدروژه سازمانی و مدیریت پروژه استراتژی مدیریت 

.کرده ایم

دانا
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مدیریت پروژه سازمانی
مومدا از ، در فضای مهندسی تعریف و توسعه یافته و عشکل گیریدانش مدیریت پروژه از بدو 

برای انحصاری کردن و جددا تالش ها . مدیریت جدا مانده استحوزه های دیگر پیشرفت های 
علم مدیریت موجب کم عمق شدن این حدوزه داندش حوزه های کردن مدیریت پروژه از سایر 

.تشده استکنیک ها شده است و نهایتا مدیریت پروژه منحصر به کاربرد برخی ابزارها و 
و ی ها اسدتراتژ پروژه را با فعالیت های و تکنیک ها است که چارچوبی پروژه سازمانی مدیریت 

بده فرآیندهای سازمانی مالک پروژه همراستا و ساختار پروژه، طرح و پرتفلیو را برای واکدنش
رویکدرد پروژه سازمانی به عنوان یکمدیریت . می نمایدتغییرات محیط کسب و کار یکپارچه 

.می شودبرای تغییر پاردایم مدیریت پروژه و در کنار مدیریت پروژه عملی پیشنهاد 
تفاوت متکنیک های کمک ابزارها و و با توسط تیم پروژه تالش هایی که در این مفهوم، تمامی 

یدک می تواندد در چدارچوب ، می گیدرددر حوزه دانش مدیریت پروژه، طرح و پرتفلیو صدورت 
رکت کسب و کار، ساختارهای مدیریتی و فرهنگ کداری شدبزرگ تر و با استراتژی های ساختار 

.برای سازمان گرددنهایی همراستا شود و نهایتا نتایج پروژه منجر به تولید ارزش 

OPM اری عنوان سیستم راهبری مدیریت پروژه، پرتفلیو و طرح در راستای هدف هدای تجدبه
سب و موتر کاستراتژی های که سازمان، می کند و تضمین می شود استراتژیک سازمان معرفی 

ص تخصدیپروژه هدا درست را انتخاب کرده، منابع را به خوبی به پروژه های کار را اتخاذ کرده، 
م اهداف و اقالو استراتژیک اقدامات ، رویکردهای استراتژیکبین این روش هماهنگی . بدهد

.می کندقابل تحویل مرتبط با این اقدامات را ایجاد 

دانا
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عملیمدیریت پروژه 
جدم حآن کده معنای است؛ به برخورد ویترینی با مدیریت پروژه آفت بزرگ در مدیریت پروژه، 

بددون اسدت، زیادی از خدمات مشاوره صرفا به آموزش یا استقرار استانداردها محدود شدده 
.داده یا حتی ابزارهای بومی را توسعکرد و این مفاهیم را به زبان سازمان ترجمه بتوان آنکه 

رایدی اجپروژه عملی به معنای نگاه کاربردی به مدیریت پروژه برای موفقیدت پدروژه مدیریت 
فهدم ترجمه قابدلمی تواند و یا توسعه ابزارهای مدیریت پروژه بومی سازی این نگاه با . است

ت بده موفقیدمی تواندد برای مدیران سازمان و تیم پروژه ارائه دهد که چگونه مدیریت پروژه 
.کمک کندنهایی 

برمبندای درسروش هدا رسیدن به مدیریت پروژه عملی، تالش شده است که ابزارهدا و برای 
ای در این روش به ابزارهد. انتخاب شده و یا توسعه یابنداجرایی پروژه ها و تجارب آموخته ها 

ا و میزان ابزارهپیاده سازی بر اساس تجارب شود، بلکه معرفی شده در یک استاندارد اتکا نمی 
ل ایدن دیددگاه در مقابد. اقدام می شدودآن ها ، نسبت به بکارگیری روش هاروایت از عملکرد 

.برخورد ویترینی با مدیریت پروژه است

یت هایقابلوهادرس آموختهبرمبنایدانشتوسعهپروژه،مدیریتپارادایمتغییرورورت
خزائنیگرشاسبدکتروب سایتسازمانی،

منبع
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زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش
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حامد چینی فروش
مشاور و مدرس مدیریت دانش

ساختار مدیریت دانش

مدیریت دانشنرم در تیم اجرایی مهارت های 

ه عنوان یکی از منابع مهم برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها، کارکنانی هستند که ب
سایر این افراد شامل مدیر دانش و. تیم اجرایی در پیاده سازی مدیریت دانش، درگیر می شوند

یریت ارکان، با عناوین مختلف از جمله سفیران دانش، کمیته های اجرایی و یا نماینده های مد
اجدرای این افراد طبیعتا به منظور مشارکت در. دانش در سازمان  نقش و مسیولیت می گیرند

ود که دقت ش. اقدامات مدیریت دانش، باید ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش را بلد باشند
باید به این افراد. صرفا با تکنیک های آشنا باشند و روش انجام آن را بدانندآن ها قرار نیست 

ربده کنند و با تجمی آید عبور در دوره های آموزشی به دست که مرور از مرز آشنایی با موووم 
کردن و در معرض قرارگرفتن، با چالش های اجرای ایدن ابزارهدا آشدنا و درنهایدت، ابزارهدا و 

. تکنیک های مدیریت دانش را یاد بگیرند
آیا موارد مذکور، تنها مهارت هایی هستند کده سدفیران و نماینددگان مددیریت داندش در اما 

رت  سازمان باید به آن مجهز باشند؟ برای پاسخ به این سوال الزم است مروری بر اندوام مهدا
یک دسته بندی، مهارت های فردی و تیمدی در محدیط کدار، بده مهارت هدای در . باشیمداشته 

بکدار این تقسیم بندی در کتاب های مددیریتی کمتدر. سخت و مهارت های نرم تقسیم می شود
ه های این کلمات را در ادبیات مدیریت سرمایریشه . می رود و در مراجع نیز تعریف نشده است

کده یکی از زیرمجموعه های سرمایه فکری، سرمایه انسانی اسدت. فکری می توان جستجو کرد
و خود، شامل دو نوم دارایی نرم و دارایی سخت می شود که در تعاریف انجام شده دارایی نرم

ا مهارت در ویکی پدی. سخت، بسیار به تعاریفی که از مهارت سخت و نرم می شود نزدیک است
مهارت های ندرم  ترکیبدی از مهارت هدای افدراد، مهارت هدای »: نرم این گونه تعریف شده است

اجتماعی، مهارت های ارتباطی، شخصیت یدا ویژگی هدای شخصدیتی، نگرش هدا، ویژگی هدای 
محدیط خدود عملکدرد در که باعث می شود افدراد شغلی، هوش اجتماعی میان دیگران است 

« .خوبی داشته باشند

دانا
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هستند که از طریق تمدرین، تکدرار وشده ای مقابل مهارت های سخت توانایی های آموخته در 
، جدز تحصیالت دانشگاهی، داشتن توان فنی و مواردی از این دست. آموزش کسب می شوند

ا مهارت های تخصصی از جمله مهارت بکارگیری تکنیک ها و ابزارهد. مهارت های سخت هستند
ایدن تعریدف، تواندایی افدراد در بکدارگیری ابزارهدای با . نیز جز مهارت های سخت افراد است

.مدیریت دانش، جزو مهارت های سخت به حساب می آید
ارهای دانستن ابز)دوباره به سوال مطرح شده بازگردیم؛ آیا با دانستن مهارت های سخت حال 

یک کارشناس مدیریت دانش می تواند در هدایت اقدامات مدیریت داندش ( مدیریت دانش
موفق شود؟ 

شدی یک کارشناس در یک سازمان، مسیول اجرای اقدامات مدیریت دانبزنیم؛ مثالی بگذارید 
او آموزش های الزم. را برای سازمان طراحی کرده استآن ها تیم مشاور بیرونی که یک است 

مفاهیم مددیریت داندش آشدنا شدده و ابزارهدایی مثدل با . را از تیم مشاور کسب کرده است
بسته استخراج دانش را بلد است و در کارگاه آموزشی و یا زیر نظر مشاور، تمرین کرده و بکار

با حال بنا است که اقدامات و پروژه های مدیریت دانش را در شرایط واقعی و در ارتباط. است
.دهدافراد دانشی سازمان انجام 

دانا
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میزان موفقیت او در جلسده های اسدتخراج داندش فقدط بده مهارت هدای اسدتخراج داندش 
یان کند؟ برمی گردد؟ او چگونه می تواند خبره را قانع کند که دانش های بیشتر و عمیق تری را ب

که مشاور مدیریت دانش در زمان حضورش در سازمان انجامتکنیک هایی ظاهرا او نیز همان 
!داده است را بکار می گیرد ولی کار مصاحبه استخراج دانش، خوب از آب و گل در نمی آید

واقعیت این است که در عمل، ما برای انجام اقدامات مددیریت داندش بده چیدزی بیشدتر از 
در مدیریت دانش سازمان، کمیته اجرایی و سدفیران. نیاز داریممدیریت دانشتکنیک و ابزار 

ده و بدا ارتباط با خبره سازمان می تواند پیچید. دانش، با افراد خبره سازمان در ارتباط هستند
ت مجهز بودن سفیران دانش و اعضای کمیته اجرایی به مهارت های نرم مددیری. چالش باشد

دانش، می تواند کمک کند تا حد زیادی به پیچیددگی ها و چالش هدایی از ایدن دسدت فدائق
.بیایند

براساس تجربده حاصدل از اجدرای طرح هدای مددیریت داندش و دارم که در این نوشتار قصد 
مشاهده کمبود مهارت های نرم مدیریت داندش  کارکندانی کده بده عندوان نمایندده داندش در 

.کنممطرح اجرایی را سازمان ها کار می کنند؛ مهارت های مورد نیاز مدیران دانش و سایر ارکان 
:دارند عبارت است ازهمه دانشکاران تا حدی به آن نیاز مشخصه که 6طورکلی، به 
 دانش واقعی و نظریداشتن
 کردن و دستیابی به اطالعاتجستجو
 بکارگیری اطالعاتتوان
 ارتباطیمهارت های
انگیزه
 های فکریقابلیت

دانا
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موارد مذکور، به عنوان مهارت های اساسدی افدرادی کده در طدرح مددیریت داندش مشدارکت 
انگیسی اسدت و نیز که موسسه ای TFPL. باشندمی کنند، تا حد زیادی می تواند کمک کننده 

؛ نقشه مهارت هدایمی کنددر زمینه آموزش و مشاوره صنعت دانش، اطالعات و داده فعالیت 
طبق تحقیقات، . سازمان احصا کرده است۵00مدیریت دانش را از طریق نظرسنجی از بیش از 

ی از شدامل گسدتره بزرگدآن هدا که هر یدک از کرده کلی زیر را تعریف این موسسه دسته بندی  
:استمهارت ها 

o ک، شامل برنامه ریزی کسب و کار، دانش صدنعت، تفکدر اسدتراتژی: استراتژیکمهارت های
.رهبری و مهارت های سازمانی است

oمدیریت پایگاه داده، معماری اطالعات، برنامه نویسدی، شامل :مهارت های فناوری اطالعات
.برنامه های نرم افزاری و گردش کار است

o نقشده بدرداری فرآیندد، افدراد، شامل فراینددهای تجداری، مددیریت : مدیریتیمهارت های
.تیم سازی و اندازه گیری است

o ودن و شامل حل مسیله، راهنمایی، تفکر مفهومی، تحلیلی بد: فکری و یادگیریمهارت های
.توانایی کنار آمدن با ابهام است

o اوره شامل گوش دادن، مذاکره، بازاریابی، کار تیمی و مش: ارتباطی و بین فردیمهارت های
.است

o شامل کدگدذاری، مددیریت محتدوا، فراینددهای اطالعداتی، : مدیریت اطالعاتمهارت های
.طبقه بندی ها و برنامه های فناوری اطالعات است

از بسته به موقعیت و نقش هر یک از ارکان تیم مدیریت دانش در سازمان ها، بر روی برخدی
کار یک دانشد،بررسی هابه عنوان مثال، طبق . این مهارت ها بیش از دیگران تأکید خواهد شد

حداقل بیشتر به مهارت های ارتباطی و بین فردی و مهارت های تفکر و یادگیری نیاز دارد و به
در مقابل، مدیر داندش بده مهدارت کمدی در مددیریت اطالعدات و . توانایی مدیریت نیاز دارد

به ویژه در مهارت های استراتژیک و)فناوری اطالعات و مهارت های ذکر شده در سایر دسته ها 
ویژگی هدا و مهارت هدا بدرای مددیران داندش را این پژوهش مهمترین . داردنیاز ( کسب و کار

مهارت های استراتژیک و کسب و کدار و سدپس مهارت هدای تفکدر و یدادگیری و مهارت هدای 
ارکان ،TFPLعنوان شده توسط مهارت های در یک جمع بندی از . ارتباطی و بین فردی می داند

اجرایی مدیریت دانش در سازمان باید دارای توانایی در دو گدروه مهدارت ندرم شدامل گدروه 
.مهارت های فکری و یادگیری و گروه مهارت های ارتباطی و بین فردی باشند

دانا
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کثر مهارت نیز با شناسایی پنج حوزه اصلی که مدیران دانش باید حدا« بارن»در پژوهشی دیگر 
.را داشته باشد، چشم انداز مشابه و مشخص تری را ارائه می دهد

o انجام مدیریت دانشتجربه
o بودن با مهارت های یادگیریآشنا
o مدیریت پروژه های فناوریتوان
o مدیریت تیم های بین گروهی و ماتریسیمهارت های
o سازمانکافی از موووم کسب و کار شناخت

، مهارت های مربوط به توان ایجاد راهبری و مددیریت تیم هدای می شودهمانطور که مشاهده 
کاری بین رشته ای و مهارت های حوزه یادگیری، جزو مهارت های نرم از دیدگاه بارن اسدت کده 

.یک مدیر دانش باید به آنها مجهز باشد
تضائات بر اساس جمع بندی دسته  بندی های فوق و همچنین انجام کمی تعدیل متناسب با اق

سازمان ها ایرانی، برخی از مهمترین مهارت هدای ندرم مددیریت داندش کده مددیران و ارکدان 
:مدیریت دانش باید مجهز باشند، شامل موارد زیر است

، تعامل بدا درست شنیدنتحلیل، تحمل ابهام، تجزیه و مفهومی، حل مسیله، منتورینگ، تفکر 
.وچینگکدیگران، کار تیمی و بین تیمی، تسهیلگری، انعطاف پذیری، پرسشگری حرفه ای، 

دانا
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ولدی کرد، نرم مدیریت دانش مواردی را اوافه مهارت های تایی 12احتماال می توان به لیست 
مدیریت دانش، به همین لیست هدم توجده کنندد و خدود را در ایدن تیم های شاید اگر ارکان 

ند پشت توانمند کنند، تا حد بسیار زیادی موانع اجرایی و مشکالت حین کار را بتوانمهارت ها 
.سر بگذارند

. کدرداز سوی دیگر ممکن است بتوان بعضی از موارد لیست مذکور را به نوعی با هم ترکیدب
برخی ولی ترجیح دادم رویاست، مثال پرسشگری و شنیدن درست دو مهارت اصلی کوچینگ 

این ر د. شوداز موووعات تاکید بیشتری انجام دهم و به عنوان مهارت مستقل، به آنها توجه 
بدا قسمت دو تجربه عملی را بیان می کنم تا کارکرد و اتر مهارت های نرم را در مدیریت دانش

.بررسی کنیمهم 
تجربه اول

یکی از جلسات کاری که با هدف استخراج دانش چند خبدره تشدکیل شدده بدود و هددفدر 
خراج من قصد داشتم از تکنیک مصداحبه بدرای اسدتبود، تدوین کردن روندها و فرایند کاری 

احدد افراد دارای تخصص کده قدبال در وسه نفر از در این جلسه قرار بود، . دانش استفاده کنم
یت بودند، روندها کاری را مطرح کنند و چهار نفر دیگر که در حال حاور مسدیولفعال Xکاری 
واالت و در جلسه مذکور هم حضور داشتند، بتوانند، با طرح سداشتند آن واحد را بر عهدهاداره 

م شدد بعد از انجام صحبت ها اولیه، معلو. کنندجلسه کمک ابهامات را رفع و به روند برگزاری 
ی کنند و که باید فضایی ایجاد شود تا تمام افرادی که در آن جلسه حضور دارند تشریک مساع

احبه، به بنابراین، تکنیک استخراج دانش و انجام مص. با کمک هم روند کاری را استخراج کنند
من و سایر افراد کهنکته ای . با تسهیلگری من تغییر کردتکنیک برگزاری جلسه انجمن خبرگی و 

