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سرمقاله
یکی از رسالتهای ما در گروه مشاوره مدیریت دانش دانا تالش برای ارائه بهروزترین مطالب
تخصصی مدیریت دانش است .در ساالی هاه گذشاهه هککاارام ماا بازش از  300مقالاه باا
موضوعات مهنوع مدیریت دانش را تدوین هردند هه در وبسایت و شبکههای اجهکاعی داناا
منهشر شد .در هنار بهاشهراکگذاری مقاالت تخصصی مدیریت دانش هه به صاورت روزاناه در
حال انجام است ،یکی دیگر از اقداماتی هه از سال گذشهه آغاار نکاودی ،،انهشاار دوماهناماه
مدیریت دانش و نوآوری دانا بود .این مجله با هدف افزایش آگاهی و آشنایی با رویکردهای
نوین مدیریت دانش برای هلزه مشااورام ،مدرساام ،راهبارام و مهولزاام مادیریت داناش،
دانشکارام سازمامها ،دانشجویام رشهه مدیریت دانش و اطالعات و هلزاه عالقهمنادام ایان
حوزه تدوین و منهشر شد.
در  6شکاره اصلی و  1ویژهنامه سال گذشهه ،مجکوعا بزش از  85مقاله در زمزنههای تخصصی
مدیریت دانش تادوین شاد .عکاده ایان مقااالت برگرفهاه از مطالاب منهشار شاده توسا
سازمامهای پزشرو دنزا و تجربزات اجرای پروژههای مدیریت دانش در هشور بود.
بازخوردهای دریافت شده از شکا هکراهام گرامی بزامگر این امر اسات هاه مجلاه مادیریت
دانش و نوآوری دانا توانسهه است در مدت زمانی هوتاه ،جایگاه مطلوبی در مزام عالقهمندام
به مدیریت دانش پزدا هند و بسزاری از سازمامها از مطالب آم در راسهای توساهه اقادامات
مدیریت دانش خود اسهفاده میهنند.
گروه نویسندگام مجله دانا هکواره در تالش هسهند تا مطالب هااربردی و نکوناههای موفاق
داخلی و بزنالکللی مدیریت دانش و نوآوری را با عالقهمندام این حوزه به اشهراک بگذارناد.
برای تحقق این مه ،،نظرها و پزشنهادهای شکا چراغ راه ماست؛ بدین جهت از تکامی شاکا

عزیزام خواهشکندی ،با ارائه بازخورد ،ما را در بهبود ساخهار و محهوای این مجلاه تخصصای
یاری نکایند.
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مشاور
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فرهنگ مدیریت دانش

فرهنگ مدیریت دانش؛ متغیر مستقل یا وابسته؟
موضوع فرهنگ مدیریت دانش ،فرهنگ دانشمحور ،فرهنگسازی در مادیریت داناش و یاا
صدها تهبزر دیگر ،سالهاست هه شانه باه شاانه ابزارهاا و تکنزاهاای مادیریت داناش در
سازمامهایی هه اقدام به پزادهسازی راهکارهای مدیریت دانش هردهاند مطرح است .در رابطه
با این موضوع مه ،و چالشبرانگزز مقاالت بسزار زیادی تدوین شده هه هار هادام از زوایاای
مخهلف فرهنگسازمانی و مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده است؛ اما در ایان مطلاب
قصد دارم چند نکونه واقهی و عکلزاتی از تجارب خودمام در گروه مشاوره مدیریت دانش دانا
را با شکا بهاشهراک بگذارم.

اجرای پروژه فرهنگسازی در سازمان!
در ابهدا باید به این موضوع بپردازی ،هه فرهنگ دانشمحور یا به تهبزاری جاامتتر ،موضاوع
فرهنگسازمانی ،مهغزری وابسهه است یا مسهقل .منظور از مهغزر مسهقل و یاا وابساهه ایان
هامال مسهقل مورد ارزیابی قرارد داد و
است هه فرهنگ سازمانی را باید به صورت یا مفهوم
ً
یا آم را در ارتباط و تناظر یا به یا و یکپارچه با سایر حوزههای سازمانی بررسی نکود.
چند سال پزش برای ارائه مشاوره به یکی از شرهتهای توزیت برق هشور رفهه بودم .در جلسه
اول هکی به مفاهز ،مدیریت دانش ،روش پزادهسازی و خدمات قابال ارائاه باه آم ساازمام
پرداخه .،در خالل گفهگویی هه با مهولی مدیریت دانش اشاره به این موضوع شد هه ما چناد
سال پزش پروژهای را به عنوام «فرهنگسازی» در سازمام اجرا هردی ،و نهایج خزلی خوبی ه،
داشت! از سر هنجکاوی از ایشام سوال هردم هه پروژه فرهنگساازی داشاهزد!؟ دقزقاا چاههار
هردید؟ در پاسخ توضزحات خزلی هلی در رابطه با اهکزات فرهنگساازی و آماوزش و تغ ار

ذهنزت مدیرام و غزره بزام هرد .در ادامه از ایشام پرسزدم هه این اقداماتی هه انجام دادید
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موجب بهبود در فرهنگ سازمانی شده؟چگونه این موضوع را مورد سنجش قرار دادید؟! آیا از

روش مشخصی برای این هار اسهفاده هردید؟ به مثابه پاسخ قبلی اینجا ها ،ماواردی هلای و
انهزاعی را بزام هردند و من خزلی پزگزر موضوع نشدم! هدف ،از بزام این خاطره این بود هاه
آم سازمام تصور میهرد هه با اجرای پروژه فرهنگسازی و برگزاری چند دوره آموزشی میتواند
فرهنگ سازمانی را تغ ر دهد ،فرهنگی هه به گفهه پزهر دراهر ،اسهراتژی را به عنوام صابحانه
میبلهد!