مهدارت حدل مسداله و)در جلسه به آن توجه کردیم، مساله اصلی افراد حاور در جلسه بدود 
ا شرایط مهارت برخورد ب)و همچنین توان برخورد با شرایط جدید را نیز داشتیم ( خوب شنیدن

رگزار و نظر ، جلسه به خوبی ب(مهارت انعطاف پذیری)و سعی کردیم با تغییر روند جلسه ( ابهام
.تمام افراد جلسه تامین شد

دومتجربه 
یددی در یدک سدازمان تول. استحرفه ای است که کوچ دوستانم این تجربه مربوط به یکی از 

راد خبدره یکی از اف. شودتخصصی مدون حوزه خبره ها در یک کشور، بنا بود تا تجربیات فنی 
ارخانه را تجهیزات مشخصی در کمی توانست که تخصصی خاص را داشت و تنها فردی بود که 

.می کردمختلفی را برای عدم اشتراک دانش بیانبهانه های تعمیر و یا راه اندازی کند، در ابتدا 
ت از تعامل و شنیدن صحبت های این خبره، متوجه شد که او ترس از دسدکوچ حرفه ای بعد 

دارددادن جایگاه خود را 

دانا
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آسایش پرسیدن چند سوال درست و طی مدت زمانی کم، خبره به این نتیجه رسید که برایبا 
و راحتی خود، بهتر است افراد دیگری را در راه اندازی و تعمیر آن تجهیدزات خداص، توانمندد

شنیداری، پرسشگری حرفه ای بدرای رفدع ابهامدات آنکوچ در این جا از مهارت های عمال . کند
.خبره بهره گرفت

مهارت نرم مددیریت داندش 12ارکان مدیریت دانش، تبیین مهارت های این نوشتار ومن در 
و به طدور کلدی، مددیران. بیان شدمهارت ها مطرح شد و مثال هایی نیز به منظور کاربرد این 

به طور اتدر مهارت ها کارکنان دارای تخصص های حرفه ای در سازمان ها، زمانی می توانند از آن 
د بیایدد بخش بهره بگیرند و موفق باشند که مجهز به مهارت های نرم باشند و فضایی به وجو

خداص طور به. کنندکه از کار خود لذت ببرند و البته دیگران نیز از کار با آنها احساس روایت 
م هدای دلیل اصلی کده تی. موووم درباره ارکان تخصصی مدیریت دانش نیز صادق استاین 

درون سازمانی می توانند اقدامات مدیریت دانش را انجام دهند، لزوما دانسدتن تکنیک هدای
ریدان مسلح بودن به مهارت های نرم مدیریت دانش، باعث می شود جنیست؛ بلکه تخصصی 

ارتباطات و تعامل با ارکان سازمان روان گردد و اجرای اقدامات مدیریت داندش بدا چدابکی و
.شودبدون مانع و اشکال انجام 

دانا
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خواهی چراغ دل برافروزیمدد این باد ار از 



دکتر امیرحسین خامنه
تحقیق، توسعه و دانش بخش نفت و گاز گروه مپنامدیر 

مفاهیم نوین در مدیریت دانش

دوسو توانی سازمانی، رویکرد توسعه مدیریت دانش

ی از دست تصور کنید برای انجام کارهایتان مجبور بودید از هر دو دستتان استفاده کنید؛ گاه
تصور کنید که همه افراد در سازمان . چپ، گاهی از دست راست و گاهی هر دو دست همزمان

« دوسدوتوانی»توانایی استفاده ماهرانده از هدر دو دسدت . شما با چنین چالشی مواجه بودند
(Ambidexterity ) ه در رود کاین پدیده به طور فزاینده در شرکت هایی به کار می. شودمینامیده

. شدودیتوصیف م« دوسوتوانی سازمانی»وکار مختلف به عنوان آنها تنش بین دو مدل کسب
مدورد 1976هدای مددیریتی توسدط رابدرت دانکدن در سدال این مفهوم اولین بار برای تناقض

ت ایدن تحقیقدا. های مختلف تحقیقات شده استاستفاده واقع شد و از آن زمان وارد جریان
یدد شود، اما در عدین حدال تاکاند که دوسوتوانی به عملکرد بهتر سازمان منجر مینشان داده

.کند که تنش بین دو قابلیت مجزا خود یک چالش کلیدی استمی
Exploration and exploitationاکتشاف و استخراج  

عندی ترین تعریف در مورد دوسدوتوانی تدوازن بدین اکتشداف و اسدتخراج اسدت؛ یقابل قبول
ا های جدید رهای موجود خود را استخراج و همزمان فرصتتوانند قابلیتهایی که میسازمان

ائل جیمز مارچ به این موووم به عنوان کشف احتماالت جدیدد و اسدتخراج مسد. کشف کنند
بندی و تهاستخراج موووعاتی مانند انتخاب، پاالیش، تولید، دس. کندقطعی قدیمی اشاره می

ینده را های آآفرینی و تحلیل فرصتاین در حالی است که اکتشاف دانش. گیرداجرا را دربر می
.گیرددربرمی
هدای گذارند، دچدار هزیندهدهند و استخراج را کنار میهایی که اکتشاف را ترجیح میسازمان

ایدن شدرکت ها . شوند، بدون اینکه مزایای چندانی از آن بده دسدت آورنددآزمایش کردن می
از حدد مثال خوب تاکید بیش. های غیرمتمایز هستندهای ارائه نشده و قابلیتسرشار از ایده

یل جهدان در بر اکتشاف، شرکت اریکسون است؛ غول مخابراتی که پیشتاز توسعه ارتباط موبا
. قرن گذشته بود
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مرکز تکنولوژی 100هزار نفر را در 30شرکت در اوج عملکرد خود این سازمان تحقیق و توسعه 
. به دست آمداما به رغم تمرکز شدید این شرکت بر اکتشاف، نتایج بسیار وعیفی. به کار گرفت

ل هزار نفر را تعدیل کرد و بیشتر مراکز تکنولوژی خدود را تعطید60اریکسون در نهایت حدود 
آوری سوق وکار خود را دوباره به سودنمود تا تمرکز خود را به استخراج برگرداند و بتواند کسب

.دهد
ال در دام شوند، احتماگذارند و درگیر استخراج میهایی که اکتشاف را کنار میدر مقابل، سازمان
وازن مناسب ایجاد یک ت. کنند و فقط بازدهی دارندافتند، یعنی پیشرفتی نمیتوازن تابت می

.بین اکتشاف و استخراج فاکتور اصلی در شکوفایی سیستم هر شرکت است

انی متمرکدز کارها و تحقیقات آکادمیک بر تالش برای توویح مشکل دوسوتوانی سازمبیشتر 
تحدت عندوان 2004ای در سال جولیان برکینشاو و کریستینا گیبسون با انتشار مقاله. اندشده

د اند، جزو انددک دانشدمندانی هسدتند کده تدالش کدرده«تبدیل دوسوتوانی به یک سازمان»
ان آنهدا دوسدوتوانی سدازمانی را بده عنو. وکارها ارائده کننددچارچوبی برای دوسوتوانی کسب

تشداف و اک( های روزاندهعملکرد عالی در فعالیت)ظرفیتی برای دستیابی همزمان به استخراج 
. کننددمیتوصیف( توانایی سازمان برای نوآوری و تغییر در واکنش به تقاوای متغیر محیط)

مرکدز ت. یک سازمان برای تضمین موفقیت بلندمدت خود باید بتواند بر هدر دو مسدلط شدود
دهد، شود یک سازمان دید بلندمدت خود را از دست ببیش از حد بر استخراج اغلب باعث می

وکار آیندده درحالی که تاکید بیش از حد بر اکتشاف نسبت به استخراج به معنی ساخت کسب
.به قیمت از دست دادن آن در امروز است

دانا



6شماره | 1399سال |نوآوری و مجله مدیریت دانش  دانا29

ر دو دسدته تواند ددهند که دو شکل دوسوتوانی سازمانی میبرکینشاو و گیبسون توویح می
.موقعیتیساختاری  و ؛بگیردقرار 
o هدا یدا سداختارهای مجدزا بدرای اندوام مختلدف ساختاری یعنی ایجاد سازماندوسوتوانی

ها ازماندر این س. هایی که یا صرفا اکتشافی هستند یا صرفا استخراجیها؛ سازمانفعالیت
.کنندکارمندان احکام مشخصی دارند و مطابق آن هم حقوق و پاداش دریافت می

o افهدای اکتشدموقعیتی زمانی است که افراد در امور روزانه خود بین فعالیتدوسوتوانی-
برای اجرای چندین رونددی، الزم اسدت فضدای . محور حق انتخاب دارند-محور و استخراج
.تر باشدسازمان منعطف

ای ها توانایی اتخاذ سداختارهای مسدتقل بدردر دنیای امروز، تعداد کمی از سازمانمتاسفانه 
ذاری گداین موووم برای بسیاری از شرکت هایی کده سدرمایه. تمرکز صرف بر اکتشاف را دارند

ایدن شدرکت ها . یدک معضدل بدوده اسدت( مثل اریکسون)اند داشتهR&Dبخش هنگفت بر 
لی وکدار اصدساختاری نسبتا مستقل با مدیریت و بودجه مختص خود را داشدتند و از کسدب

روزانه خود را جدا کرده بودند؛ اما بعد از بحران مالی و در نتیجه تمرکز شددید بدر بدازدهی و
کلی از بین شان کاسته شد یا به طورها، بیشتر این ساختارهای مستقل یا از شدتکنترل هزینه

.رفتند
کسب و کاردر رویکرد جدید 

، واوح است که اندزوای سداختاری کده بیشدتر تحقیقدات آکادمیدک بدر آن متمرکدز هسدتند
ی نددارد کده گرایانه نیستند، چون بیشتر بر تیوری متمرکز است تا عمدل؛ بندابراین تعجبدواقع

شدود، دوسوتوانی سازمانی ازسوی مدیران بده عنوان یدک مفهدوم مهدم چنددان مطدرح نمدی
بدرای حدل ایدن موودوم، ایدن مفهدوم . انجامدددرحالی که اتبات شده به بازدهی بیشتر مدی

اداره : مکدنوکار مختلف توصیف مدیدوسوتوانی سازمانی را به عنوان تنش بین دو مدل کسب
.وکار وکار  در برابر تغییر کسبکسب
وکار همان دانشگاه سازمان است و شامل فرآیندهای اصلی مانند فروش، خدماتکسباداره 

هدای اداره بیشدتر درآمددهای یدک شدرکت از فعالیدت. شدودبه مشتری و مدیریت مالی می
رگ دارد و توقف آن باعث موکار شرکت را زنده نگه میاداره کسب. شودوکار حاصل میکسب
.شود و تمرکز آن کوتاه مدت استآن می
تژیک و های استراها و برنامهوکار آینده سازمان است و شامل کلیه اقدامات، پروژهکسبتغییر 

آن کندد؛ اهددافوکار ارزش آینده را برای سازمان ایجاد مدیتغییر کسب. شودتاکتیکی آن می
به دست مدت و بلندمدتتر به رویکرد هستند، اما مزایا در میانتر و نزدیکمعمواًل استراتژیک

. رسندتر به نظر میآیند و در نتیجه نسبت به اهداف عملیاتی غیرملموسمی
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به عدالوه،. وکار را به سوی افزایش رشد و سودآوری سوق دهندخواهند کسباهداف میاین 
وند یا شبه شدت پرریسک هستند و هیچ قطعیتی وجود ندارد که این منافع در کل محقق می

.نه
چند نمونه سازمان دوسوتوان

ار وکدتوانند بر اجدرای اسدتراتژی و مددیریت کسدبهمه این مواردی که گفته شد چگونه می
وکدار، بوکدار و تغییدر کسدسازمان اتر بگذارند؟ به منظور درک بهتر دوگانگی بین اداره کسدب

فرض شده است . را بررسی شده است2010شرکت لیست مجله فورچون در سال 40استراتژی 
ژیک های خود فرقی بین اهدداف عملیداتی و اسدتراتکه این شرکت ها هنگام تعریف استراتژی

آورده در اینجا اهداف استراتژیک سه شرکت بزرگ دنیا بده عنوان نمونده. شوندخود قائل نمی
.شده است

شرکت والمارت
 (.وکاراداره کسب)بر بازار حوزه فعالیت خود تسلط
 (.وکارتغییر کسب)در آمریکا و جهان توسعه
 ن شناخت بیشتر و روایت مشتری از برندد والمدارت و کسدب شدهرت ارائده بهتدریایجاد

(.وکارهم اداره و هم تغییر کسب)ها قیمت
 تغییدر )فروشدی مانندد دارو، تعمیدرات اتومبیدل و خواربدار های جدید خردهبه بخشورود

(.وکارکسب

دانا
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داچ شل شرکت رویال 
ی بده دفام از موقعیت خود با عنوان پیشتاز صنعت نفت و گاز و ارائه بازدهی سدود رقدابت

(.وکارتغییر کسب)سهامداران و در عین حال کمک به برآوردن تقاوای انرژی جهانی 
نولدوژی و هایی کده تککشف ذخایر نفتی و گازی جدید در صنایع باالدستی و توسعه پروژه

(.وکارسبتغییر ک)دانش فنی شرکت به واسطه آنها بتواند به ذی نفعان ارزش اوافه کند 
 میلیارد بشکه از منابع نفتی در حدوزه باالدسدتی8پروژه جدید بالغ بر 3۵ارزیابی بیش از .

(وکاراداره کسب)
رای هدایی بددستی همچنان بر سودآوری متمرکز است، درحالی که برنامههای پایینفعالیت

فروشددی و رشددد درصددد بازارهددای خددرده3۵درصددد ظرفیددت پدداالیش و 1۵خددارج کددردن 
غییدر هم اداره و هدم ت)گذاری به منظور توسعه کیفیت تولید و بازاریابی وجود دارد سرمایه
(.وکارکسب

شرکت تویوتا
هینده اکسید کربن و تولید خودروهایی با مصدرف سدوخت بتوانایی کاهش تولید دیافزایش 

(.وکارهم اداره و هم تغییر کسب)
(.وکارتغییر کسب)ها سودآوری از طریق کاهش هزینهافزایش 
ها در کشورهای دارای منابع غنی و بازارهای نوظهور؛ ورود کامل بده بازارهدایفعالیتتوسعه 

(.وکارتغییر کسب)هند و برزیل 
(. وکارتغییر کسب)در تولید خودروهای هیبریدی و الکتریکی تسریع 

دانا
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شدود، شدرکت های بدزرگ جهدان ترکیبدی از اهدداف کوتاه مددت و طور که مشاهده میهمان
رکیبدی از های آن ها تبیشتر مواقع فعالیت. بلندمدت دارند و دارای خط پایان واوحی نیستند

های ابلیتها باید قکند که سازمانوکار است و بیشتر اتبات میوکار و تغییر کسباداره کسب
ی کده در هایدوسوتوانی داشته باشند، به خصوص با توجه به اینکه اهداف استراتژیک سازمان

.کنند، با هم مشابه استیک صنعت خاص رقابت می

رکن برای ایجاد دوسوتوانی سازمانی6
نده یک دهایجاد دوسوتوانی سازمانی نیازمند ایجاد تحولی بنیادی در هر عنصر واحد تشکیل

پدردازد تشدریح رکن کلیدی مدی6در اینجا چارچوبی که به (. موقعیت سازمانی)شرکت است 
:شده است

Leadership and cultureو فرهنگ رهبری _ 1
و افتد، اگرچه فرهنگشروم و پایان هر موووم مهمی در یک شرکت در حوزه رهبری اتفاق می

، اما ها بدون تغییر باقی بماندتواند سالشود و میهای شرکت در طول زمان تعریف میارزش
های خود ایدن عوامدل را در هدر ها و فعالیتتوانند با پیاممدیرعامل و سایر مدیران ارشد می

نابراین در یک سازمان دوسوتوان، مدیرعامل عامل اصلی تغییر است و ب. ای تغییر دهندمرحله
ایدد مددیریت ارشدد ب. گیردهای شرکت را به کار میباید اولین فردی باشد که فرهنگ و ارزش

.شوندوکار به صورت مستقل انجام میهای اداره و تغییر کسببداند چگونه فعالیت

دانا
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People and skillsها و مهارتافراد _ 2
ت های یک سازمان دوسوتوان با آن مواجهند این اسچالشی که رکن افراد و مهارتبزرگ ترین 

غییدر سازمان بایدد ابتددا جنبده ت. که دو مدل منابع انسانی مختلف را در یک راستا قرار دهند
کارمندان . دوکار تلفیق کنوکار را تعریف کند، سپس به طور کامل آن را با مدل اداره کسبکسب

ازاریدابی کنند؛ مثال دو سدال را در پسدت ببسیار باانگیزه در هر دو بعد تجربه کافی کسب می
بسیار مهدم اسدت کده . آورندمیروی CRMگذرانند و سپس به مدیریت یک پروژه اجرای می

هدا اطدالم داشدته باشدد و هنگدام تعریدف مدیریت منابع انسانی سازمان از انوام این مددل
.سیاست های منابع انسانی سازمان آنها را به کار گیرد

Structure and governanceو حاکمیت ساختار _ 3
ان داشتن ساختار سازمانی و اداری مناسب شاید بزرگ ترین چدالش دوسدوتوان بدودن سدازم

کدی ی: ایجاد تغییرات درون سازمان فرآیندی بسیار پیچیده است و دو دولیل مهم دارد. است
ل های زیادی قدمت دارند و در طدوها سالاین سازمان. اندها به گذشته وابستهاینکه سازمان

دها ص. ها با رفتارهای انسانی ارتباط دارنددوم، سازمان. اندگرا شدهزمان سرسخت و غیرواقع
به اند و تمایلیهای قدیمی خود را حفظ کردهدهند عادتفردی که یک سازمان را تشکیل می

فدرادی کده گیری، یعنی ابرخی از این افراد همچنین تحت تاتیر قدرت تصمیم. تغییر آن ندارند
این رکن . دگیرنبزرگ ترین بخش، بیشترین بودجه و باالترین حقوق را در اختیار دارند، قرار می

ن وکار برای ایجاد توازن مناسب در آن است؛ چون هم سازماترین عوامل کسبیکی از سخت
ر و های تغییداجرای ارتباطات درست بین فعالیت. و هم محیط خارجی دائمًا در حال تغییرند

آیدد، اگر این توازن بهینه به دست. وکار برای اجرای استراتژی امری اساسی استاداره کسب
.پذیر خواهد بودسازمان نسبت به محیط متغیر بسیار واکنش

Processes and methodsها و روشفرآیندها _ 4
شود، یها و استانداردها برای تضمین اینکه کار به طور تابت در سازمان انجام مفرآیندها، روش
هر فرآیندی یک هدف مشخص دارد که نیازمندد عملکردهدای مشدخص بدرای . وروری است

کنند، یاین فرآیندها نه تنها به سنجش عملکرد و بازدهی کمک م. تولید بازدهی مطلوب است
ت داشدته شوند مدیریت کنترل بهتری بر شدرکبلکه توسعه مداوم را تسهیل کرده و باعث می

متقابلی یک سازمان برای اینکه بتواند دوسوتوان باشد، باید در مراحل مشخص روابط. باشند
رتباطی اگر این نقاط ا. وکار ایجاد کندوکار و تغییر کسبهای اداره کسببین فرآیندها و روش

م توازن تر است، عدوکار که به طور کلی غالباز دست بروند، شرکت فقط به سمت اداره کسب
.کندپیدا می

دانا
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Systems and toolsابزارها ها و سیستم_ ۵
ها و ابزارهای مهم کده اجدرا و ای از سیستمهیچ یک از دستاوردهای باال بدون وجود مجموعه

. شدونددهندد، محقدق نمدیوکار را مورد حمایت قرار مدیمدیریت اجزای اداره و تغییر کسب
را هر بعد کار سامانه خداص خدود. اندها تشکیل شدههای امروزی از ترکیبی از سامانهسازمان

یدب و اگر فرض کندیم کده اجدرای اسدتراتژی ترک. دارد که باید نقش خود را به خوبی ایفا کند
امدروزی توانیم نتیجه بگیریم که شرکت هایوکار است، پس میادغامی از اداره و تغییر کسب

.ندارندهای خود ریزی و اجرای استراتژیافزاری اختصاصی برای برنامههیچ نرم
و دهد چرا اجرای اسدتراتژی کدار بسدیار سدختی اسدتاین یکی از دالیلی است که نشان می

کنند که ابدزار اجدرای اسدتراتژی را تولیدد میادعا  ITمحصوالتاگرچه بسیاری از فروشندگان 
نبه در حقیقت، هیچ ابزار واحدی وجود ندارد که بتواند هر دو ج. اند، اما این گونه نیستکرده

وکدار را پوشدش دهدد و اطالعدات را منسدجم کندد تدا مددیریت بتواندد روندد اجدرای کسب
جانبده اختدرامدر واقع هنوز یک ابزار اجرای اسدتراتژی همده. های خود را دنبال کنداستراتژی

.توان یک راهکار موقتی به کار برددر این شرایط، می. نشده است
ویدا این راهکار موقتی ایجاد یک سیستم اجرای استراتژی بر اساس یک مخزن داده غندی و پ

های مرتبط این مخزن داده به کلیه سیستم. سازی شدن را داشته باشداست که قابلیت شبیه
دیریت های مرتبطی را که مشود و دادهروند، متصل میوکار به کار میکه در اداره و تغییر کسب

واند بدر تاین ابزار می. کندبرای ایجاد و پیگیری اجرای استراتژی به آن نیاز دارد، استخراج می
.ها نظارت داشته باشدکیفیت و دقت داده

.

دانا
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Enterprise performance managementمدیریت عملکرد بنگاه _6
تده گف( نظیدر فرآینددها، ابزارهدا، شاخصدهای عملکدردی)مدیریت عملکرد بنگاه به چدارچوبی 

لیاتی، شده عمشود که عملکرد سازمان را مدیریت کرده و آن را در برابر اهداف از قبل تعیینمی
شدده مددیریت اجدرای اسدتراتژیهای شدناختهبرخی از روش. سنجدتجاری و استراتژیک می

یابی براساس سیگما و هزینه6،مدیریت کیفیت جامع،ارزش افزوده اقتصادی: عبارت است از
.فعالیت

توسط نورتون 1992ولی یکی از پرکاربردترین آن ها ابزار کارت امتیازی متوازن است که در سال 
 های متددولوژیاشکال اصلی کارت امتیازی متوازن و سدایر . و کاپالن توسعه داده شده است

د، مدیریت عملکرد سازمان، این است که آنها فقط بعد اداره کسدب و کدار را دنبدال مدی کنند
عملکرد نظام مدیریت. بنابراین در مقابل اجزای بزرگ و کلیدی اجرای استراتژی ناتوان هستند

شرکت همیشه باید یک چارچوب از بداال بده پدایین باشدد کده بدر مددیریت اجدرای اهدداف 
غییر کسب این نظام باید هم بعد اداره کسب و کار و هم بعد تباشد استراتژیک شرکت متمرکز 

ه و کار را تحت پوشش قرار داده و بر تحقق اهداف تجاری و عملیاتی بدا توجده بده نقشده را
.راهبردی شرکت نظارت کند

Organisational ambidexterity, ANTONIO NIETO-RODRIGUEZ, London Business
Schoo

منبع

دانا
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دکتر مهران کشتکار
عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

استراتژی در مدیریت دانش

دانش؟استراتژی دانش یا استراتژی مدیریت 

رای امروزه سازمان ها، دانش را مهم ترین منبع ارزشمند و استراتژیک می دانند و یقین دارند بد
ازمان ها در با این وجود س. رقابتی ماندن باید منابع و قابلیت های فکری  خود را مدیریت کنند

ه مزیت صورتی می توانند از دانش به عنوان یک سرمایه و دارایی ارزشمند در جهت دستیابی ب
ایی کنندد و از رقابتی پایدار استفاده کنند که بتوانند دانش استراتژیک خود را بده خوبی شناسد

االت ازایدن رو، سد . آن برای پشتیبانی استراتژی های رقابتی سدازمان برآیندداهرم سازی عهده 
:اساسی زیادی مطرح گردید که یافتن پاسخ برای آن ها ورورتی اجتناب ناپذیر است

o دانش است که واقعًا می تواند به عنوان مهم ترین سرمایه سازمان مطرح گردد؟کدام
o ند؟ چگونه مشخص می کند چه نوم دانشی بایستی مدیریت و توسعه داده شوسازمان
o سازمان باید به سمت شناخت چنین دانش گام بردارد؟چرا
o تالش هایی برای دستیابی به این دانش نیاز است؟چه
o استراتژی موفقیت این فرآیند را تضمین می کند؟کدام

دانا
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استراتژیکدانش 
ایط آقای زک، پژوهشگر حوزه مدیریت دانش بر این باور است که هر سازمانی با توجه به شر

بده طور .خاص خود، رویکردی برای توصیف و طبقه بندی دانش استراتژیک یا رقابتی اش دارد
انی و مشخص، دانش استراتژیک هر سازمان با توجه بده توانمنددی و قابلیدت آن در پشدتیب

رت، رفتار در این صو. حمایت از جایگاه رقابتی سازمان می تواند به سه گروه تقسیم بندی شود
. دسازمان در برابر رقبا می تواند نوآور، رهبر، رقیب ماندگار، عقب افتاده و یا ریسک باش

ار میزان و سطح دانش موردنیاز برای فعالیت در عرصه یک کسدب وکحداقل : دانش محوری( 1
ایدن به دلیل اینکه دانش پایه عمومًا در اختیار اعضاء و رقبدای یدک کسدب وکار اسدت،. است

.ندنمی کمیزان از قابلیت دانشی، باقی ماندن در عرصه رقابت را در طوالنی مدت تضمین 
. اقی بمانندکه سازمان ها می توانند به پشتوانه آن در عرصه رقابت بدانشی :دانش پیشرفته( 2

سازمان های پایدار در عرصه رقابت، عالوه بر برخورداری از دانش پایه، دارای محتدوای داندش 
.ی شودمتخصصی نیز می باشند که اغلب در میان رقبا تفاوت می کند و تمایز دانش را موجب 

دانشی است که سازمان را قادر می سازد تدا رهبدری و هددایت صدنعت و : دانش نوآورانه( 3
داندش. رقبایش را به دست گیرد و به طور قابل مالحظه ای خدود را از رقبدایش متمدایز نمایدد
أتیرگدذار نوآورانه، اغلب یک سازمان را توانمند می سازد که بتواند بر قواعد موجود کسب وکار ت

. بوده و گاهی این قواعد را تغییر دهند
استراتژی دانش

ونه قابل كدامند، چگخالءهای دانشی به دنبال تبیین اين موووم است كه « استراتژی دانش»
رقدابتی ت به مزيدستيابی به يك منبع استراتژیک در جهت می تواند تأمین هستند و چگونه 

بدرای ان ها كه سازممی كند دانش بيان بارتر، استراتژی از نظر . پايدار برای سازمان تبديل شود
از و منبعی از چه عمقی، را، با چه دانشی استراتژی های خود چه اجرای انجام مأموریت ها و 
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از خطدوط راهنمدا اسدت كدهاستراتژی دانش مجموعده ای . كسب نمايندطريقی بايستی چه 
مدديريت، سدازی، سازمان را در خصوص تشدخيص، كسدب، توسدعه، ذخيدره يک تصميمات 

.می دهددانش خود شكل بكارگيری و بازيابی 
دانشاستراتژی مدیریت 

ا چگونه یک سازمان، داندش خدود رمی دهد استراتژی مدیریت دانش در بیان ساده، توویح 
چگونه  کند میبهتر به نفع خود و ذینفعانش مدیریت می کند؛ استراتژی مدیریت دانش تعیین 

وسدط آنچه را که استراتژی دانش تبیین و مشخص نموده در مکان مناسب، زمان مناسب و ت
از مجموعده ایدر تعریفی دیگر، استراتژی مددیریت داندش . می رسدشخص مناسب به انجام 

.استاستراتژی دانش پیاده سازی و اقدامات عملیاتی برای تاکتیک ها 

استراتژی دانش یا استراتژی مدیریت دانش؟
ایج ر« دانشاستراتژی »و « مدیریت دانشاستراتژی »در مطالعات مرتبط با دانش، دو مفهوم 

اماًل ك« مديريت دانشاستراتژی دانش و یاستراتژ »، بده عقيدده برخدي از پژوهشگران. است
دايی شناسدشد؛ زيرا در عمدل، مراحددل قائل ميان آن ها مرزی وابسته به يكديگر بوده و نبايد 

ان مديريت دانش، به طور هم زمپياده سازی فرآيندهای اجرايی سازمان و اسدتراتژيک داندش 
.می شدودانجام 
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در ادبیات مدیریت دانش، پیش فرض اصدلی ایدن اسدت کده سدازمان هایی کده برنامده های 
عکس، بر. مدیریت دانش را اجرا می کنند، به طور خودکار یک استراتژی دانش را اتخاذ می کنند

ز بده برخی از نویسندگان استدالل می کنند که سازمان ها، از اهمیت پایگاه دانش خدود و نیدا
ر ومنی یعنی آن ها می دانند که نیاز به استراتژی دانش دارند، لذا به طو. بهبود آن آگاهی دارند

.می کنندو بدون اعالم صریح، استراتژی مدیریت دانش را اتخاذ 
ا مدیریت دانش در بیان ساده، توویح می دهد چگونه یک سدازمان داندش خدود راستراتژی 

ی کند چه استراتژی دانش مشخص مآنکه حال .بهتر به نفع خود و ذینفعانش مدیریت می کند
دادن آنکه استراتژی مدیریت دانش به دنبدال نشدانچرا؟ ومن دانشی، استراتژیک است و 

ه های فرآیندهای اساسی برای پر کردن شکاف بین استراتژی دانش و منطقدی کدردن اندوختد
ش نظارت این منظر، استراتژی دانش بایستی بر تدوین استراتژی مدیریت داناز . استدانشی 

داشته باشد 
ندش دانش و استراتژی مدیریت دادر پژوهش دیگری که توسط آسوه انجام شده،  استراتژی 

ی کند چگونه استراتژی مدیریت دانش به مثابه قطب نمایی است که تعیین م. مکمل یکدیگرند
وسدط آنچه را که استراتژی دانش تبیین و مشخص نموده در مکان مناسب، زمان مناسب و ت

بندابراین اسدتراتژی مددیریت داندش درواقدع بده عنوان . شخص مناسب بده انجدام می رسدد
.ی رودمجموعه ای از تاکتیک ها و اقدامات عملیاتی برای پیاده سازی استراتژی دانش به شمار م

تباط با این حال، به نظر می رسد می توان از ادبیات رایج مدیریت دانش، پنج حالت زیر را در ار
:نمودبین استراتژی دانش و استراتژی مدیریت دانش برداشت 

دانا
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دانشمدیریت دانش در ذیل استراتژی استراتژی _ 1
بدر در این صورت، استراتژی دانش مقدم بوده و منظور از مدیریت دانش نیز، مدیریت کردن

یت در این معنا، استراتژی مددیر . دانشی است که استراتژی دانش آن را مشخص کرده است
تژی دانش، دانش نیز، همان استراتژی مدیریت پیاده سازی دانشی است که قباًل و توسط استرا

رخدی ب. جایگاه آن برای سازمان و در ارتباط با استراتژی کسب وکار کالن مشخص شده اسدت
نه آنچه را استراتژی مدیریت دانش تعیین می کند چگو. تعاریف، ناظر بر همین دیدگاه هستند

خص که استراتژی دانش تبیین و مشخص نموده در مکان مناسب، زمان مناسب و توسط شد
و یدا اینکده، اسدتراتژی مددیریت داندش بده عنوان مجموعده ای از . مناسب به انجام می رسدد

.استتاکتیک ها و اقدامات عملیاتی برای پیاده سازی استراتژی دانش 

دانشدانش در ذیل استراتژی مدیریت استراتژی _ 2
بلکده همده . در این معنا، مراد از مدیریت دانش، محدود به مدیریت کردن بر دانش نیسدت
تراتژی لذا اس. آنچه که مرتبط با دانش سازمان، از جمله استراتژی دانش است را دربر می گیرد

راتژی از آنجایی که ایده کانونی و زیربنای یک است. مدیریت دانش مقدم، راهنما و ناظر است
این است که سازمان توانمندی های خود یعنی منابع و مهارت را بدا محدیط خدارجی در حدال 

مان تغییر، تطبیق دهد، لذا مدیریت دانش، همان مدیریت سرمایه معنوی در مرکز آنچه سداز
. در این صورت همه چیز در استخدام مدیریت دانش خواهد بود. انجام می دهد، قرار می گیرد

تعریف قابل اشاره از استراتژی مدیریت دانش با ایدن معندا، توودیح می دهدد چگونده یدک
یت سازمان، دانش خود در قالب چرخه مدیریت دانش را بهتر به نفع خود و ذینفعانش مدیر 