رویکرد متغیر وابسته به فرهنگ دانشمحور
اما واقهاً برای فرهنگسازی در زمزنه مدیریت دانش چه باید هرد؟ سوالی هه شاید پاسخ واحد
و مشخصی نداشهه باشد ولی تجارب ما در گروه مشاوره مدیریت دانش دانا طای ساالهای
اخزر پاسخهای نسبهاً مناسبی برای این سوال دارد .قبل از هر چزز باید این پزشفرض را بزام

هن ،هه در نگاه بسزاری از سازمامهای برتر در زمزنه تغ ر و بهبود فرهنگساازمانی ،بایاد باه
مدیریت دانش به مثابه یا مهغزر وابسهه نگاه هرد ،دقزقا بر خالف رویکردی هاه آم شارهت
توزیت برق داشت ،یهنی نگاه به فرهنگ سازمانی به عنوام یا مهغزر مسهقل.
اما رویکرد مهغزر وابسهه به فرهنگدانشمحور به چه مهناست؟ این سوالی است هه هکاواره
در هارگاههای آموزشی از مدیرام ارشد سازمامها میپرس ،و پاسخهای بسزار مهنوعی دریافت
میهن.،
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ما هم مدیریت دانش میخواهیم!
فرهنگسازمانی یا به تهبزری فرهنگ خاص سازمام در زمزنه مدیریت دانش و اشهراکدانش
از طریق انجام اقداماتی اجرایی و درگزر هردم افراد با برخی از راهکارهای مرتب  ،قابل تغ ر و
بهبود است .برای تب ن این موضوع تجرباهای از اجارای پاروژه مادیریت داناش در یکای از
باناهای توسههای هشور را با شکا به اشهراک میگذارم
با توجه به بررسیهایی هه در این بانا چندهزار نفری انجام دادی ،،مشخص شد هه یکای از
نقاط قابل بهبود مدیریت دانش در این بانا تقویت فرهنگ اشهراکدانش و تهامل هارهنام با

یکدیگر است .عوامل مخهلفی موجب بیانگززهشدم هارهنام شده بود و شااخصهایی مانناد
تهلقسازمانی در سطح پایینی قرار داشت .به هکزن دلزل هارهنام تکایل چندانی به مشاارهت
در نظامهای مدیریهی از جکله مدیریت دانش نداشهند.

در جلساتی هه با مدیرام ارشد بانا داشهز ،،به شناسایی علل ریشهای این موضوع پرداخهز،
و با هککاری واحد مهولی و تز ،اجرایی مدیریت دانش در بانا ،اقادامات مخهلفای را بارای
بهبود این وضهزت برنامهریزی و اجارا هاردی.،بادین منظاور باا تها ن تهادادی پاایلوت در
واحدهای مخهلف سازمام ،اقدام به شناسایی نزازهای مدیریت دانش آمها و تخصزص ابزار
و تکنزا مناسب مدیریت دانش هردی .،در ادامه جلسههای مساهکر و مههاددی باا هارهناام

واحدهای منهخب برگزار شد تا راهکارهای مدیریت دانشی مناسب انهخاب و اجرایی شود.
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پس از اجرای تکنزاهای مدیریت دانش در واحدهای منهخب ،گزارش نهایج بهدست آماده
در هر حوزه تدوین و در جلسهای هه با حضور مدیرام ارشد بانا برگزار شده باود ارائاه شاد؛
نهزجه فوق الهاده بود .بسزار از مدیرام گکام نکیهردند هه مادیریت داناش واقهااً میتواناد
نزازها و دغدغههای آمها را در واحدهای صف و سهاد برطرف هند .بهاد از ایان جلساه و باه
درخواست مدیرام ارشد ،گزارشهای خروجی اجرای این تکنزاها به تهداد زیادی چاپ شد و
در اخهزار مدیرام و هارشناسام ردههای مخهلف بانا قرار گرفت.
پس از گذشت چند ماه و با انهشار این گزارشها در سطح بانا ،واحد مهولی مدیریت دانش
با درخواستهای مههددی مبنی بر اینهه «ما ه ،مدیریت دانش میخاواهز »،مواجاه شاد.
برخی افراد هه در ابهدا مخالفت بسزار زیادی با موضوع مدیریت دانش داشهند با مراجهه باه
واحد مهولی مدیریت دانش درخواست داشهند هه این اقدامات برای واحاد آمهاا ها ،اجارا
شود! چرا هه مشاهده هرند نفرات قبلی هه در اجرای این تکنزا ها مشارهت هارده بودناد در
سطح مدیرام ارشد به خوبی دیده شدند .از طرفی ادعا میهردند هه تجارب و دروس آموخهه
آنام نسبت به هسانی هه این اقدامات برایشام انجاام شاده اسات ،بسازار بزشاهر غنیتار و
هاربردیتر است و میتواند برای سایر هککارام مفزد باشد.
با این سزاست اثربخش هه در تز ،اجرایی مدیریت دانش طراحی و اجرایی شد ،بخش قابل
توجهی از بدنه بیانگززه بانا با مدیریت دانش هکراه شدند و به جای آمهه سازمام تاالش
هند تا هارهنام در فرایند مدیریت دانش مشارهت هنند؛ خود آمهاا باه ساکت واحاد مهاولی
مدیریت دانش میرفهند و نزااز خاود را بارای اساهقرار راهکارهاای مادیریت داناش مطارح
میهردند!

مدیریت دانش چریکی؛ رویکردی مناسب برای بهبود فرهنگ مدیریت دانش
بسزاری از هشورهایی هه انقالبی را تجربه هردهاند ،با مفهوم جنگ چریکی آشنا هسهند .ایان
مفهوم در حوزه سازمانی نزز هارهردهای فراوانی دارد .مدیریت دانش چریکی در  4مرحله هلی
انهخاب حوزه عکلزاتی ،طراحی اسهراتژی ،انهشار موفقزت و توسهه در هل ساازمام میتواناد
تاثزر بسزار زیادی بر دیگر واحدهای سازمانی بگذارد؛ دقزقا مشابه اقدامی هه ما در این بانا
بزرگ هشور انجام دادی.،
در این مطلب تالش هردم تا نکونهای از یا راهکار اجرایای در زمزناه ارتقااط ساطح فرهناگ
مدیریت دانش در یا سازمام ایرانی هه توس

گروه مشاوره مدیریت دانش دانا انجام شده

بود را با شکا به اشهراک بگذارم .بدیهی است هه رویکردها و روشهای مخهلفی برای این هاار
وجود دارد هه باید مهناسب با نزاز هر سازمام شناسایی و اجرایی شود.
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محمدحسن عزیزیپور
مدیریت دانش
کارشناس مدیریت
کارشناس
دانش

پیادهسازی مدیریت دانش

پشتیبانی از برنامه مدیریت دانش در سازمان
برای هارهنام و مدیرانی هه با مدیریت دانش آشنایی الزم را ندارند ،هکزشه این سوال وجاود
دارد هه چرا و به چه اندازه سازمام آمها به مدیریت دانش نزاز دارد؟ آیا سازمانی هه مدیریت
دانش را پزادهسازی نکوده ،تغ ر ملکوس و محسوسی داشهه است؟ مززام هارایی و بهرهوری

در نهزجه اجرای مدیریت دانش چقدر افزایش یافهه است؟ در واقت ،مدیریت دانش هارهرد و
هاربرد دانش در سازمام را آساامتر میهناد و هارهناام را قاادر میساازد هارهاای خاود را باا
اثربخشی بزشهری انجام دهند .ارزشی هه مادیریت داناش باه هار ساازمانی ارائاه میدهاد
ملکوس و قابل اندازهگزری است .بنابراین مدیرانی هه با مادیریت داناش آشانایی دارناد در
تالشند تا برای پزادهسازی مدیریت دانش سرمایهگذاری الزم را انجام دهند .در این مطلب به
اقداماتی الزم برای حکایت از برنامههای مدیریت دانش اشاره شده است.