. می کند

دانا
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ومن آنکه، استراتژی دانش بر تحقق هر یک از گام ها یا فرآیندهای چرخده مددیریت داندش
تراتژی معطوف بوده و می تواند به صورت استراتژی کسب دانش، استراتژی انتقال دانش، اسد

.گردداشتراک گذاری دانش، استراتژی اجتماعی سازی دانش و نظایر آن تعریف 

منط قدانش و استراتژی مدیریت دانش بر هم استراتژی _ 3
فهوم، از این رو، دو م. این دیدگاه، استراتژی مدیریت دانش به مثابه استراتژی دانش استدر 

ض اصلی پیش فر. استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش، مترادف در نظر گرفته می شوند
این است که سازمان هایی که برنامه های مدیریت دانش را اجرا می کنند، به طور خودکار یدک

یاز به به عبارتی، سازمان ها، از اهمیت پایگاه دانش خود و ن. استراتژی دانش را اتخاذ می کنند
ن بده طور یعنی آن ها می دانند که نیاز به استراتژی دانش دارند، بنابرای. بهبود آن آگاهی دارند

.می کنندومنی و بدون اعالم صریح، استراتژی مدیریت دانش را اتخاذ 
یکدیگردانش و استراتژی مدیریت دانش متمایز از استراتژی _ 4

وم مطابق با برخی تعاریف، استراتژی دانش و استراتژی مددیریت داندش بده عندوان دو مفهد
ی توان از نگاه سازمان برحسب ورورت و نیاز م. متمایز در ذیل استراتژی کالن سازمان هستند

. تلیکن عملکرد آن ها متفداوت و مسدتقل از یکددیگر اسد. یکی یا هر دو را در برنامه قرار داد
مان صرف نظر از اینکه چه دانشی استراتژیک است و اساسًا برای سدازمان مفیدد اسدت، سداز

برای این . می خواهد تجارب، درس آموخته ها و دانش درون  یا برون سازمانی را مدیریت کند
یا مدیریت بلکه این استراتژی مدیریت دانش. منظور، نیازی به تدوین استراتژی دانش نیست

د از سوی دیگر، ممکن است صدرف نظدر از اینکده بخواهد. بر دانش است که تدوین می گردد
ش تجارب، درس آموخته ها و دانش را مدیریت کند، به صورت موردی نسبت به استخدام دان

.می کندموردنیاز از داخل یا خارج سازمان برای یک مدت معین موقت اقدام 

دانا



6شماره | 1399سال |نوآوری و مجله مدیریت دانش  42

ریت مهم، نیازمند تعریف استراتژی دانش است که می تواندد مسدتقل از اسدتراتژی مددیاین 
یداز ومن آنکه بر اساس استراتژی دانش، سازمان دانش هدای اسدتراتژیک موردن. دانش باشد

یریت کردن فعلی و آینده خود را می تواند مشخص کند اما بنا به دالیلی فعاًل برنامه ای برای مد
ژی و این بده معندای جددا بدودن اسدترات. بر آن نداشته و آن را به وقت دیگری موکول می کند

.مدیریت دانش از استراتژی دانش است
یکدیگردانش و استراتژی مدیریت دانش متمایز از هم اما پیشران استراتژی _ 5

ند و در شرایطی که سازمان ها با دنیای متالطم، عدم قطعیت ها و شگفتی سازها مواجه هست
ن یا در شرایطی که سازمان ها باید اقتصادی اداره شوند، در این صدورت تعدادل و تدوازن بدی

دانش در این معنا استراتژی. کارکرد استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش ورورت دارد
ه به دنبال رصد مناسب ترین دانش در داخل و یا خارج از سازمان بوده و مدیریت داندش، بد

.دنبال استخدام آن است

منبع
اپ ، مدیریت استراتژیک دانش، انتشارات دانشگاه عالی دفام ملی، چ(1399)کشتکار، مهران 

اول

دانا
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مهسا ذاکری دانا
کارشناس مدیریت دانش

مدیریت دانش و نوآوری

چرا توجه به نوآوری در مدیریت دانش مهم است؟

ار از مدیریت دانش و ارتباط آن با نوآوری موووعی است که در سال های اخیر مورد توجه بسی
امدا. پژوهشگران قرار گرفته و تحقیقات دانشگاهی زیادی در ایدن زمینده انجدام شدده اسدت

ندانی بده متاسفانه در کشور ما بیشتر تحقیقات در سطح تیوری باقی مانده و در عمل کمک چ
.سازمان ها نکرده است

نوآوری به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد ارزش و مزیدت رقدابتی
مزیت نوآوری سازمانی به عنوان منبع مهم. پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزی می باشد

فاده و به نوآورپذیری یک سازمان دقیقا با توانایی آن سازمان در است. رقابتی پایدار می باشد 
ا بده ها رهای رشد بسیاري از شرکتنوآوری، منحنی.  کار بردن منابع دانش خود مرتبط است

این مسیله، عنصری اساسدی اسدت کده رشدد،. جلو رانده و بازارهای جدیدی را گشوده است
.آوردتروت و موفقیت را همراه با خود به می 

دانا
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های بهبدود محصدوالت و خددمات خدود مواجده ای با چالشبه طور فزاینده ها امروزه سازمان
در . کنندتر از رقیبان به بازار معرفیتا بتوانند محصوالت و خدمات جدید خود را سریعشده اند 

ناوری و طراحی مجدد ف، توانایی جدیدفرصت های بازار جهانی، شرکت باید توانایی شناسایی 
ين بداره ژاپنی در اكوداما، محقق فوميو . دانش کافی را برای کسب مزیت رقابتی داشته باشد

ادی و سرعت نوآوری در جامعه، عامل تعیین كننده سالمت اقتصدبهره وری افزايش »گوید می
يش سرمايه گذاری در نوآوری، برای استفاده مفيد از مندابع، افدزا« استدر تمامی جوامع دنيا 

ديگر ، گسترش تجارت جهانی و باال بردن سطح رفاه فردی و اجتماعی و يا به عبارتبهره وری
.الزم  و وروری استاستانداردهای زندگی سطح 

هستند وری و بهبود ووعيت اقتصادیافزايش بهره پی کشورهای جهان با تکيه بر نوآوری، در 
ا های اخيدر بددر سال. و یکی از داليل عمده این توجه، وجود رقابت فزاینده بين جوامع است

ماعی تری در تحول ساختارهای اقتصادی و اجتمحور، نوآوری نقش حیاتیظهور اقتصاد دانش
وان بده عندامدروز ها از اقتصادهاس پيشدرفته كه در بعضی از مقالهطوری پیدا كرده است، به 
 گذاران سیاسدتعالوه بر اين، در نيم قدرن گذشدته . می شودياد نوآوری بر اقتصادهای مبتنی 

رو محركه نوآوری مبتنی بر دانش به عنوان نيسیاست های به توسعه فزاینده ای عالقه و توجه 
.اندپيدا کرده اقتصاد ی توسعه 

عملکرد نوآوری و مدیریت دانش
. گیرنددهدای مدالی آن را در نظدر مدیاز محققان در مورد عملکرد سازمان فقط جنبدهبسیاری 

اندایی در مالی مانند نتایج فرایندی، توسعه خددمات جدیدد، بهبدود تودرصورتی که نتایج غیر
عملکدرد ندوآوری ترکیبدی از . جذب، آموزش و توسدعه نیدز از اهمیدت زیدادی برخدوردار اندد

ن و کلی سازمان در نتیجه تالش های صورت گرفته جهت نو کردن و بهبدود دادموفقیت های 
.های مختلف نوآوری در سازمان استبه کارگیری جنبه

الت یا های جدید یا بهبود یافته عروه خدمات و تحویل محصوعملکرد نوآوری به کاربرد روش 
حداکم بدر با در نظر گرفتن فشار رقدابتی. می شودوری مربوط تولید در افزایش بهرهتکنولوژی 
ازمند گیری عملکرد نوآوری از اهمیت خاصی برخوردار است و محققین و کاربران نیبازار، اندازه

بداط های مناسبی برای مطالعه عملکرد نوآوری هستند و در تحقیقات انجدام شدده ارتشاخص
. مثبت بین عملکرد نوآوری و عملکرد سازمان اتبات شده است

ندد و کم تر دانش، انتقال و مبادله دانش مورد نیاز در فرایند نوآوری را تسدهیل مدیمدیریت 
ابراین، بن. دهدافزایش میقابلیت ها جدید عملکرد نوآوری را از طریق ایجاد و توسعه بینش و 

.کندظرفیت مدیریت دانش نقش مهمی را در حمایت و تسریع نوآوری ایفاء می

دانا
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بدرای ترکیدبسدازمان ها را بده فرصدت هایی دانش از بیرون و کارکنان داخل سازمان، کسب 
تعامل دانش تازه کسب شده با دانش. می دهدمجدد دانش فعلی و ایجاد دانش جدید ارائه 

موجودی یا ذخیره دانش سدازمانی را اصدالح کندد و تدازگی و عمدق داندش می تواند موجود 
یدد را بنابراین پتانسیل نتایج و پیامددهای نوآورانده جد. موجود برای سازمان را افزایش دهد

.افزایش دهد
الت یا های جدید یا بهبود یافته عروه خدمات و تحویل محصوعملکرد نوآوری به کاربرد روش 

هدای جدیدد یدااز لحاظ تعدداد معرفدی. وری مربوط می شودتولید در افزایش بهرهتکنولوژی 
ی حداکم بدر در نظر گرفتن فشار رقابتبا . فرایندهای چشمگیر بهبود یافته سنجیده خواهد شد

ازمند گیری عملکرد نوآوری از اهمیت خاصی برخوردار است و محققین و کاربران نیبازار، اندازه
بداط های مناسبی برای مطالعه عملکرد نوآوری هستند و در تحقیقات انجدام شدده ارتشاخص

.مثبت بین عملکرد نوآوری و عملکرد سازمان اتبات شده است

ری، برخی محققان حوزه مدیریت بر این عقیده هستند کده مددیریت داندش پشدتیبان ندوآو
اده تحقیقدات نشدان د. های جدید و بهره برداری از قدرت تفکر سازمان استایدهایجادکننده 

مدیریت دانش از طریق ایجاد یک فرهنگ مفید و ارزشمند بدرای ایجداد و تسدهیم داندش و 
. ها نقش مهمی را در فرایند نوآوری ایفا مدی کنددهمچنین ایجاد فرهنگ همکاری در سازمان

داخلدی کده کداری مدیریت دانش به خصوص در ایجاد یک محیط محوری محققان بر نقش 
. اندخالقیت و نوآوری را حمایت می کند تأکید کرده

دانا
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د و آن نوآوری ها هنگامی به وجود می آیند که اعضاء سازمانی تخصص خود را تسهیم می کنن
ایی کده هدبنابراین، سدازمان. کنندرا به شکل آشکار به صورت محصوالت یا خدمات تبدیل می

تعاریف تحلیل .بودقادر به تسهیم دانش به طور م تر میان اعضاء خود باشند نوآورتر خواهند 
ها در یدک مدورد دارای شدباهت که بسیاری از آنمی دهد ارائه شده از مدیریت دانش نشان 

تمامی محوری درایده . می شوداینکه مدیریت دانش منجر به بهبود عملکرد سازمانی : هستند
ر بده عملکدرد برتدشدود منجدر هدفمند مددیریت شیوه ای است که اگر دانش به تعاریف  این 

.می گردد
نوآوری تسهیل فرایند 

آن یکی از مهم ترین ارکان نوآوری در سازمان، تسهیل فرایندها و رویه ها از خلق ایده تا اجرای
،IBM،Mayo Clinicتجربیات شرکت های موفقی نظیدر از APQCیافته های بر اساس  . است

Procter & Gamble،Air Products and Chemicals Inc.،Boston Scientific 
Cardiovascular Division،Computer Sciences Corporation،Ethicon Endo-Surgery،

:می شود که موارد زیر در سازمان مورد توجه قرار گیردپیشنهاد 
o بگیردعامل سازمان باید انگیزش خود را از باال و اغلب از مدیر نوآوری.
oبرای این که نوآوری به استراتژی دراز مدت سدازمان تبددیل شدود، رهبدران سدازمان بایدد

.همه جانبه از فرایند تبدیل ایده به عمل حمایتی کنند
oسازمان های موفق به دنبال سبدی متوازن از انوام گوناگون نوآوری هستند.
oال توجه به نوآوری باز به شرکت ها این امکان را می دهد که در خارج از سازمان نیز به دنبد

.ایده ها، فرصت ها و راه حل ها بگردند
oآوری به عنوان تامین کنندگان و فروشندگان می توانند عالوه بر ایفای نقش تسهیل گر برای نو

.عاملی مهم برای اجرای بهینه آن نیز ایفای نقش کنند
o پذیرش فرایندهای نوآورانه را تسهیل نمایدمی تواند فرایندگرایی در سازمان.
oجاری سازی سنجه ها و همسویی بین واحدی به اجرای موفقیت آمیز فرایندد های نوآورانده

.کمک می کند
oبرای این که نوآوری موفق شود باید در ارزش ها و فرهنگ سازمان منعکس شود.
oفرهنگ مشارکت یک عنصر وروری برای دستیابی به موفقیت در این حوزه است.
oی جوایز در نظر گرفته شده برای نوآوری باید بخشی از کل برنامه پداداش دهدی و قددردان

.سازمان باشد
oزار رویدادها و رقابت های داخلی که موجب قدردانی از تفکر و رفتار نوآورانه می شود را برگد

.می بردرقابت سالم انگیزه کاکنان برای خلق ایده را باال . کنید

دانا
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oیز باشدبدون وجود منابع کافی، حتی نوید بخش ترین نوآوری ها نیز نمی تواند موفقیت آم .
ر رهبران سدازمان بدا ایدن کدا. سازمان باید منابع مشخصی را برای نوآوری تخصیص دهد

.نشان می دهند که فرایند نوآوری چقدر برایشان مهم و با اولویت است
oد که در زمان استخدام فقط مهارت های فنی را مالک قرار ندهید و کارکنانی را استخدام کنی

.ذهن خالق و  نوآوری دارند
oر اگر رهبدری ارشدد نقدش فعدالی د. رویه های نوآورانه باید برای نیروی کار مدل سازی شود

نوآوری به عهده گیرد، کل سازمان اهمیت طرح های نوآورانه را درک می کند
oندو را اگر کارکنان شما از شکست بترسدند، هرگدز ایدده های. ریسک پذیری را تشویق کنيد

رهبری باید بپدذیرد کده احتمدال شکسدت وجدود دارد و ایدن . مطرح و اجرا نخواهند کرد
.پذیرش را به کارکنان اطالم رسانی کنند

oای از بسدتره. برای ایجاد انگیزه، واژه نوآوری باید به بخشی از واژگان سدازمان بددل شدود
.نیدمختلف برای اطالم رسانی و ایجاد مشارکت پیرامون فعالیت های نوآورانه استفاده ک

o نایی آش. آموزشی رسمی و غیر رسمی را برای تقویت نوآوری در سازمان برگزار کنیددوره های
با تکنیک  ها و ابزارهای نوآورانه سرعت حدل مسدیله و خلدق ایدده در کارکندان را افدزایش 

.می دهد
o ی میدزان هر طرح ابتکاری باید برای پیگیر . کنیداندازه گیری تالش های مربوط به نوآوری را

.پیشرفت کار و حصول اطمینان از دستیابی به اهداف اندازه گیری شود
oدرک چشم انداز اصلی کسب و کار سازمان برای ایجاد یک فرهنگ ندوآور ودروری اسدت .

وآوری سازمان باید اهداف و چشم انداز استراتژیک خود را تعریف کند و سپس برنامه های ن
وفدق برای این کده ندوآوری م. خود را که آن اهداف را پشتیبانی می کنند پیاده سازی نماید

داشدته شود و در سراسر شرکت گسترش یابد، رهبران باید تسلط زیادی بر فرهنگ سازمان
باشند و بدانند نیروی کارشدان چده درکدی از ماموریدت اسدتراتژیک سدازمان دارد و بدرای 

.تالش های نوآورانه به چه ابزارهایی نیاز است

دانا
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زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش

فرهنگ  مدیریت دانش

نمی گذارند دانش خود را به اشتراک برای این که افراد دلیل 16

است دانش، درک این سوال مهماشتراک گذاری برای تغییر فرهنگ سازمان از احتکار دانش به 
دلیل عمده 16اینجا نگذارند؟ در که چرا افراد ممکن است دانش خود را با یکدیگر به اشتراک 

توصیه شده برای هر یکحل های دانش خود، همراه با راه اشتراک گذاری عدم تمایل افراد به 
.را با هم مرور می کنیم

.هیچ وقت و زمانی برای اشتراک دانش ندارندمیکنند افراد فکر : ن ود فرصت کافی_ 1
ار جدا به عنوان یک کبگنجانید تا اشتراک دانش را در فرآیندهای اساسی سازمان خود : راه حل

.از وظایف تلقی نشود و نتوان از آن اجتناب کرد
ود، افراد نگران این هستند که با بده اشدتراک گذاشدتن داندش خد:دیگراناعتماد به عدم _ 2

را دریافدت پاداش هدایی و استفاده کرده و بهره برداری از آن دانش آن ها دیگران بدون اطالم 
. کنند

گروه هدای تخصصدی به اهداف تیم پداداش دهیدد و دست یابی به افراد در خصوص : راه حل
.را پرورش دهید تا فضای اعتماد ایجاد شوددرون سازمان 

ی مانند مو منتظر می کنند افراد دانش خود را انباشته ": استدانش قدر  "به جمله اعتقاد _ 3
وض رفتار کند و یدا در عدآن ها کسی دانش را از ایشان طلب کند؛ مانند یک منتور و مربی با 

.بدهدآن ها اشتراک دانش، چیزی به 
د و پداداش دهیدآن ها بشناسید، به می گذارند کسانی را که دانش خود را به اشتراک : راه حل

 دارند میاین ترفیعات را از افرادی که دانش را نزد خود نگه . را ارتقا دهیدشغلی شان موقعیت 
.دریغ کنید

دانا
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ایجاداشتراک دانش رهبر سازمان اهداف مهمی را برای : کارایالع از چرایی انجام این عدم _ 4
.نکرده است
از رهبر سازمان بخواهید که به طور منظم در مورد انتظارات اشتراک دانش، اهداف و : راه حل

.با افراد ارتباط برقرار کندپاداش ها 
ش، افراد در رابطه با چگونگی بده اشدتراک گذاشدتن داند: مشارکتایالع از چگونگی عدم _ 5

.آموزش ندیده اند و با بسترهای تعاملی سازمان آشنا نیستند
دادهای رویآموزشی، وبینارها و دوره های به طور منظم با یکدیگر ارتباط برقرار کنید و : راه حل
ترس آموزش مبتنی بر وب و وبط وبینار باید بدرای همده ابزارهدا در دسد. برگزار کنیددانشی 

.باشد

رارهبر سازمان اهداف مشخصی : دهندقرار است چه کاری انجام این که افراد از بی ایالعی _6
.اده استدانش تعیین و ابالغ نکرده و رفتارهای مطلوبی را الگو قرار نداشتراک گذاری برای به 
دانش را تعیین و ابالغ کنید و از رهبدران بخواهیدد کده اشدتراکشفاف سازی اهداف : راه حل

.الگو بگیرندآن ها دانش را به طور منظم در عمل نشان دهند تا افراد بتوانند از 

دانا
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آمدوزش و آن هدا : برودمی کننرد ایرن راه و روش پیشرنهادی کارسراز نخواهرد کارکنان فکر _ 7
ان داندش از ایشداشدتراک گذاری آنچه در خصوص نمی كنند ؛ اما باور دیده اندارتباطات الزم را 

.، کارا باشدمی شودخواسته 
راد را و سایر اعضای تیم مدیریت دانش باید افسفیران دانش رهبران مدیریت دانش، : راه حل

، دادن شواهدی از  کارایی مدیریت داندشبا نشان گروه های کوچک تقسیم بندی نموده و در 
.سازندسایر همکاران را متقاعد 

کنندد و عادت دارند که به تنهایی کارآن ها : استمی کنند روش خودشان بهتر کارکنان فکر _  8
.راه استفقط با گروه کوچکی از همکاران قابل اعتماد همکاری کنند و معتقدند این بهترینیا 

با دیگران از اشتراک دانشبهره مندی را در مورد چگونگی داستان هایی به طور منظم : راه حل
ا کده بده این کار کمک کند تا کسانی ر. توصیه شده، به اشتراک بگذاریدروش های استفاده از 
.بهتر سوق دهندروش های ، به فکر استفاده از کرده اندفعلی خود تکیه روش های 

بداالتر از معتقدند وظایفی با اولویدتآن ها : استمی کنند مسائل دیگر مهم تر کارکنان فکر _ 9
.اشتراک دانش وجود دارد

همه مدیران سطح اول را وادار كنید كه رفتار تسهیم داندش را بدرای كارمنددان خدود : راه حل
كنند و اهداف اشتراك دانش را با همان شور و حرارتی كه سایر اهدداف را بازرسدی مدلسازی 

.دهندمورد توجه قرار ، می كنند

دانا
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نده آن هدا هیچ گو:نمی کننردهیچ نتیجه مث تی در ازای اشتراک دانش خود دریافرت افراد _10
. آورندنمیدانش خود به دست اشتراک گذاری پاداش، تقدیر، ترفیع و مزایای دیگری برای به 

را برنامده های پداداش دهی ، می گذارنددبرای کسانی که داندش خدود را بده اشدتراک : راه حل
تیداز ، اممی دهنددبه عنوان مثال؛ به کسانی که اشتراک دانش انجدام . و اجرا کنیدپیاده سازی 

.طا کنیدمطلوبی اعپاداش های ، کرده انددهید و سپس به کسانی که باالترین امتیاز را کسب 
داندش را متفداوت از آن هدا : هسرتندفکر می کنند که در حال انجام اشرتراک دانرش افراد _ 11

یکدی بده مثال، فرستادن پسدت الکترونبه عنوان )روش های توصیه شده به اشتراک می گذارند 
(. همکاران قابل اعتماد یا لیست های توزیع

ه نشان دهد کآن ها به افراد مأموریت دهید که با هر جامعه و سازمانی کار کنند تا به : راه حل
گدر دیروش هدای بهتر از آن ها توصیه شده استفاده کنند و چگونه عملکرد روش های چگونه از 

رار تهیه یک ابزار یا فرآیند جدید که به سدرعت و بده طدور گسدترده مدورد اسدتفاده قد. باشد
.جدید استروش های قدیمی با روش های ، بهترین راه برای جایگزینی می گیرد

ومی کنندد دانش خدود را احتکدار آن ها :می گیرندبه دلیل حفظ دانش خود، پاداش افراد _ 12
ای دیگدر و یا بر اساس انجام کارهدبگیرند که از ایشان کمک می کنند بنابراین دیگران را وادار 

.می کنندپاداش، تقدیر یا ترفیعاتی را دریافت 
وب با همه مدیران سازمان همکاری کنید تا افراد را تشویق به تقویت رفتارهای مطلد: راه حل

.کرده و پاداش دادن به رفتارهای غلط را متوقف کنند
صرف وقت بدرای بده اشدتراکنتیجه ی در :می شوندبه خایر انجام این کار مجازا  افراد _ 13

اطر و یا بخدنمی رسند است، مهم تر گذاشتن دانش، افراد به اهداف دیگری که از نظر سازمان 
.اتالف زمان مورد سرزنش قرار می گیرند

فرآیندها و اهداف اشتراک دانش را با سایر فرآینددهای حیداتی و اهدداف عملکدردی : راه حل
ذاشتن سازمان هماهنگ کنید و به طور منظم اعالم کنید که زمان صرف شده برای به اشتراک گ

.دانش، زمان ارزشمندی است

دانا
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کده اگدر آن هدا می ترسدند: پیش بینری می کننردمنفی ای برای انجام این کار کارکنان نتایج _ 14
دهند دانش خود را به اشتراک بگذارند، ووعیت خود را به عنوان یک منتور و مربی از دست ب

د می ترسدن؛ افدراد (هیچ کس مجبور نخواهد بود در هنگام نیاز به دانشی از او خواهش کندد)
ه اهداف اعتماد ندارند مورد سواستفاده قرار بگیرد و بآن ها توسط اشخاصی که به دانش شان 

از پرسیدن یا پاسدخ دادن بده یدک سدوال در جمدع آن ها مهم مدنظر خود دست پیدا نکنند؛ 
بده شود؛ یدا نگرانندد بده دلیدلوعف هایشان ، زیرا ممکن است باعث آشکار شدن می ترسند

.اشتراک گذاشتن چیزی نادرست مورد انتقاد، سرزنش و یا خجالت قرار گیرند
راه هدای . تقسیم دانش را به عنوان یک عامل مهم موفقیت برای سازمان قدرار دهیدد: راه حل

ی اجتماعی سازمانی و جلسدات حضدوری بدراشبکه های برقراری روابط اعتمادآمیز را از طریق 
را در یدک بسدتر عمدومی بده اشدتراک بگذاریدد وپاسدخ ها و پرسدش ها . افراد، تسهیل کنید

.برای پرسیدن سواالت افراد را فراهم کنیدروش هایی 
داندش یکدی از اهدداف اشتراک : نداردهیچ پیامد منفی برای انجام ندادن این کار وجود _ 15

.نمی شودو یا هدفی است که در سازمان اجرا نیست عملکردی افراد 
، بازرسی و اجرای اهداف اشدتراک داندش پیاده سازیبا همه مدیران سطح اول، برای : راه حل

رای فرآیندد اگر رهبر سازمان بر اجد.  بیفتداین اقدام باید از باال به پایین اتفاق . همکاری کنید
رت و دانش پافشاری و اصرار ورزد، پشتیبان افراد باشدد و ایدن فرآیندد را نظدااشتراک گذاری 
.به بهترین شکل خود در سازمان انجام خواهد گرفتاشتراک گذاری پیگیری نماید، 

ن افراد مجاز به گذراندن وقت برای بده اشدتراک گذاشدت: افرادموانع خارج از کنترل وجود _ 16
زبان مهارت هایاشتراک دانش دسترسی ندارند؛ یا سیستم های به آن ها خود دانش نیستند؛ 

.انگلیسی قوی برای اشتراک دانش با افراد خارج از کشور را ندارند
برای همکاریروش هایی . اشتراک دانش را در فرآیندهای عادی کسب و کار قرار دهید: راه حل

بده عندوان مثدال، اسدتفاده از پسدت الکترونیکدی بدرای)در صورت عدم اتصال  ارائه دهیدد 
ند دانش خود کسانی که مهارت انگلیسی وعیفی دارند را تشویق کنید تا تالش کن(. مباحثات

.دیگر به اشتراک بگذارندزبان های را به 

منبع

16 Reasons Why People Don’t Share Their Knowledge And What to Do 
About, lucidea-coms, Stan Garfield, February 2021

دانا
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پویا منادی
طراح و برنامه نویس سیستم های نرم افزاری شرکت مکو

رویکردهای نوین مدیریت دانش

مدیریت دانش و اسکرام

رچوبی اسکرام چا. تحویل و نگهداری محصوالت پیچیده استتوسعه، چارچوبی برای اسکرام 
ی را بدا در حالی که محصوالتکنند؛ پیچیده را برطرف می توانند مشکالت است که در آن افراد 

محصدوالت،بدرای گسدترده ای اسکرام اکندون بده طدور . باالترین ارزش ممکن ارائه می دهند
نظریده ایدن رویکدرد بدر اسداس . می گیدردخدمات و مدیریت سدازمان مدورد اسدتفاده قدرار 

صمیم گیری تکه دانش از تجربه و می کند ادعا تجربه گرایی . بنیان نهاده شده استتجربه گرایی 
.می شودبراساس آنچه شناخته شده است ناشی 

رم ایدن مطلدب قصدد دا. در رابطه با چارچوب اسکرام مطالب بسیار زیادی منتشر شده است
کنمبررسی را به صورت مختصر دانش نحوه ارتباط اسکرام با مدیریت 

دانا
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چیست؟اسکرام 
همانند یک .متدولوژی اسکرام چارچوبی است که به تیم کمک می کند بهتر با همدیگر کار کنند
حدین کدار و مربی تیم  راگبی که تیم را تشویق می کند، اسکرام هم تیم را تشویق به یدادگیری

.هنگام کار بر روی یک پروژه می کندسازماندهی 
متدولوژی اسکرام جزئیات دقیق و روش مشخصی بدرای انجدام کدار نمی دهدد، امدا بده تدیم 

هفتده ای 4در روش اسدکرام دوره هدای زمدانی دو تدا . می گوید چکار کنند تا پروژه جلو بدرود
ر مشخص می شود که خود تیم زمان دقیق آن را مشخص می کند و گروه در پایان هر دوره کدا

گفتده (Sprint)اسدپرینت به این دوره ها . خود را ارائه می دهد و بازخورد مشتریان را می گیرد
ن بده صدورت کلدی زمدانی اید.پروژه طی این اسپرینت ها به تدریج تکمیل می شدود. می شود

. دمتدولوژی مورد استفاده قرار می گیرد که نادانسته ها از دانسته ها در پروژه بسیار باش

اسکرام و مدیریت دانش
ال داندش اسکرام به ویژه در انتقمحصول، کوتاه دریافت نیازمندی تا تحویل بازه های دلیل به 

اتًا اسکرام ذدر موووعات موجود رویدادها و است و نقش ها، موتر افزایشی بسیار تکراری و 
.می کنندبه انتقال دانش تکراری و افزایشی کمک 

م مجموعه ای ار فرایندها، تکنولوژی ها، ابزارها و تکنیک ها است که در کنار هددانش مدیریت 
. وندکارکندان می شدچرخه دانش سازمانی را بهبود می بخشند و منجر به افزایش تعامل میان 

بدازبینی و جسدتجوی برای ایجاد، انتشدار، ITSMفرآیند مدیریت دانش یک زمینه کلیدی در 
.دانشی استمقاالت 

دانا
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ارکندان تصمیم گیری بهتر، پاسخ سریعتر به موووعات اصلی کسب و کدار، افدزایش مهدارت ک
ندش افزایش بهره وری و افزایش سود از جمله مزایای دستیابی به یدک سیسدتم مددیریت دا

.مبتنی بر رویکرد چابک است
اه حل  ربرای پیدا کردن متخصص و خبره در زمینه های دانشی سازمان را یک تیم این چارچوب 

ائل، که مسکمک کند آن ها تا به می دهد اختیار کاربران قرار چالش ها و پاسخ به پرسش  ها در 
.را به تنهایی حل کنندحوادث و درخواست های خود 

، کسدب داندشایجاد از شناسایی دانش،کلیدی سیستم مدیریت دانش عبارتند فعالیت های 
در ادامده.داندشکاربرد دانش، حفظ دانش و سنجش دانش، اشتراک دانش، توسعه دانش، 

رایندد این ف. فرایند و یا چرخه دانش مورد استفاده در یک پایگاه دانش را با هم مرور می کنیم
.می تواند متناسب با نیازهای سازمان  های مختلف دچار تغییراتی شود

oانند نقاط بر اساس منابع مختلف مدانشی را مقاله کاربر : دانشمدیریت کاربر /ارسال کننده
.می کندتغییرات ایجاد مسیله ساز، مشکالت، رخدادهای  سرویس، درخواست ها، 

oهمدانطور کده در فرآیندد مددیریت داندش مقاله دانشی : ارزیابی مدیریت دانش عملکردی
کرد، دامنه، عملاز دیدگاه است، به خبره ارسال می شود و خبره مقاله را سازمان تعریف شده 

.می کندفنی مرور و نکات فرآیند 
o ده را سیسدتم مقالده ارزیدابی شد،پس از ارسال نتایج بررسدی: دانشو ناشر مدیریت ناظر

در . ودمدی شددانشدی منتشدر با تأیید مقاله . می کندیا رد براساس اتیاز کسب شده تأیید 
.پذیرش مقاله، پایگاه دانش آن را برای کاربر نویسنده ارسال  می کندصورت عدم 

o ده ذخیره شدانش داده های تأیید در پایگاه مقاالت دانشی مورد : دانشمدیریت نگهداری
.و نگهداری می شوند

دانا
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دانشاسکرام در سیستم مدیریت نقش های 
oScrum Master : یکScrum Master در به تیم توسعه برای توسعه پایگاه دانشمی تواند

را بده نحدوی مربوطه روش های فرایندها و آن ها می توانند . طی یک دوره زمانی کمک کند
ی مهندسدروش هدای دامنه و فن آوری، خود را در مورد تا تیم توسعه تا دانش تنظیم کنند 

داندش، مدیریت کاربر /کنندهنقش یک ارسال می تواند Scrum Masterیک .بخشدبهبود 
ی تواند معالوه بر این . بازبینی کننده مدیریت دانش و ناشر در مدیریت دانش را بازی کند