مدیریت دانش را با اهداف استراتژیک سازمان خود گره بزنید
در ادبزات و مفاهز ،مدیریت دانش ،بزن اهداف مادیریت داناش و اهاداف هاالم ساازمام
تفاوتهایی وجود دارد؛ اما نکهه مه ،این است هه زمانی مدیریت دانش میتواناد اثاربخش
باشد هه اهداف آم ه،راسها با اهداف هالم سازمام باشد.

اغلب اوقات هنگام سرمایهگذاری بر روی مدیریت دانش ،مدیرام بر نهایجی تکرهز میهنند هه
ثابت هند اسهراتژیهای مدیریت دانش چقدر بر افزایش دسهرسی و بههارگزری داناش ماوثر
بوده است .اگرچه این رویکرد میتواند در نشام دادم موفقزت اقدامات مدیریت دانش مفزد
باشد ،اما به هزچوجه هافی نزست .برای بررسای مزازام موفقزات مادیریت داناش در یاا
سازمام باید تاثزر اقدامات مدیریت دانش را بر شاخصهایی مانند افزایش بهرهوری ،افزایش
سه ،بازار ،افزایش نوآوری و در نهایت سودآوری مورد ازریابی قرارد داد.
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سازمامها مهکوال اسهراتژیهای اصلی را به صورت سالزانه و یا هر سه تاا پانج ساال یکباار،
تدوین میهند .این هار به سازمامها هکا میهند تا در یا اقهصاد پویا باقی بکانند و مزیت
رقابهی خود را حفظ هنند .یکی از اقدماتی هه میتواناد موجاب بهباود شااخصهای هلزادی
عکلکرد در سازمام شود ،اسهفاده از داناش و تخصاص نزاروی انساانی هاراماد اسات .بارای
اسهفاده بهزنه از این دانش ،سازمامها بایاد در طراحای و تادوین اساهراتژیها ،رویکردهاای
مدیریت دانش را نزز مورد توجه قرار دهند تا افزایش بهرهوری ،نوآوری و سه ،بازار را تقویت
هنند .به بزام دیگر سازمام باید مدیریت دانش را با اهداف اسهراتژیا خود گره بزند.

به هزینه فرصت توجه کنید
بهطور هلی مدیریت دانش به دلزل ارزش مشخصی هاه بارای ساازمام ایجااد میهناد بایاد
پزادهسازی شود .اما سوال اصلی اینجاست هه چگونه اطکزنام حاصل هناز ،بودجاه مناسابی
برای پزادهسازی موثر مدیریت دانش در سازمام اخهصاص یافهه است؟
اقدامات مدیریت دانش میتواند شامل اجرای یا راهحل مسهقل و هدفکند مانناد طراحای
نقشه دانش ،اسهقرار نرم افزار مدیریت دانش و یا اسهفاده از تکنزاها و ابزارهاای هااربردی
جامت باشد .در هر صورت داشهن برآورد واقتبزنانه از سارمایه و بودجاه عکلزااتی هاه بارای
دسهزابی به اهداف مدیریت دانش نزاز دارید ،به شاکا هکاا میهناد تاا بودجاه مناساب را
درخواست هنزد تا به اجرای بههر و موثرتر مدیریت دانش در سازمام هکا هنزد.
هر روزی هه میگذرد و شکا شروع به طراحی و اجرای راهحلهای مدیریت دانش نکیهنزد ،در
واقت باعث اتالف زمام و هزینه در سازمام خود میشوید هه این موضوع هزینههای فرصت از

دست رفهه را افزایش میدهد.
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به عنوام نکونه بدوم برنامههای مناسب مدیریت دانش ،دانش پنهام افرادی هاه بازنشساهه
میشوند ،به راحهی از سازمام خارج میشود و در نهایت مقدار زیادی از منابت صرف آموزش و
مهارتآموزی اعضای جدید سازمام خواهد شد .هرچه یاا ساازمام زماام بزشاهری را بارای
پزادهسازی مدیریت دانش از دست بدهد ،به زماام و مناابت بزشاهری بارای حال و اصاالح
چالشهای ناشی از دوبارههاری در فرایندهای خود نزاز دارد.
نتایج و مزایای مورد انتظار را ارائه دهید
اشهباه رایجی هه در این زمزنه مهکوال اتفاق میافهد ،اشهباه گرفهن راهحل با نهزجه است .باه
عنوام مثال پزادهسازی نرمافزار مدیریت دانش یا راهحل است نه نهزجه! برای بررسی نهزجه
اسهفاده از نرم افزار مدیریت دانش میتوانزد سواالت زیر را مطرح هنزد:
 oآیا هارهنام برای یافهن منابت دانشی مورد نزاز خود ،نزازی به مراجهه به پایگاههای مههادد
دیگر نخواهند داشت؟
 oآیا هارهنام قادر خواهند بود با سرعت بزشهری تصکز ،بگزرند و اطالعات داخلی و مورد نزاز
مشهریام را با دقت و سرعت بزشهری در اخهزار آمها قرار دهند؟
 oآیا هارهنام زمام هکهری را برای جسهجوی اطالعات صرف میهنند؟
با تشریح آنچه هارهنام در نهزجه اجرای راهحل ها به آم دست مییابند ،میتوانزد دلزل ارزش
سرمایهگذاری در پزادهسازی مدیریت دانش را به سادگی تشریح هنزد .برای توضزح در ماورد
گروههای خاص ذینفت در داخل و خارج از سازمام خود آمادگی داشاهه باشازد و توضازحات
روشن و مشخصی برای آمها داشهه باشزد .به عنوام مثال شاید تز ،خدمات مشهری شکا باا
پزادهسازی راهکارهاای مادیریت داناش بهواناد رضاایهکندی مشاهریام را افازایش و زماام
پاسخگویی به مشهریام را هاهش دهد.
مشخص کنید که چگونه مزایا را در طول زمان اندازهگیری میکنید
فراتر از دانسهن اینکه چه چززی را اندازهگزری هنزد ،باید به این فکر هنزد هه چگونه موفقزت را
اندازهگزری خواهزد هرد .بزشهر نرمافزارهای مدیریت دانش ،پایگاههاای داناش ،موتورهاای
جسهجو و ابزارهای هککاری ،هاربرد مدیریت دانش در سازمام را تسهزل میهنند ،اما شکا باید
شاخصهای هلزدی عکلکرد را بهگوناهای طراحای هنزاد هاه چگاونگی اساهفاده و اثربخشای
مدیریت دانش در سازمام را برای سایر ذینفهام هلزدی تشریح هند .به هکزن منظور چند نکهه
را باید در نظر گرفت .برای تککزل و صحهگذاری نهایج هکی ،بازخورد هزفی را نزز با اسهفاده از
نظرسنجی از هارهنام و یا از طریق مصاحبه دریافت هنزاد .ایان هاار تصاویری هامال از تااثزر
مدیریت دانش بر شاخصهای عکلکردی سازمام میدهد.
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با ارائه راهکارهای درست مدیریت دانش حمایت ذینفعان را جلب کنید
بزام اینکه راهحلهای پزشنهادی مدیریت دانش شکا چزست و چگونه به نفت سازمام است،
هافی نزست .شکا باید با توضزح روشهای اجرایی هه موجب افزایش پذیرش فناوری جدیاد
مدیریت دانش و افزایش بهرهوری و سود سازمام میشود ،از برنامه مدیریت دانش حکایات
هنزد .شکا میتوانزد از روشهای زیر اسهفاده هنزد:
 oبا اتخاذ یا روش چابا ،ارزش خود را در طی چند هفهه و یا ماه ،به جای چندین سال ،به
سازمام تحویل دهزد.
 oاز اصول تفکر طراحی برای اولویتبندی چالشها اسهفاده هنزد.
 oاز یا برنامه مدیریت تغ ر یکپارچه برای هاهش مقاومت در برابر تغ ر اسهفاده هنزد.
بازخورد افراد مخهلفی را هه باید در طول مراحل برنامهریزی و پزادهسازی راهکارهای مدیریت
دانش با شکا هکاراه باشاند را در نظار بگزریاد .گنجانادم ایان روشهاا بارای موفقزات در
پزادهسازی مدیریت دانش و اعهکاد و اطکزنام هارهنام بسزار مه ،است.

گزینههای موجود سرمایهگذاری را بررسی کنید
هزچ نرمافزار یا راهحلی وجود ندارد هه بهواند به تنهایی تکام چالشهای مادیریت داناش را
برطرف هند ،بنابراین باید از تکنزاها و ابزارهای مخهلفی برای چالشهای مهفااوت اساهفاده
نکود .نکهه مه ،این است هه مدیریت دانش لزوماً به یا سرمایهگذاری بزرگ احهزاج نادارد.

شکا میتوانزد گزینههای مخهلفی برای سرمایهگذاری در مدیریت دانش ارائه دهزد
9
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از سازمانهای موفق الگوبرداری کنید
مدیریت دانش از نظر تئوری عالی به نظر می رسد ،اما بدوم پزادهسازی اصولی ،پروژه هاای
مدیریت دانش محکوم به شکست هسهند؛ چراهه ماهزت آمها انهزاعی یا مفهومی است .باا
برقراری ارتباط با سازمامهایی هه تجربه و موفقزت مشاابهی در پروژههاای مادیریت داناش
داشههاند و ارائه تجربزات به مدیرام مزانی و مدیرام ارشد ،میتوانزاد از برناماه پزادهساازی
مدیریت حکایت و پشهزبانی هنزد .اگرچه سازمامهایی وجود دارند هه در بهرهگزری از مزایای
مدیریت دانش موفقترند ،اما هزچ سازمانی وجود ندارد هه در هکه مهزارها موفق باشاد .در
الگوبرداری از سازمامهای موفق هدفکند و واقتنگر باشازد تاا انهظاارات غزرواقهای در ماورد
راهحلهای مدیریت دانش خود تها ن نکنزاد .بارای اینهاار میتوانزاد از نظار مشااورام و
هارشناسام مدیریت دانش اسهفاده هنزد.

مدیریت دانش یا فرآیند ضروری برای سازمام است؛ اگرچه مککن اسات در بهضای مواقات
مدیریت دانش به درسهی پزادهسازی نشود ،اما این یا عنصر مه ،برای موفقزت هر سازمام
است .خواه "مدیریت دانش" را بخوانزد یا نه ،سازمام شکا نزازمند یا اسهراتژی و برنامه برای
ارتباط مزام افراد به دانش و اطالعاتی است هه به آم نزاز دارد ،است.

منبع
Developing a Business Case for Knowledge Management, Mary Little, APQC,
April 2021
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دکتر گرشاسب خزائنی
هیأت علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

مدیریت دانش در پروژه

چگونه یک پروژه را با چند برابر قیمت تمام نکنیم؟
مدیریت هزینه در پروژه نقش حزاتی در موفقزت پروژه و دسهزابی به اهداف مالی دارد؛ ولای
برخالف آموزشهای هالسزا ،مدیریت هزینه صرفا محدود به فرآیندهای بودجهریزی یا هنهرل
هزینه نزست و نزازمند یا ساخهار یکپارچه مدیریت پروژه است.

درس آموخهه ارائه شده در این مقاله ،نشام میدهد عادم مادیریت یکپارچاه در حوزههاای
مهفاوت مدیریت پروژه مانند تدارهات ،مدیریت ذینفهام و غزره چگونه می تواند هزیناههای
پروژه افزایش دهد.
در تهریف اسهاندارد  ،PMBOKمدیریت هزینه پاروژه فراینادی اسات هاه بارای برناماهریزی،
تخکزن ،تخصزص بودجه ،مدیریت و هنهرل هزینه پروژه از آغاز تا پایام به هار میرود .هادف
اصلی مدیریت هزینه پروژه ،اتکام و تککزل پروژه مطابق بودجه مصوب آم است .در راهنکای
پ،باک مدیریت هزینه پاروژه از ابزارهاای خااص مانناد تخکازن و بارآورد ،جکاتآوری داده،
برنامهریزی ،حسابداری و طراحی اسهفاده میهند و شامل فرایندهای زیر است:
 oبرنامه ریزی مادیریت هزیناه :فرآیناد تثبزات سزاساتها ،رویاهها و مسهندساازی بارای
برنامهریزی ،مدیریت ،مصرف و هنهرل هزینههای پروژه است.
 oبرآورد هزینهها :فرآیند توسهه یا برآورد از منابت مالی مورد نزاز جهت تککزل فهالزتهای