.مدیریت دانش را نیز به عهده بگیردنگهداری سیستم مسیولیت 
oProduct Owner : داندش، با اسدتفاده از سیسدتم مددیریت می تواند یک دارنده محصول

مالدک . کنددترجیحدات کداربر و غیدره ایجداد بازار، پویایی محصول، دانش در مورد دامنه 
نندده بدازبینی کداندش، کاربر مدیریت / کنندهنقش یک ارسال محصول همچنین می تواند 

.مدیریت دانش و ناشر در مدیریت دانش را بازی کند
oایر اعضا تیم توسعه زمان مناسب را در ایجاد و به اشتراک گذاشتن دانش به س: تیم توسعه

مختلدف ای اعض. کندعملکردی چند جانبه پیدا نهایت این تیم بتواند تا در تعیین می کند، 
کنندده بدازبینیداندش، مددیریت کداربر /کنندهنقش یک ارسال می توانند یک تیم توسعه 

.ایفا کنندمدیریت دانش و ناشر در مدیریت دانش را 
تکدرار در هدربازه هدای دلیل کوتداهی به اسکرام تیم های چابک و علی الخصوص در تیم های 

کار به صورت به موووعات اصلی کسب وپاسخ گویی مناسب تر بهتر و اسپرینت، تصمیم گیری 
.پیاده سازی می شودپیش فرض 

ورت کده در بدین صدشکل باشند، اعضای تیم اسکرام طبق راهنمای اسکرام بایستی به صورت 
ویی پاسخ گنیز در صورت لزوم اطالعاتی را جهت بخش ها یک بخش اطالعات عمیق و در سایر 

از پس ( نفره9تا ۵)گروه اعضای تعداد کم به دلیل اسکرام در تیم های .باشندبه نیازها داشته 
ا بدمی رود و این امر موجب ارائه خروجدی قابل توجهی باال اسپرینت بهره وری صورت چندین 
.نیز می شودکیفیت 

روژه به طور کلی استفاده از رویکردهای چابک مانند اسکرام، عالوه بر مزایای که در مدیریت پد
به دارند، منجر به مدیریت کردن بهتر دانش و درس آموخته های حاصل از پروژه نیز می شوند،
رار همین دلیل در سال های اخیر بکارگیری این چارچوب مورد توجه بسیاری ازتیم های پروژه ق

.گرفته است

دانا



فهیمه زمانی
کارشناس مدیریت دانش

مدیریت دانش و دورکاری

مهم است؟2021چرا اشتراک دانش در سال 

زی بسیاری از سازمان ها رویکردهای مختلفی برای ایجاد آمادگی در برابر بحران ها و برنامده ری
.  یرندبرای تداوم کسب و کار دارند و این موووم را به عنوان یک ورورت اساسی در نظر می گ

عدرض به دورکاری بسیاری از سدازمان ها را در مکارکنان نشدهبرنامه ریزی انتقال سال گذشته، 
یدن داد؛ اما برخی سازمان ها توانستند از رویکردهای مدیریت دانش برای مقابله با اخطر قرار 

ات و مدیریت دانش به انتقدال شدیوه برگدزاری جلسدتیم های . شرایط بحرانی بهره مند شوند
دید ، سیستم عامل ها و برنامه های جکرندرویدادهای جمعی و سازمانی به صورت آنالین کمک 

اق که چگونه دیگر تنهدا نمی توانندد بده یدک اتدداند ابری را راه اندازی کرد و به افراد آموزش 
.کنفرانس برای برگزاری جلسات اتکا کنند

از گام های اشتباه در این بحران، بایددبرخورد با ومن دانش مدیریت تیم های 20121در سال 
کنند؛ اده اشتیاق جدیدی که در کارکنان برای استفاده از ابزارهای دیجیتال به وجود آمده استف

بیشتری را به صورت مجازی آغاز کردند مشارکت های در سال گذشته چراکه همه 
. مشدناختیرا مدی آن ها قباًل باشد که با افرادی مجازی باید در وهله اول آغاز این همکاری اما 

ت اسبه صورت آنالین آسان آن ها انجام اول بر روی کارهایی که شیوه درجه همچنین باید در 
ز این مرحله را فراتر اکارکنان خود باید سازمان ها مرحله بعدی، در . تمرکز بیشتری داشته باشیم

ه واقعی جهت از بین بردن سیلوها و ایجاد رابطآن ها ابتدایی به کار بگیرند تا از توانایی های 
.مدیریت دانش دیجیتالی استقبال کنند
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کنیدتشویق را اشتراک دانش 
داندش به اشتراک گذاری دانش یکی از ارکان و عناصر کلیدی و بسیار مهم در فرآیند مددیریت

. رداشتراک گذاری دانش می تواند در سطوح و الیه های مختلفی  مورد بررسدی قدرار بگید. است
اشدند، سازمان ها باید برای انتقال دانش آشکار و پنهان رویکردها و ابزارهای مناسبی داشته ب

ندان اما چالش اصلی این است که انتقال دانش پنهان در دوران کرونا، با توجه دورکداری کارک
روبدرو در زمان دورکاری بدا مشدکالتیدانش پنهان چگونه باید انجام شود؟ به عبارتی انتقال 

در می شود و می تواند برای سازمان ها چالش برانگیز باشد و نهایتدا کداهش حضدور کارکندان
ازمان سشرکت های فعال در صنایع و مناطق جغرافیایی مختلف باعث شده سرمایه های فکری 

.در معرض خطر جدی قرار  گیرد

ت رو در اشتراک دانش آشکار نسبتًا ساده است، اما این دانش پنهان است که از طریق تعامال
حضور کم کارکنان در سازمان زمان بسدیار محددودی را بدرای انتقدال. رو انتقال داده می شود

. کنددانش، به ویژه دانش حیاتی که قدرت رقابتی یک شرکت را تضمین می کند، فراهم می

دانا
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امدا ایدن انفجدار . همکاری سازمان ها به صورت مجازی بدودنقطه عطف برای یک 2020سال 
مچنان کارکنان ه. فعالیت مجازی در سال گذشته بیشتر در تیم ها و پروژه ها محدود شده است

ود دارد گفتگوهایی را که قباًل در محل کار انجام می شد را تکرار می کنند، اما مشکلی کده وجد
برای ایجاد ایده های گسدترده، روابدط جدیدد و اسدتفاده از خدرد جمعدی آن ها این است که 

.سازمان به خارج از محافل عادی خود دسترسی پیدا نمی کنند
۵شدرکت کنندده از هدر 3تقریبدًا . استواوح APQCاین موووم کاماًل در همکاری مجازی 

ان بسدیار شرکت کننده در نظرسنجی، سایت های مشارکتی مبتنی بر پروژه و تیم را برای کارش
یری معتقدند که این سایت ها از زمان شروم همه گاز آن ها بیش از نیمی . مهم ارزیابی می کنند

گروه هدای. ویروس کرونا، برای تهیه اطالعات مورد نیاز و انجام کارها بسدیار مهم تدر شدده اند
یمدی از برای تیم ها و پروژه ها کمی کمتر در همه جا دیده می شوند، اما تقریبا نگفتگو بحث و 
ته گزارش دادند که این گروه ها برای ایجاد و حفظ روابط با همکاران بسیار مهم تر شناخآن ها 

ارکتی بهدره کارمندان همچنین از سیستم پیام رسانی مستقیم از طریق پلتفرم های مش. شده اند
.بیشتری می برند

ش این وجود، وقتی صحبت از همکاری و مشارکت باز و گسترده می شود، شاهد همان افزایبا 
ه های شدبککمتر از یک چهارم شدرکت کننددگان در نظزسدنجی انجمن هدای خبرگدی، . نیستیم

 کنند و یا ابزارهای خبره یاب را برای انجام کارهایشان  بسیار مهم ارزیابی میسازمانی اجتماعی 
. این رویکردها در پی همه گیری ویروس کرونا تنها اندکی تحت تاتیر قرار می گیرند

58%

46%

41%

33%

49%

44%

52%

33%

26%

سایت های همکاری برای تیم ها و پروژه ها گروه های چت برای تیم ها و پروژه ها پیام رسانی مستقیم

بسیار تقویت شد2020سال تیمی در همکاری 

(793=تعداد)انجام کار (788=تعداد)ایجاد و حفظ روابط با همکاران (745=تعداد)به دست آوردن اطالعات و تخصص مورد نیاز
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ه باید در طی انتقال شیوه کار سازمان ها به شیوه کار مجازی، کارکنان به سادگی به اندازه ای ک
.به ابزارهای اصلی مدیریت دانش روی نیاورده اند

کاری چرا که زندگی. با شرایط موجود تأکید بر همکاری تیمی و پروژه محور جای تعجب ندارد
ی شده تکرار آنچه که قبل از این بحران انجام مآن ها افراد دگرگون شده است و فوری ترین نیاز 

.مسلمًا تعامل روزانه با همکاران نزدیک برای انجام کارها وروری استو 
ای پیش تشکیل شده همکاری می کنندد، متوجده مزایداز اما وقتی کارمندان فقط در گروه های 

انجمن هدا، شدبکه های اجتمداعی سدازمانی و . کامل ابزارهایی که در اختیار دارندد نمی شدوند
اران بدون در نظر گرفتن عضویت تیمی بدا همکدمی دهد تا ابزارهای خبره یاب به افراد امکان 

خگویی برای نوآوری و حل خالقانه مسیله برای پاساین ها همه . همفکر خود ارتباط برقرار کنند
. به تغییرات مهم وروری است

جداد دانش با ابزارهای بهبود مشارکت بین کارکنان که مدانعی بدرای کداربران هدم ایمدیریت 
ا بده نمی کند، می تواند بر انگیزه ها و گروه های فرهنگی مختلف تمرکز کندد و کانال هدای بداز ر

کدار چالش هدا غلبده بدر ایدن . عنوان مکان های امن برای جلب مشارکت کارکنان فدراهم کندد
فرصدت طالیدی بدرای اسدتفاده ازامسال  به واسطه شدیوم کروندا یدک ساده ای نیست، اما 

.داریمروندهای دیجیتال و اشتراک دانش آزاد به سطح بعدی در اختیار 

19%

16%

10%

15%

19%

9%

24%

15% 15%

انجمن های خبرگی شبکه های اجتماعی سازمانی سیستم خبره یاب

نیاز به فرهنگ سازی داردپذیرش مدیریت دانش هنوز 

(793=تعداد)انجام کار (788=تعداد)ایجاد و حفظ روابط با همکاران (745=تعداد)به دست آوردن اطالعات و تخصص مورد نیاز
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کنیدخالهایی را که کار دیجیتال می تواند انجام دهد پر 
در حل آن کمک کند، تالش برای انتقال 2021مشکل دیگری که مدیریت دانش باید در سال 

روش مجدازی بدرای کارهدای . شیوه انجام برخی از کارها به روش آنالیدن و مجدازی اسدت
هرچده بده سدمت فعالیت هدای اسدت؛ امدا گروهی و به روزرسانی ووعیت، بسیار کارآمدد 

ازی بده روش مج. استراتژیک و پیچیده تر پیش می روید، اتربخشی شروم به کاهش می کند
کالت در حقیقت، مش. ویژه برای نوآوری، حل مسیله و گفتگوهای غیررسمی مشکل ساز است

ا کدار انتقال این فعالیت ها به روش آنالین دو چالش اصلی پاسخ دهندگان در نظرسنجی بد
..مجازی است

ابزارهدای مددیریت داندش کده امکدان . حل این چالش دوم، بازتاب چدالش اول اسدتراه 
ت هنگام تعامالت پویا با شبکه های متنوم و گسترده را فراهم می کنند، نوآوری و حل مشکال

از آنجدا کده کارکندان می توانندد بدر اسداس زمدان و . کار به روش مجازی را آسان تر می کنند
ایجاد تمایل شان یک مکالمه را آغاز کنند، ابزارهای مدیریت دانش برای ایجاد بسترهای الزم

ود را بدا در این گفتگوها می توانند ایدده های خدشرکت کنندگان . این گفتگو ایده آل هستند
ند، دیگران در میان بگذارند و یا با مشاهده گفتگوهای سایر همکاران ایده جدیدی ارائه ده

نگران کمک بخواهند یا تصمیمات را تأیید کنند بدون اینکهآن ها در مورد مشکالت جدی از 
ار خاص یک همک"این مسیله باشند که با درخواست مستقیم برای دریافت راهنمایی و کمک 

.آزار می دهند" خود را

27%

30%

33%

40%

45%

ما آموزش کافی در مورد چگونگی همکاری مجازی نداریم

ارندبرنامه ها یا سیستم ها یا بیش از حد با هم همپوشانی د

سیاست کافی برای هدایت همکاری مجازی نداریم/ ما هنجار 

تانجام کارهای پیچیده مانند نوآوری و حل مسئله دشوار اس

شیمسخت است که م ادال  بدون ساختار یا سریع داشته با

چالش های اصلی در همکاری مجازی
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ا همکاران هنگام داشتن زمان آزاد با دیگر همکاران گفتگو می کنندد، مشدارکت و همکداری ر
 توانند از آن ایجاد می کنند و یک گزارش دیجیتالی از این گفتگو ایجاد می کنند که دیگران می

.بیاموزند
شکال تجزیه و تحلیل داده ها توانایی مدیریت دانش را برای پر کردن شکاف هایی که سایر ا

پاسخ دهنددگانی کده بداور دارندد شدیوه . همکاری مجازی بر جای می گذارد، نشان می دهد
ریت از جمله طوفان فکری و نوآوری ، مدی-مجازی برای کارهایی چالش برانگیزتر موتر است 

که های به طور قابل توجهی احتمال دارد که بگویند انجمن هدا، شدب-تغییر و مبادالت سریع 
مدی در مقایسه، تعداد ک. حیاتی استآن ها اجتماعی سازمانی و ابزارهای خبره یاب برای کار 

از افراد از مدیریت دانش به عنوان راه حلدی بدرای همکداری بده صدورت دورکداری اسدتقبال 
.کرده اند

آن هدا در حال سازگاری با محل کار دیجیتال خود هستند و عادت هدای جدیدد کارکنان هنوز 
بدهآن هدا در همین حال، بسدیاری از . هنوز به روال های غیرقابل انعطاف تبدیل نشده است

قتدی حتدی و. جای واکنش سریع در برابر یک فاجعه کوتاه مدت، با کار مجازی کنار می آیند
امال زندگی به ووعیت موجود قبل از همه گیری ویروس کرونا نزدیک شود، شرایط کداری کد

یاری برخی از سازمان ها به صورت کاماًل مجازی پیش می روند و بس. همانند قبل نخواهد بود
ات دیگر به جای سفرهای گران قیمت، به سمت مشاغل دورتر، برنامه های ترکیبدی و جلسد

د، زمدان افرادی که بازگشت به دفتر شرکت را می پذیرندحتی . کنندمجازی گرایش پیدا می 
ن تجربده به دنبال راه هایی برای بهینه سازی ایو بیشتری را برای همکاری آنالین می گذرانند 

. خواهند بود
دیجیتدال نشدانکدار مدیریت دانش بتواند خود را به عنوان راه حلی برای چالش هدای اگر 

ر ساختار دهد، این فرصت را دارد که پیشرفت و توسعه پیدا کند و تبادل دانش دیجیتال را د
.را سال خود کند2021به این ترتیب مدیریت دانش می تواند سال . سازمان جای دهد

منبع
why-knowledge-sharing-across-siloes-more-important-2021, apqc.org, Lauren 
Trees, Feb 2021

دانا
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اهمیت مدیریت دانش در بازاریابی
مدیریت دانش مشتری

زه ی مدیریت دانش باید یک فعالیت رایج در تمامی کسب و کارها بدون توجه به هدف و حو
واید ف. این فعالیت هم برای توسعه داخلی و هم توسعه خارجی مفید است. کاری آن ها باشد

.می شودکار گروهی، آموزش به تازه واردان، بهبود فروش و بازبینی نتایجبهینه کردن آن شامل 
زمان بیشتر از هرگرفت و مدیریت دانش شکل جدیدی به خود بیماری کرونا، در دوره شیوم 

ده شانعطاف پذیرتر مدیریت دانش، استراتژی های و روش ها . ورورت آن احساس شددیگری 
به هر حال ناتوانی در سفر . سازگارتر شده اند19-و با تغییرات ایجاد شده به دلیل بیماری کووید

بازاریدابیحوزه . استخود کرده روش های را مجبور به تغییر سازمان ها و شرکت در جلسات، 
. نیز در این قاعده مستثنی نیست

دانا
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؟چرا مدیریت دانش برای بازاریابی اهمیت دارد
د و سداختارمنتصدمیم گیری سدریع تر و منجدر بده می دهد را افزایش مدیریت دانش بهره وری 