پروژه است.
 oته ن بودجه :فرآیند تجکزت هزینههای برآوردی فهالزتهای منفارد یاا بساهههای هااری
جهت تثبزت خ

مبنای هزینه است.

 oهنهرل هزینهها :فرآیند نظارت جهت بهروزرسانی هزینههای پروژه و مادیریت تغ ارات در
خ
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چگونه هزینههای پروژه متاثر میگردند؟
هکواره یا پروژه در مهرض ریسا افزایش هزینه قرار دارد هه ایان ماوارد باه عناوام نقااط
انحراف بودجه شناسائی میشوند .انهظار میرود هه یا مدیر پروژه نقاط احهکالی را شناسائی
و هنهرل نکاید .این نقاط میتوانند گلوگاههای هنهرلی باشاند هاه باا مادیریت آمهاا از عادم
انحراف بودجه اطکزنام حاصل شود .در ادامه به چند نکهه مه ،در این خصوص میپردازی:،
 بودجه بندی واقت بزنانه و بهروز بر اساس اسههالم قزکتهای بازار
 تدقزق مطالهات و ارائه نقشههای قابل اجرا
 ارزیابی ریساها و پزشبزنی بودجه احهزاطی برای جبرام هزینه عدم قطهزتها
 هنهرل تغ رات حزن اجرا برای محدود هردم حج ،تغ ر مقادیر و آیه،های جدید
 ریساهای مالی و برنامهریزی جریام مالی پروژه برای جبرام تاخزر در پرداختها
 مسهندسازی و مدیریت ادعاها برای جبرام افزایش هزینهها
 توافق با هارفرما بر نحوه نظارت و اخذ به موقت تائزدیههای هارفرما
 اتکام به موقت پروژه یا خروج از پروژه در صورت تطویل زمام
 برنامهریزی مشخص برای مواجه با نظارت هارفرما و رفت به موقت نواقص
 برآورد هزینههای تامزن مالی و وقوع ریساهای مالی
 برنامه اجرائی مشاخص در هارگااه و تها ن تقادم و تااخر فهالزتهاا بارای جلاوگزری از
دوبارههاری
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مدیریت یکپارچگی چگونه بر مدیریت هزینه موثر است؟
روش آموزشی مدیریت پروژه در هشور و تکرهز بر اخذ گواهزنامهها باعث شده است هاه هار

حوزه دانشی به صورت مجزا آموزش داده شود .در حالزکه واقهزتهای پروژهها نشام میدهد
هه صرف تکرهز بر هزینهها و ابزارهای مهرفی شده در اسهاندارد ،لزوما به مدیریت هزیناهها و
جلوگزری از انحراف بودجه منجر نکی شود.
برای مدیریت هزینههای پروژه عالوه بر رعایت بودجه و هنهرل هزینهها نسبت به خا

مبناا،

مدیر پروژه باید حوزههای دیگر را به صورت یکپارچه مدیریت نکاید .در صورت عدم توجه باه
یکپارچگی حوزههای مدیریت پروژه بر افزایش هزینهها ،مدیریت هزینه عکال مککان نزسات.
برای درک یکپارچگی حوزههای مدیریت پروژه هافی است به ارتباط بازن حوزههاای مهفااوت
مدیریت پروژه دقت نکایید:
 oهزینه هزفزت و دوبارههاری برای رفت نواقص
 oهزینه هار اضافه ناشی از افزایش محدوده و تغ ر در شرح خدمات
 oمدیریت ریسا و بودجه احهزاطی

 oمدیریت زمام و افزایش هزینههای تطویل پروژه
 oمدیریت تدارهات و اسهراتژیهای بروم سپاری
 oمدیریت ذینفهام و هزینههای ادعا
 oمدیریت ارتباطات و هزینهها
 oمدیریت نزروی انسانی و هزینه تامزن تز،های اجرایی
معرفی پروژه موردی
هدف این پروژه بازسازی یا پایانه مسافری به منظور بهسازی و ارتقا خدمات مسافری باود.
برای این منظور یا سوله  ۲000مهر مربهی باید نوسازی و فضااهای خادماتی بارای اساهقرار
مسافرام و شرهتها بهسازی میشد .پروژه نهایها با قزکت  4برابر مبلغ اولزه قرارداد و با تاخزر
چند ماهه در حالی تحویل شد هه حج ،زیادی از ادعاهای پزکانکار ،نارضایهی هاربرام و حهای
خود هارفرما را موجب شده بود .ولی چرا پروژه نهوانست مدیریت هزینه موفقی داشهه باشد؟
مدیریت ذینفعان :در ساخهار تهریف شده برای ایان پاروژه ،ساازمام مجاری وظزفاه اجارای
عکلزات بازسازی و پرداخت هزینهها را تقبل نکوده بود و شرهت بهرهبردار وظزفه راه اندازی و
بهرهبرداری پروژه تککزل شده را بر عهده داشت .ولی از ابهدای پروژه ،عدم توافق بزن ذینفهام
هلزدی موجب شد هه طراحی بدوم هکاهنگی بهاره باردار جلاو بارود و عکاال باه مالحظاات
بهرهبرداری توجهای نشد .این امر موجب تغ رات فراوام در حزن هاار و تحکزال هزیناههای
بسزار زیادی به پروژه شد.
13

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا | سال  |1400شماره 7

مدیریت ریسک :مدیرت ریسا با هدف هنهرل تاثزر عدم قطهزتهاا بار هزیناهها و بودجاه
پروژه اهکزت باالئی دارد .با توجه به موضوع پروژه هه بازسازی بوده است ،قابل پزش بزنای

بود هه برخی آیه،های هاری پس از بازگشایی جبهه هار مشخص شاود و طبزههاا برآوردهاای
مالی را تغ ر دهد .عدم پزش بزنی ریساها و در نهزجه عدم پزشبزنی ابزارهای الزم مانناد
انهطاف در قرارداد ،پزش بزنی بودجه اخهزاطی و غزاره یکای از دالیال شکسات ایان پاروژه
محسوب می شود .پزکانکار با عقد قرارداد به صورت قزکت سارجکت ،عکاال ریساا تغ ارات
احجام و مقادیر پروژه را برعهده گرفهه بود .ولی هزچ ارزیابی از مززام این ریساا نداشات و
طبهها ابزاری برای هنهرل و مدیریت آم پزش بزنی نکرده بود .از سوی دیگر ریساهای ماالی
هه میتوانست با برنامهریزی و هنهرل دقزق جریام مالی پروژه مدیریت شاود عکاال مادیریت
نشد .پزکانکار میتوانست با پزشبزنی ریسا تاورم ،اقاالم اساسای خاود را از محال پازش
پرداخت یا منابت دیگر خرید نکاید و صرفا ریسا تورم دسهکزد را تحکل هند.

مدیریت هزینه :قرارداد پروژه در آذرماه  1397منهقد شده بود و شامل دو بخش با برآورد مجزا
برای دسهکزد عکلزات و بخش خرید مصالح و تجهززات بود .از آنجا هه قارارداد اولزاه بادوم
تشریفات مناقصه واگذار شده بود ،برآورد دقزق از قزکتهاا باه هکاراه نداشات و قزکتهاا
سرجکت لحاظ شده بود .از سوی دیگر به دلزل اینکه پروژه بدوم مطالهات اولزاه و نقشاههای
تفصزلی بود ،ابهام در احجام و آیه،های هاری ذهر شده در قرارداد وجود داشت.
14
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نکهه حائز اهکزت دیگر هه هزینههای پروژه را مهاثر نکود ،عدم توجه به هزینههای بهرهبرداری
در حزن اجرای پروژه بود .با توجه به عدم امکام توقف عکلزات ،فرآیناد بازساازی میبایسات

هکزمام با ادامه روند بهرهبرداری صورت میگرفت .برای این منظور توافق گردیده بود هه سالن
مجاور تجهزز شده و برخی خدمات در چادر به مسافرام ارائه شود .در حالزکه هزچ برآورد یاا
پزش بزنی برای این موضوع در بودجه پروژه دیده نشده بود .در ایان پاروژه باا آنکاه پازش
پرداخت در سال  97پرداخت شده بود و پزکانکار میتوانست عکده خریدهای خود را قبال از
جهش قزکتها انجام دهد ،ولی عکال شروع پروژه تا تابسهام ساال بهاد باه تااخزر افهااد و
پزکانکار مدعی تهدیل قزکت ها به دلزل تورم بود.

مدیریت تدارکات :یکی از عکده مشکالت در مدیریت هزینهها ،عدم صالحزت فنای پزکانکاار
بود .از انجا هه انهخاب عوامل پروژه بدوم مناقصه صورت گرفهه بود ،پزکانکار فاقد گریاد الزم
برای انجام پروژه انهخاب شده بود .لذا تز ،فنای و توانکنادی بارای مادیریت هزیناه هاا در
دسهرس نداشت.
تنظز ،قرارداد میبایست در قالب فهرستبهایی صورت می گرفت تا امکام پرداخت احجام و
آیه،های جدید فراه ،شود .از سوی دیگر در قرارداد با فرض هوتاه مدت باودم انجاام پاروژه
هزچ پزشبزنی تهدیلی صورت نگرفهه بود ،لذا مشخص نبود در صورت افزایش مدت پزکام و
تورم سالزانه چگونه باید هزینههای پزکانکار جبرام شود.

15
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هکچنزن در قرارداد پزکانکار هزچ الزامی به مطالهه یا ارائه نقشه اجرایی نشده بود .لذا اجارا
بدوم طرح و نقشه و هامال فیالبداهه انجام می پذیرفت .به عنوام نکونه پزکانکار سقف را باز

میهرد و به نهزجه میرسزد هه نزاز به تقویت و آهن هشی دارد .طبزهی است برآورد بودجه و
هنهرل هزینه در این شرای

اگر نگویی ،نامککن است ،حداقل بسزار دشوار خواهاد باود .باه

دلزل اینکه ناظر در این پروژه انهخاب نشده بود ،مرجت مشخصی برای تهزه نقشههای ازبزلت
و تایید مشخصات فنی وجود نداشت .لذا بررسای و تاییاد صاورت وضاهزتها ،بهخصاوص
مواردی هه پوشانده میشد ،بسزار دشوار بود .یکی از این ابهامات هه مدیریت هزینه را بارای
هارفرما دشوار میهرد  ،نحوه اسههالم بهای خدمات و مصالح توس

پزکانکارام جز بود.

مدیریت محدوده :به دلزل تغ رات فراوام ،محدوده پروژه باه شادت دچاار Scope Creep
گردید و این موضوع هزینههای پروژه را به مززام زیادی مهاثر نکود .نهایات امار نزاز برخای
آیه،های اساسی مانند سزسه ،تهویه هه به رضایت و رفااه مساافرام مرباوط باود باه دلزال
افزایش هزینه ها از برنامه خارج شد .در هنهرل عکلزات اجرایی نزز ،عادم وجاود یاا برناماه
اجرایی موجب شد مدیریت هزینهها دشوار شود .هزینههای دوبارههاری و عدم رعایت تقدم و

تاخرهای اجرایی ،بهویژه در اجرای تاسزسات هزیناههای پازش بزنای نشاده را باه پزکانکاار
تحکزل هرد.
مدیریت زمان :تاخزر در شروع پروژه باعث شد هه پروژه به تورم سال  98برخورد نکوده و عکال
هزینههای پروژه چندین برابر افزایش یابد .در حالزکه تطویل زمام پروژه ،هزیناههای نزاروی
انسانی و پزکانکارام جز را نزز به هکزن نسبت افزایش داد.
مدیریت یکپارچگی :مدیریت یکپارچگی این اطکزنام را ایجاد می نکاید هه تغ رات در پروژه
به صورت یکپارچه اعکال شده و نهایهاا اهاداف پاروژه را مهااثر نکینکایاد .درک نادرسات از
مدیریت یکپارچگی در این پروژه موجب شد هه تغ رات مههدد در محدوده ،عکاال مادیریت
هزینه را از دست پزکانکار خارج هند .به عنوام نکونه تغ ر در چزدمام سالن موجب شاد هاه
چرخه نقاله موجود هارایی الزم را نداشهه باشد و پزکانکار مجباور باه خریاد تجهزاز جدیاد و
افزایش هزینههای پروژه شد؛ در حالزکه محلای بارای پرداخات آم در قالاب قارارداد وجاود
نداشت.