:اجرای مدیریت دانش معرفی شده استفایده برای در این بخش چند . می شود
o مندتر و هوشدمی بیند محیط کاری شما از یک منبع صحیح آموزش : هوشمندترمتخصصان

ان ارائه توسط همکاربازاریابی بالقوه بهتری ارائه استراتژی های و ایده ها ؛ در نتیجه می شود
.می شود

o عدت و بدرای منفمی پیوندندد کارکنان جدید، به راحتی به جمدع : تازه واردانسریع سازگاری
.می کنندشرکت در کوتاه مدت فعالیت 

o یدت یک سازمان هوشمند کده بده صدورت پیوسدته فعال: شانس پیروزی در رقابتافزایش
از جملده بازاریابدان، نقداط ودعف را تیم هدا تمدام . در رقابت پیروز اسدتمی کند، همواره 

.می یابندبرای چالش ها راه حلی و به سرعت می کنند شناسایی و تجزیه و تحلیل 
تدیم که شرایط بازار به دلیل روش جدید زندگی به سرعت در حال تغییر است، یدکهمانطور 
: هوشمند می تواندبازاریابی 

o دهد؛جدید سریع واکنش نشان به سبک های
o شرکت سودمند کند؛سریع و داده محور بگیرد تا هر موقعیتی را برای تصمیم های
o کند؛و تجربه مشتری بهتری متناسب با نیاز مشتری ارائه پشتیبانی
o دهد؛تیم را افزایش بهره وری کلی و هوش

دانا
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ر بداال ما سرویس نگهداری و تعمیرات از ماشین را بررسی کنیم، آنگاه تمام مواردی کده داگر 
یول هر عنصر این مجموعه مس. ذکر شد، نشان دهنده یک مجموعه ابزار مکانیکی خواهد بود

بدیل کار مشخصی است و در دست یک مکانیک ماهر این مجموعه به یک سالح قدرتمند ت
ه و این موووم قابل درک است که هر ابزار باید در ابتدا اسدتفاده شدود تدا تجربد. می شود

.پس از امتحان این ابزار، می توان نتایج را دید. مهارت حاصل شود
.استروشی که در آن مدیریت دانش برای بازاریابی مفید 3

ستید را شما باید تمام جزئیات بازار و مخاطبانی که به دنبال جلب توجه آن ها هبه طور کلی 
افرادی و توجه را به سویپروفایل مشتریان را می سازد مشتری داده های حاصل از . بشناسید

رک منجدر بده دبیش تدر تحقیقدات . می کنددکه از کسب و کار شما بهره مند می شوند، جلب 
اسدتراتژی هایی کوچدک، سدازگاری های نتیجده در . می شوداهداف خریدار و تقاواهای وی 

ایدن سده روش تلفیدق . می کنددکه به موجب آن مخاطبان مورد هددف را تعدیین می سازد 
بازاریابی توجه بیشدتری را بده کسدب و کدار شدما جلدباستراتژی های مدیریت دانش در 

.می کند
o م های تیدر مورد داده هایی یک سیستم مدیریت دانش با ساخت : شرکتفعالیت دانش

بی بازاریداتیم های که می کند کمک بازبینی ها ، خروج ها، بازخوردها و استخدام هاشرکت، 
شما دانش ارزشمندی در زمینه فعالیت سدازمان خدود از طریدق بررسدی. مدیریت شوند

.  آوریددمیبه دست تیم ها تیم های بازاریابی و عملکرد سایر تحلیل های ماهیانه تجزیه و 
.می شوداین روش به یک دیدگاه هدفمند در فعالیت شرکت منجر 

o و حالی که تحقیقات جدید باید به صورت مدداوم انجدام شدود، تجزیدهدر : بازارتحقیق
ا برای مقایسده بدداده ای در غیر این صورت . نیاز به دانش موجود دارندتحلیل های بازار 

زاریدابی با اوافه کردن اطالعاتی کده پیشدتر داشدته اید، تدیم با. نتایج جدید وجود ندارد
راتژی های چنین بینشی منجر به ایجاد اسدت. در می یابد که چه تغییراتی ایجاد شده است

.مناسب و سازگار با الگوهای تجزیه و تحلیل شده خواهد شد
o جر بده متقابل از طریق مدیریت دانش منارتباطات تیم های : فروشبازاریابی و ارتباطات

را در بسیاریمی تواند شکاف های این روش . می شودجریان داده از یک تیم به تیم دیگر 
نتدایج را این جریان باید به روز و مداوم باشد تا بتواندد بهتدرین. زمینه تحقیقات پر کند

.کندفراهم 
ه بدبخش هدا فروش بسیار به هم نزدیک هستند و اگر هر کدام از ایدن تیم های بازاریابی و 

ری مبتندی بدر برای تصمیم گی. تنهایی کار کند دسترسی به دانش مناسب امکان پذیر نیست
.اریدجدیدی که هر شرکت استفاده می کند دتکنیک های و روش ها داده شما نیاز به الگوها، 

دانا
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سیستم مدیریت دانش دو رویکرد در یراحی 
یش سیستم مدیریت دانش مرکزی، بهره وری تیم بازاریابی شدما را افدزارویکرد در طراحی دو

: می دهد
ایل یا ، یک فمی کنیدزمانی که طرح کلی پروژه جدید را طراحی : اطالعات تحقیقی اشتراکی

ام ایدن پروندده شدامل تمد. پرونده تهیه کنید که در آن تمام داده های تحقیق موجود باشد
سپس این. آن استبینی های موارد از جمله مخاطبان هدف، الگوها، بازار موجود و پیش 

سداس آن پرونده یا فایل را با تمام تیم ها از جمله تیم بازاریابی به اشتراک بگذارید تدا بدر ا
.تحقیقات و توسعه بیشتر انجام شود

شدتیبانی از تمام تیم هایی که در پروژه نقش داشتند بازخورد بگیریدد و از پ: تلفیق بازخورد
اده ای د، یدک پایگداه تصدمیم گیریپیش از . مشتری بازخوردهای مشتریان را دریافت کنید

رز قابل بازاریابی را به طاستراتژی های ، داده ایسازگاری . قابل دسترس برای همه تهیه کنید
.توجهی بهبود می بخشد

بازاریابیدانش در مدیریت رایج چالش های 
ادل ، مدیریت وعیف و نبدود سداختاری منسدجم بدرای تبدچالش اساسی اکثر کسب و کارها

:به طور مثال. دانش بین کارکنان است
o تا حدی که اشتراک دانش صورت نگیرد؛تیم ها رقابت باال بین
o و دانش اندک برای پیشرفت در آینده؛بازار تجزیه و تحلیل وعیف
o یادگیری برای کارکنان جدید؛موقعیت های عدم وجود
o اطالعاتتوزیع وعیف.

دانا
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برای دانش خود زمان بگذارید
تدا تجزیده و تحلیدل و جمدع آوری داده هدا تمام مراحل مدیریت دانش و انجام تحقیقات، از 

تعامدل . می شودکه منجر به استراتژی بهتر می کند استفاده از اطالعات مانند یک ساعت عمل 
ایدد بدا برای مثال، تیم بازاریابی عدالوه بدر تحقیقدات خدود ب. نیز بسیار مهم استتیم ها بین 

 هدا روشهمکاری، منجر به حل مشکالت رایج و سازگاری . خدمات مشتری نیز در ارتباط باشد
و غیره  ها نگرانیرایج، سوال های مرحله جذب مشتریان بالقوه شامل رویکرد تبلیغات، . می شود

زمینده، یک مثال مناسب در ایدن. بازاریابی باشدتحلیل های است که باید بخشی از تجزیه و 
لکه تمدام ، بمی کندتنها توانایی ارتباط برقرار کردن ایجاد است کهنه پردازش عکس وب سایت 
ز در نظر موجود مانند ایجاد صفحه در فیسبوک، اینستاگرام، ایمیل و وب سایت را نیروش های 

.می گیرد
تکنولوژیچشم انداز مدیریت دانش با توجه به توسعه 

واهد ادغام مدیریت دانش و هوش مصنوعی در خلق محتوای بازاریابی منجر به نتایج بهتر خ
ه پاسدخ گفتگو مثال مناسبی برای پایگاه دانش است کده بده مشدتریان بدالقوربات های . شد

شامل استراتژی کسب و کدار شدما، اهدداف، سدودی کده خددمات و پاسخ ها طیف . می دهند
.و پیشنهادهای ویژه استقیمت ها ، توصیفات، می کندمحصوالت شما ارائه 

ممکن است برخی فکر کنندد کده مددیریت داندش بده دلیدل پیشدرفت تکنولدوژی و اجدرای
الی در حداست؛ سرویس های هوش مصنوعی و اتوماسیون تبدیل به یک پدیده قدیمی شده 

. می کندبلکه آن را گسترده نیست، که، تکنولوژی، جانشین این سیستم 

منبع
The Importance of Knowledge Management in Marketing/ Marie Barnes, 
kminstitute.org, Feb2021

دانا



اردالن لک
مشاور سیستم های مدیریتی

انگیزش در مدیریت دانش

دانشاثربخشی مدیریت کارکرد نظام جبران خدمات در 
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یت های فعالنظام جبران خدمات یکی از موترترین عوامل در جلب مشارکت کارکنان نسبت به 
و تشدویقیروش هدای تالش در پرداخت پاداش و بکدارگیری . استمرتبط با مدیریت دانش 

ات رسدیده اتبانسانی به مرتبط با منابع در پژوهش های که پیش تر است انگیزشی موووعی 
نیازهای متعددی در سطوح مختلف دارندد و مازلو، انسان ها مطابق با آموزه های هرم . است

ایدد مدورد بنیازهای طبقه باالتر نیدز شود، هر چه توانایی و تجربه کارکنان یک سازمان بیشتر 
جبدران همین دلیل در این نوشتار به چرایی و اترات مثبت نظامبه . قرار گیردجدی تری توجه 

.سازمان ها می پردازمخدمات در برانگیختن کارکنان و موفقیت در عرصه مدیریت دانش 

دانا
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کاریخدما  به عنوان یک دستورالعمل نظام  ج ران -1
به ازای انجام کارهایی مشدخص در حدوزه مددیریت پرداخت ها داشتن یک رویه مشخص در 

در به عنوان مثال وقتدی. استدانش در واقع همان ایجاد یک راهنمای عملکرد برای کارکنان 
یا و نش دادانش، بکارگیری که تسهیم می کنیم جبران خدمات مدیریت دانش عنوان نظام نامه 

ان ناخواسته چرخه مدیریت دانش را برای کارکندمشخص است، امتیازی دارای ارزیابی دانش 
وال و جواب با یکدیگر به سفعالیت ها پی توالی این همکاران ما در و اینگونه تبیین نموده ایم 

روش اجرایدی در حدوزه براسداس و نظام مندد نتیجه اینکه نظام جبدران خددمات . می پردازند
.بودخواهد مدیریت دانش، خود یک راهنمای عملکرد برای کارکنان 

کارکناننظام ج ران خدما  مورر در شد  انگیزش -2
امدا د؛ برسدشاید کمی این بحث مبتدی و ساده به نظر می شود که صحبت از انگیزش زمانی 

رویکدرد از یدکنمی توان باید توجه داشت آستانه اتربخشی در میان کارکنان متفاوت است و 
پانصدد به عنوان مثال اعطدای پداداش. یکسان برای برانگیختن تمامی کارکنان استفاده نمود

وق دانش شاید برای نیرویی کده چهدارمیلیون تومدان حقداشتراک گذاری هزارتومانی برای به 
ا بیشدتر کده ده میلیدون یدسدابقه ای انگیزاننده باشد اما برای مدیر یا کارمند با دارد، دریافتی 

.حقوق دریافتی دارد ممکن است آنچنان انگیزاننده به نظر نرسد
دت نسبت به تنظیم و برقدراری شدمی تواند نظام جبران خدمات اتربخش در مدیریت دانش 

ا پوشش عمل شده و نیازهای انگیزشی تمامی کارکنان روارد انگیزش در میان کارکنان مختلف 
اعت به عنوان مثال تشویق مشارکت کارکنان بر اساس وریبی از پایه حقدوقی و یدا سد. دهد

.شودمی تواند موجب تنظیم شدت انگیزشی اوافه کاری 
سایر گذاری مادی فعالیتارزش . استبه یک نکته نیز در این حوزه بسیار حائز اهمیت توجه 

اشدته بر عملکرد یا مدثال داندش بده اشدتراک گذارزش گذاری به معنی ( یا کارگرمدیر )کارکنان 
بیشتری بسا مدیری برای مشارکت دانشی خود بخاطر حقوق باالتر پاداشچه . کارکنان نیست

ص های شداخاما کیفیت دانش شخص دوم از لحداظ بگیرد، نسبت به شخصی با حقوق کمتر 
ارکنان سنجش در سطح باالتری باشد که این موووم ورورت ارزش گذاری امتیازی مشارکت ک

. می نمایدرا بیش از پیش تعیین 

دانا



6شماره | 1399سال |نوآوری و مجله مدیریت دانش  72

کارکناننظام ج ران خدما  به عنوان محرک رقابتی -3
ا نظام جبران خدمات در مدیریت دانش موجب خواهد شد کارکنان انگیزه الزم جهت رقابت ب

دانشی و ارائده تجدارب و درسحل های یکدیگر را پیدا نموده و نتیجه حاصله همان ارائه راه 
جبران خدمات مرتبط با مدیریت دانش با جزییاتهرچه نظام . خواهد شدآنان آموخته های 

ا عادالنه کارکنان رتجارب تبت شده و خصوص دانش قضاوت در شود، و دقت بیشتری تدوین 
تری از سدطح کیفدی بداالتجربیات ارائده شدده توسدط کارکندان از این رو علمی تر می کند و و 

می شود پیشنهاد.مهم نیز در سایه رقابت بین کارکنان حاصل خواهد شداین .می گرددبرخوردار 
حدا ترجیکارکندان، منظور اتربخشی نظام جبران خددمات بده عندوان محدرک رقدابتی بدین به 

سدت نش"، "کارکنان یقه سدفید " روش هایی مانند بکارگیری . شودغیرمادی اعمال رویکرد های 
سدیار باتربخشدی " صمیمانه مدیریت ارشد سازمان با کارکنان برتر دانشی به همراه خدانواده 

.باالیی در ایجاد رقابت سالم میان کارکنان خواهد شد
نظام ج ران خدما  ابزاری جهت توازن کار و زندگی -4

بودجده قابدل تدوجهی بدرای نظدامداده اند که نمی توانند نشان واقعیت سازمان ها در هرچند 
در ممکدن اسدت موجدب تسدهیلاندک نیز مقادیر پیش بینی کنند، اما همین جبران خدمات 

به ازای اوافه کاری ساعت دستمزد 40به عنوان مثال اعطای . شودتوازن کار و زندگی کارکنان 
ر داوافه، موجب خواهد شد آن فرد در ایام آتی بجای صرف وقت خبره مشارکت دانشی یک 

کارکنان و از این جنبه نقش مثبتی در ایجاد توازن کار و زندگیبگذراند کنار خانواده خود وقت 
.ایجاد نماید

نظام ج ران خدما  در نقش کانال ارت ایی-5
و نظام جبران خدمات اتربخش به عنوان یک واسطه، سیگنال هایی بدین دو سدطح مددیریت

سدتقیم این سیگنال ها را شاید نتوان به عنوان یدک کاندال ارتبداطی م. کارکنان ایجاد می نماید
بده . دتلقی نمود، اما منجر به ایجاد کانال های جدیدتر و یا اتربخشی دیگر کانال ها خواهد ش

اط بدین تازگی مرسوم شده که سازمان ها با استفاده از پیام رسان های اجتماعی، نسبت به ارتب
باطی سطوح مختلف سازمانی تالش می کنند، اما گاها پس از گذشت مدتی، هیجان اولیه ارت

از سدیگنال هدای مندتج. کاهش یافته و تعداد مشارکت ها و ارسال نظرات کم و کمتر می شود
.نظام جبران خدمات نقش مثبتی در تقویت کانال های مذکور خواهد شد

دانا



گرشاسب خزائنی
دانشگاه و مشاور مدیریت پروژههیات علمی 

سحر زنده دل
کارشناس مدیریت دانش

مفاهیم مدیریت دانش

سه نوع کلی دانش در جامعه

ندش چگونه می توانند هنگام پرداختن به چالش های اجتماعی، تفکر خود را هم بر دامحققان 
« ه گانهدانش سد»کنند؟ مفهوم معطوف مشکالت مربوط به مشکالت و هم دانش غلبه بر این 