منبع
مدیریت یکپارچه هزینهها ،چگونه یا پروژه را با چند برابر قزکت تکام نکنز ،،وبسایت
دههر گرشاسب خزائنی
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اسکندری
زهرا
فروش
حامد چینی
مدیریت
دانش دانش
مدیریت
کارشناس مدرس
مشاور و

انگیزش در مدیریت دانش

انگیزه ذاتی ،کلید موفقیت در اشتراک دانش پایدار

اگر نگویی ،چالش برانگززترین فرایند مدیریت دانش ،اشهراکگذاری دانش است ،ولای قطهاا
جزو اصلیترین موضوعات در مدیریت دانش به حساب میآید هه مادیرام و مشااورام را در
سازمامها به خود مشغول میهند .مطالهات بسزاری در خصوص بررسی موانت اشهراک دانش
در سطح جهام انجام شده است؛ باا ایان وجاود عکومااً تکرهاز روی انگززاننادههای بزرونای
(تشویقی یا تنبزهی) بوده و تکرهز هکهری روی انگززه درونی یا ذاتی انجام شده است.
انگززه ذاتی به مززام انگززه و عالقه هارمندام به وظایفشام و مززام مشاارهت فهاال آمهاا
اشاره دارد .برای درک بههر تفاوت بزن انگززه بزرونی و درونی ،دانش آموزی را فرض هنزد هاه
برای ارضای حس هنجکاوی ،یادگزری بزشهر و عالقه به هساب مهارتهاای جدیاد ،تحصازل
میهند .این دانشآموز را انگززه درونی هدایت میهند؛ در مقابل دانشآموزی هاه باه خااطر
نکره و یا فشار والدین و یا گرفهن مدرک تحصزلی در حاال تحصازل اسات .دانشآماوز دوم،
مبهنی بر تشویق و تنبزه و به عبارت دیگر ،مبهنی بر انگززه بزرونی درس میخواند.
براساس مطالهات انجام شده ،هرچند پاداش و تنبزه در هوتاه مدت میتواند اثرگذاری داشهه
باشد ،اما در بزشهر مواقت ،هارهرد خود را در بلندمادت از دسات میدهناد .بارای درک بههار،
موضوع رفهار با هودهام را مرور هنز .،یکی از رایجترین روشهایی هه والدین برای ایجاد انگززه
در فرزندام خود در نظر میگزرند ،خریدم اسباب بازی،رفهن به پارک ،دادم وقت بزشهر بارای
بازی با هامپزوتر و موارد مشابه است .والدین تصور میهنند هه بزن رفهارهای مورد انهظارشام
از هودک و پاداشهای دریافهی او باید ارتباطی برقرار شود و در آینده آم رفهار را هودک بزشهر
تکرار هند و اصطالحا شرطیسازی رخ دهد .شرطیسازی هرچند میتواند موجب تغ ر ساریت
رفهار هودک شود ولی با این وجود باعث افزایش انگززه ذاتی هودهام نکیشود.
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این موضوع درخصوص هارهنام ساازمامها نزاز قابلزات تهکاز ،دارد .اگرچاه دادم پااداش
میتواند مدتی در رفهار اثر بگذارد ،اما فق

بر انگززه بزرونای فارد تارثزر میگاذارد .محققاام

هشف هردهاند هه پاداش یا تقویتهننده بزرونی برای فهالزهی هه پاداش درونای نزاز داشاهه،
میتواند باعث شود فهالزت پاداش درونی هکهر شود .این پدیده با ناام اثار توجزاه افراطای
شناخهه میشود.
ریچارد ای .گریگز میگوید ،حس لذت درونی فرد از یا فهالزت باعث میشود توجزاه هاافی
برای رفهار خود داشهه باشد .اگر تقویتهنناده بزرونای نزاز باشاد ،فارد مککان اسات هاار را
بزشازحد توجزه شده بداند و بهد سهی هند انگزازه اصالی (بزرونای در برابار درونای) بارای
مشارهت در یا فهالزت را درک هند .با هاهش انگززه درونی ،فارد صارفا بار اسااس پااداش
بزرونی مهرصد انجام فهالزت می شود .به محض عادی شدم اثر پااداش مجادد نسابت باه
انجام فهالزت بی انگززه می شود و باید دوباره در یا سزکل باطل ،پاداش بزشهر ی را در نظر
گرفت ،در حالزکه اگر پاداش بزرونی جایگزین انگززه درونی نکیشد ،فرد با رضایت بزشهری به
فهالزت ادامه میداد .بنابراین در طراحی سزسه،های پاداش سازمامها باید باه ایان پدیاده
توجه داشهه باشند.

نظریه خودمخهاری بزام میهند هه تجربه یا فرد در اسهقالل ،شایسهگی و وابسهگی میتواند

بر انگززه ذاتی آمهاا تارثزر بگاذارد .تئاوری خودته نهننادگی یاا نظریاه خودمخهااری اثار
روانشناسام ادوارد دسی و ریچارد رایام است هه نخسهزن بار ایدههای خود را سال  1985در
ههابی به نام “ خودمخهاری و انگززه ذاتی در رفهار انسام” مهرفی هردند.
18
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آنها تئوری انگززهای را توسهه دادند كه نشام میدهد انسامها بصورت ذاتی نزاز باه رشاد و
پزشرفت دارند .این تئوری روی سه موضاوع تاهزاد دارد .شایساهگی ،اساهقالل و ارتبااط باا
دیگرام .به عبارت دیگر طبق این نظریه انگززه ذاتی تحت شرای

خاص تساهزل یاا تضاهزف

میشود.
مطالهات نشام داده است كه يكی از مهکهرين عوامل انگيزش ،احساس شايسهگی است .باه
عنوام مثال ،وقهی هه شکا یا هار دشوار را تکام میهنزد و یا مهارت جدیدی را با موفقزت به
دست میآورید ،موفقزت را احساس میهنزد و این باعث خوشحال شدم شکا می شود .این
به شکا انگززه ذاتی میدهد هه این هار را دوباره انجام دهزد یا سهی هنزد حهی به آم بزشهر
تسل

پزدا هنزد .بنابراین ،وقایت و ساخهارهایی هاه موجاب احسااس صاالحزت میشاوند،

میتوانند شادی و رضایت را افزایش دهند .اینها شامل سطح بهزنهای از چالشهاا ،باازخورد
صالحزت مثبت و عدم ارزیابی رفهارهای نادرست میشود.