ی عملی برای ساختار بخشیدن به اهداف پروژه، فرمول بندی س االت تحقیق و تدوین برنامه ها
ارائده شدد و بده عنوان زیربندای اصدلی 1990این مفهوم برای اولدین بدار در دهده . مفید است

.تحقیقات فرارشته ای توسعه یافت

دانش سیستم
عمدتا  شود، معمواًل به عنوان دانش فعلی سیستم یا ووعیت چالش تعریف میدانش سیستم 

، داندش به عنوان مثال، اگر مسیله کمبود آب مطدرح باشدد. و توصیفی استاز جنس تحلیلی 
نبده های مربوطده مانندد جاکولدوژیکی _ اجتماعی سیستم به تولید یک درک جامع از سیستم 

ل دسترس بودن آب، استفاده از آب، مدیریت آب، مسائل مربوط بده عددالت و روابدط متقابد
.آن ها اشاره دارد
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دانش 
سیستم

دانش 
هدف

دانش 
تحول
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دانش هدف
.  ندهدف، یعنی دانش در مورد آینده مطلوب و ارزش هایی که مشخص کننده مسیر هستدانش 

جامعده متکدی اسدت و بندای آن را ارزش هدا و مختلدف این نوم دانش به مشورت بازیگران 
در مثال کمبود آب، روش های تولید دانش هدف می تواندد شدامل . هنجارها تشکیل می دهد

شودداشتن چشم انداز مشارکتی و توسعه سناریو با طیف گسترده ای از ذینفعان 
تحولدانش 

. تدانش تحول، در مورد حرکت در مسیر رسیدن از موقعیت کنونی به ووعیت مطلدوب اسد
در مثدال کمبدود آب، تولیدد داندش . این دانش شامل استراتژی ها و اقدامات مشخص است

ی تحول می تواند شامل ایجاد بستر همکاری بین کمون های پر آب و فقیر آب بدرای همداهنگ
.آب شودتوزیع آب و همچنین ارائه اقدامات دقیق و عملی برای صرفه جویی در مصرف 

یک از دانش های سه گانه به یک اندازه برای ایجداد تغییدر در جامعده مهدم و بده یکددیگر هر 
اشد، ممکن است یک پروژه خاص فقط روی یک یا دو نوم از دانش متمرکز ب. وابسته هستند

اما در ذهن داشتن همه آن ها امری مهم است، زیرا ممکن است دانش غایب، در پروژه دیگری 
.ایجادشده باشد

:که باید مراقب آن ها باشیددر خصوص مفاهیم ارائه شده دو تله وجود دارد 
 ممکن گرفتن تولید دانش هدف به این معنی است که تصور ومنی از هدف مطلوبنادیده

.داشته باشدمغایرت مختلف است کاماًل با اهداف ذینفعان 
 تغییدر جداد دانش سیستم بیشتر، بدون داشتن برنامه ای برای استفاده از آن برای ایتولید

.کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد

دانا
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ارت اط با حقایق، ارزش ها و اختیارا 
مفهوم دانش سه گانه را می توان در مثلثی که با واقعیت هدا، ارزش هدا و اختیدار محدودشدده 

تواندایی عمدل -با دانش سیستم، ارزش ها بدا داندش هددف و اختیدار حقایق . است، گنجاند
لیاتی س ال در راستا عمبه طور کلی سه . داردبا دانش تحول، ارتباط قوی ای -به روش هدفمند 

کردن این رابطه سودمند است؛
 پاسخ می دهد« چیست؟»دانش سیستم به س ال .
 را پاسخ می دهد« "چه چیزی باید باشد؟»دانش هدف به س ال.
 تعیین می کند« چگونگی انجام کار را»دانش تحول.

ممارستعلم، سیاست و تأریرگذار؛ حوزه سه 
گران می توان به حوزه های تأتیرگذار مرتبط دانست، جایی کده بدازیارکان اشاره شده در باال را 

.مختلف جامعه از مشروعیت باالتری برخوردار هستند
 هستندبه حوزه علم تعلق دارند که دانشمندان معتبرترین بازیگران آن حقایق.
 ا و هنجارها به طورکلی در حوزه بازیگران سیاسی است، این امر به مشروعیت آن هارزش ها

.در بحث های عمومی و دولتی، بستگی دارد
 انندد به حوزه ممارست مرتبط است، مشروعیت آن با متخصصانی است که می داختیارات

.چگونه کارها انجام می شود

چیستی انجام کار

چه چیزی باید باشد؟

چگونگی انجام کار

حقایق اختیارا 

ارزش ها
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برای ایجاد تغییر جامعه، این سه حوزه، با بازیگران مشدروم و ویژگی هدای خدود، یدک دلیدل
.منطقی برای اهمیت کار با ذینفعان در هر سه حوزه هنگام تولید دانش را ارائه می دهند

، عدالوه بدر ایدن. دانش باهم همپوشدانی دارندد و بده یکددیگر وابسدته اندبه طور کلی انوام 
ان حوزه های به عنوان مثال، بازیگر. حوزه های تأتیر بازیگران مختلف جامعه نیز مستقل نیستند

مندان، بعضی از دانشد. سیاسی و ممارست نیز صاحب بخش مهمی از دانش سیستم هستند
ان مثال به عنوان مثال، اخالق گرایان، صریحًا روی ارزش ها کار می کنند، درحالی که دیگران، به عنو

.مهندسان، روی دانش تحول کار می کنند

اب سرانجام، هر س ال پژوهشی یک تصمیم اصولی در مورد تمرکز بدر روی موودوعی به حسد
ها در در این راستا، تحقیقات فرا رشته ای را می توان به عنوان کار کردن و ایجداد فضدا. می آید

.تقاطع هر سه حوزه در نظر گرفت

علم ممارست

سیاست

Three types of knowledge, realkm.com, 17 FEBRUARY 2021 IN ABCS OF KM,
FEATURED STORIES

منبع

دانا
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نقش فرهنگ سازمانی در توسعه مدیریت دانش
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فرهندگ محدرک . از مهم ترین عوامل پیاده سازی مدیریت دانش فرهنگ سازمانی اسدتیکی 
ر همه ما این جمله را در ظاهر قبول داریم اما در عمل شاید کم ت. قدرتمند مدیریت دانش است

ریت از رویکردهای مدیریت دانش مانند انجمن های خبرگی، مدیبسیار . هستیمبه آن معتقد 
یدن برای جاری سازی ا. درس آموخته ها و بهترین تجارب مبتنی بر فعالیت های اجتماعی است

است هنگامی که افراد به هدم اعتمداد داشدته بدیهی رویکردها، اعتماد حرف اول را می زند و 
در حتدی.باشند، همکاری بهتری با هم دارند و بهترین نتیجه از این همکاری حاصدل می شدود

ازمانی مواقعی که یکی از کارکنان به تنهایی به دنبال حل مسیله خود باشد، ایدن فرهندگ سد
از اری در بسدی.می شدوداست که او را ترغیب به پرسیدن از دیگران می کند و یا مانع این کار 

برگان چون پرسیدن از خ؛داردسازمان های کشور ما، فرهنگ سازمانی بیش تر میل به نپرسیدن 
یدن عیدب نداستن عیب نیست، نپرس” بیان دیگر جمله معروفبه .می شودنشانه وعف تلقی 

بسدیار از دوباره کاری هدا و هزینده  . معموال در واقعیت به صورت معکدوس ر  می دهدد” است
. نپرسیدن هاستفرصت سازمان حاصل همین 

دانا
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سازمانی؛ بستر پرورش مدیریت دانشفرهنگ 
عنای کشت و از زبان کالسیک و شاید پیش از کالسیک التین ریشه گرفته که به م« کالچر»واژۀ 

ایدن کلمده بدا توجده بده ایدن معندی، در کلمداتی مانندد کشداورز . کار یا پرورش بوده اسدت
agriculture، باغداریhorticulture، پرورش زنبور عسلbee culture بدر . کار رفتده اسدتبه

میالدی نخسدتین بار در زبدان 17۵0برای اولین بار در سال « کالچر»اساس شواهد موجود، واژه 
سازمان را به مثابه یک زمین کشاورزی درنظدر اگر .استآلمانی به معنای فرهنگ به کار رفته 

هرچده ایدن خداک بدارور باشدد، . بگیریم، بر اساس این تعریف، فرهنگ، خاک سازمان اسدت
.مدیریت دانش نیز رشد بهتری در آن خواهد داشت

ت اگر می خواهید مدیریت دانش را در یک محیط فرهنگی چالش برانگیز پرورش دهید س اال
نامده دادیدد، بر” بلده“اگر به سه مورد یا بیشدتر از ایدن سد االت پاسدخ . زیر را از خود بپرسید

.مدیریت دانش شما ممکن است با موانع فرهنگی برای موفقیت روبرو شود
oدم آیا رهبران و مدیران رفتارهای غیر مشارکتی مانند احتکار دانش، سرزنش دیگدران و عد

توجه به پیشنهادهای همکاران را به نمایش می گذارند؟
o آیا فعالیت های مدیریت دانش به شدت در حوزه های خاصی از سازمان متمرکز شدده و در

سایر قسمت ها تقریبًا وجود ندارد؟
oآیا متخصصان و خبرگان سازمان منزوی شده اند؟
oآیا سازمان دارای گردش مالی باال، با نر  روایتمندی پایین کارکنان است؟
o؟ی نداردآیا کارکنان بر تحقق اهداف عملکرد فردی متمرکز هستند و کار تیمی اهمیت چندان
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اال گزینده با احتمال نسبتا باال، بسیاری از سازمان ها و شرکت های کشور در پاسخ به سواالت ب
! رها کنیماما این بدین معنی نیست که پیاده سازی مدیریت دانش را. را انتخاب می کنند” بله“

. باید به دنبال راهکارهای برای تقویت خاک سازمانمان باشیم
از امدا. سازمان، نیاز به زمان دارد و در کوتاه مدت اتفاق نمی افتدباروری مجدد خاک فرهنگی 

. طرفی منتظر ماندن و دست روی دست گذاشتن هم دردی از مددیریت داندش دوا نمی کندد
ده و بدذر راهکار مناسب در چنین شرایطی، استفاده از بسترهایی است که در گذشته بارَور بدو

د در ادامه چند نمونه از اقداماتی می تواند مدوتر باشد.اقدامات بهبودی در آن رشد کرده است
:ارائه شده است

o دنبدال چنین شرایطی بهدر : کنیداز مدیریت دانش برای حل مسائل سازمان استفاده
هدم با انتخاب یکدی از آن هدا، یدک مسدیله م. رهبران عالقه مند و تاتیرگذار سازمان بگردید

. ل کنیدسازمانی را شناسایی کنید و با تمرکز بر ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش آن را ح
تشدر در انتها با استراتژی مدیریت دانش چریکی نتایج به دست آمده را در کل سازمان من

.کنید
o نان خود از مولفه های فرهنگ سازمانی در رفتار کارکبسیاری : کنیدبه سمت ریشه  حرکت

بر سایر متولی اصلی شناسایی ریشه های رفتاری کارکنان و تاتیرگذاری آن. را نشان می دهد
برای شناسایی نقاط قوت و قابدل بهبدود، .استشاخص های سازمانی واحد منابع انسانی 

ع تعیین اهداف عملکردی و درک فرصت های موجود برای رشد مدیریت دانش با واحد مناب
.انسانی در تعامل باشید و همکاری دوجانبه داشته باشید

o مداد رهبران و مدیران سازمان در بهبود فضای اعتنقش : دهیدباغ ان های خوبی پرورش
ز طریدق باید به آن ها آموزش دهید که چگونه می توانند ا. بین کارکنان بسیار پر رنگ است

ی بر عهدده کار باغبان. ارتباطات و الگو بودن، به پیشرفت فرهنگ مدیریت دانش کمک کنند
ا از رهبران سازمان است، پس عالوه بر باروری زمین باید باغبان های خوبی پرورش دهید ت

ان خوبی خاک هر سازمانی با هر شرایطی اگر باغب.این زمین به بهترین شکل استفاده کنند
.تنقش رهبران سازمان در بارورسازی این خاک بسیار مهم اس. داشته باشد بارَور می شود

oت مدیران ارشد سازمان  باید با مجموعه ای از اقدامات، بستر پیاده سدازی و توسدعه مددیری
هر چقددر . دانش را بهبود بخشیده و کمک کنند تا همکارانشان رشد مطلوبی داشته باشند

.دبستر فرهنگی سازمان بارَورتر باشد، محصول نهایی نیز با کیفیت تر خواهد بو

دانا
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ارزیابی وضعیت فرهنگ سازمان در حوزه مدیریت دانش
ارزيابی ووعيت فرهنگ سازمان از نگاه مدیریت داندش می تدوان از مددل های بلدوغ و برای 

 تواند این پرسشنامه ها می. پرسش نامه هایی که بدین منظور طراحی شده است استفاده نمود
اس آن به شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود در زمینه فرهنگ سازمانی کمک کنندد تدا بدر اسد

رای ارزش ها و باورهای سازمانی مرتبط با مدیریت دانش شناسایی شده و اقدامات مناسب بد
.تقویت آن انجام شود

رهنگ شاخص های مختلف و متنوعی توسط اندیشمندان حوزه مدیریت دانش برای ارزیابی ف
در ادامه چند مدورد از شداخص های فرهندگ سدازمانی در . مدیریت دانش تدوین شده است
:مدیریت دانش را مرور می کنیم

نظام انگیزشی
جداد رفتدار تأتير انگيزاننده ها برای اي! ”بی مایه فطیره“حتما این ورب المثل را بارها شنیدیم، 

یت از اين رو در بهبود فرهنگ مددیر . مطلوب سال هاست كه در علوم رفتاری تأیید شده است
ایدد طراحی نظام انگیزشی مدیریت دانش ب. دانش نیز یکی از اجزای وروری به شمار می آید

ارکدان متناسب با سطوح مختلف کارکنان در سازمان باشد و استفاده از یک روش برای همه ک
.کارساز نیست

آقای باکمن، موسس و مدیرعامل شرکت آلمدانی بداکمن کده همدواره در جدوایز بدین المللدی 
او . مدیریت دانش در رده  برترین ها قرار می گیدرد رویکدرد جدالبی در خصدوص انگیدزش دارد

ما به . فراتر است( چماق و هویج)رویکرد ما برای مدیریت دانش از تشویق و تنبیه ” می گوید
ک پاداش به عنوان ی. کارکنان می گوییم که مدیریت دانش وظیفه شماست و به آن عمل کنید

” .نیز ممکن است شغل خود را حفظ کنید

تردیدد بددون. تصور کنید که در یک شرکت داخلی این رویکرد مورد استفاده قرار بگیدردحاال 
هدر نظام انگیزشی در. نتیجه ای جز شکست زود هنگام مدیریت دانش در بر نخواهد داشت

بداس سازمان مانند لباسی است که باید به تن آن سازمان دوخته شود و اندازه و ابعاد ایدن ل
.همان ویژگی های فرهنگ سازمانی است

دانا
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شخصیباورهای 
عنصر در دانشکاران به عنوان اولين. شاکله اصلی مدیریت دانش در هر سازمان کارکنان هستند

فرايند خلق دانش، دارای ديدگاه ها، ارزش ها و باورهايی هستند كه اگر همراستا با ارزش های
.مدیریت دانش نباشد، در فرایندهای تعریف شده مشارکت نمی کنند

بازفضای 
ه های در سازمانی كه فرهنگ مدیریت دانش شرایط مطلوب دارد، کارکنان در بيان عقايد و ايد

نوآورانه احساس آزادی كرده و در اين رابطه ترس و تهديدی در مدورد امنيدت شدغلي وجدود 
در مقابل، در سازمانی كه افراد از ارائه ايده ها و تفكرات جديدد هدراس دارندد، فضدای . ندارد

.وندمناسبی براي خلق دانش مهيا نخواهد شد و کارکنان دچار عاروه سکوت سازمانی می ش

اختیارتفویض 
نتی در سدازمان های سد. كنترل و نظارت مستقيم مانعی بزرگ در توسعه مدیریت دانش است

یار کدم است، امکان نوآورای و خلق دانش بسدحاكم كه فرهنگ بوروکراتیک و سلسله مراتبی 
داشدته بوده و تمرکز در تصمیم گیری ها موجب می شود تا افراد تمایل چندانی برای مشارکت ن

ض بر اساس مطالعات مختلفی که در سال های اخیر انجام شدده، سدبک رهبدری تفدوی. باشند

.اختیار تاتیر بسزایی در رشد فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش دارد

دانا
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