اما یا بخش مه ،جا افهاده است .انگززه درونی فقا

تحات شارای

بسازار خاصای ارتقاا

مییابد .انگززه ذاتی از این احساس فرد ناشی میشود هاه فهاالزهی را از روی “انهخااب آزاد”
خود انجام دهد .به عبارت دیگر باید فکر هنند هه در انهخاب اینکه هاری را انجام دهند یا ناه،
هامال نکایانگر این پدیده است ،محققام از
دارای اسهقالل هسهند .در یا مطالهه هالسزا هه
ً
دانش آموزام خواسهند هه روی یا مهکا هار هنند ،اما به نزکی از دانشآموزام گفهند هه برای
انجام این هار به آنها جایزه داده میشود .پس از اتکام مهکا و اسهراحت هوتاه ،دانش آموزام
می توانسهند هرهاری بخواهند بکنند .آمها میتوانسهند به هار روی یاا مهکاای دیگراداماه
دهند یا هارهای دیگری هه در آزمایشگاه موجود بود را انجام دهند .مهلوم شد دانشآموزانی
هه پاداش گرفهه بودند ،بهطور داوطلبانه اقدام به حل مهکای دیگری نکردند .بناابراین ،ارائاه
پاداش بزرونی ،تکایل دانش آموزام به انجام هار داوطلبانه را هاهش میدهد .وجود پااداش

خارجی باعث میشود انجام مهکا دیگر انهخاب آزادانه نباشد.
19
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یکی دیگر از عواملی هه میتواند انگززه ذاتی را تحت ترثزر قرار دهد وابساهگی اسات ،یهنای
چقدر احساس ارتباط ،امنزت ،احهرام و مراقبت میهنز .،باه عناوام مثاال ،ناوزادانی هاه باه
والدین خود وابسهگی ایکن دارند ،تکایل بزشهری برای هاوش نشاام میدهناد .آنهاا انگزازه
بزشهری برای تهامل با محز

اطراف خود دارند و در یادگزری مشارهت می هنناد .ایان باازی

انگززش ذاتی دارد .طبق یا تحقزق ،وقهی بچهها در حضاور یاا غریباه هاار جاالبی انجاام
میدهند ،اگر غریبه آمها را نادیده بگزرد و به آمها پاسخ ندهد ،انگززه ذاتی هاودک هااهش
مییابد .افراد میتوانند به تنهایی انگززش ذاتی برای انجام یا فهالزات جالاب پزادا هنناد.
بنابراین ،وابسهگی شرط الزم برای ایجاد انگززه ذاتی نزست .با این حال ،هنوز ه ،یا عامال
ترثزرگذار است هه می تواند بررفهارهای انگززشی ذاتی فرد ترثزر بگذارد.
نظریه خودمخهاری نشام میدهد هه انگززه ذاتی باعث افازایش خالقزات هارهناام از طریاق
افزایش پشهکار میشود؛ زیرا هارهنام با انگززه ذاتی هکزشاه هوشاا و آمااده انجاام هارهاای
دشوار ،پزچزده و غزرمهکول خواهند بود .مطالهات نشام میدهد هارهنانی هاه انگزازه ذاتای
دارند ،دانش خود را با دیگرام به اشاهراک میگذارناد ؛ زیارا از هکاا باه دیگارام خوشاحال
میشوند .هارهنانی هه انگززه ذاتی خود را برای به اشهراک گذاشهن دانش دارناد ،در مییابناد
هه این فهالزت بسزار جالب است و منافت شخصی و ساازمانی را بارآورده میهناد .از طریاق
اشهراک دانش ،هارهنام میتوانند از هکا به دیگرام لذت ببرند .آمها هکچنازن از رفهارهاای
ارزشکند تقسز ،دانش هه برای سازمام مفزد است ،احساس رضایت میهنند.
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با در نظر گرفهن موارد بزام شده ،روشهای تقویت حس خودته نهنندگی توسا

مادیرام

حائز اهکزت است .از جکله اقداماتی هه مدیرام میتوانند به این منظور انجام دهند این است
هه مسئولزتها را به هارمندام واگذار هنند و از آمها بازخورد بگزرند و هکچنزن پشاهزبانی و
تشویق هنند .وقهی از تشویق صحبت میشود نباید با دادم پاداش اشهباه گرفهه شاود .نکهاه
مه ،این است هه خزلی از پاداشهای مالی میتواند روی افراد اثر سو بگذارد و حهی انگزازه
درونی را هاهش دهد .مهاسفانه در بزشهر سازمامهای هشور ،بدسالزقگی و عادم خالقزات و
ابهکار عکل در انهخاب پاداش ( چه از نظر هکزت و چه از نظر هزفزت) اثر مثبت ه ،و یا حهای
اثر منفی روی افراد میگذارد ،به طوریکه حهی در برخی مواقت ،هارهنام اینطور تلقی میهنند هه
به آنها توهزن شده است!
در تحقزقی هه در جوالی  ۲019توس

انجام شد ،رابطه بزن انگززه درونی با مززام خالقزات و

اشهراک دانش مورد بررسی قرار گرفت .نهایج این تحقزق نشام داد هه هارهنانی هه انگززه ذاتی
باالیی دارند ،سطح باالیی از اشهراک دانش و خالقزت هارهنام را باروز مای دهناد .هکچنازن
یافهههای این تحقزق نشام داد هه اشهراک دانش ،خالقزت را افزایش میدهد.
با تقویت سه عامل فوق ،میتوام انگززه درونی را تقویت هرد .از جکله اقداماتی هه سازمامها
در این راسها میتوانند انجام دهند میتواند شامل موارد زیر باشد.
 oبه منظور توسهه فردی هارهنام ،هارگاههای آموزشی هوتاه مدت با حضور مدرسزن حرفاهای
و صاحبنظر به طور دورهای در سازمام برگزار شود .اقدامات افراد زمانی میتواند بر اساس
انگززه درونی باشد هه ارزش ذاتی برای فرد داشهه باشند .داشهن برنامه توسهه شخصی ،به
مهنادار هردم زندگی افراد و به وجود آمدم ارزشهای ذاتی هکا میهند.
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 oمدیرام باید هارهنام را در سطحی بهزنه از چالشهای هااری درگزار هنناد و بارای افازایش
احهکال موفقزت در چالش ،مدیر نقش منهور را ایفا هناد .توفزاق در چاالش ،میتواناد در
تقویت عزت نفس و حس شایسهگی هارهنام ،بسزار موثر باشد.
 oمدیرام باید به هارهنام خود بازخورد دهند .دادم بازخورد به هارهناام نشاام میدهاد هاه
توس

شکا دیده شدهاند و حس صالحزت میهنند .در بازخورد نبایاد باه دنباال قضااوت

هردم بود؛ بلکه صرفا باید بهوام شرای

را توصزف هرد و در صورت نزاز باا انهقااد ساازنده

نقاط قابل بهبود را منهکس نکود.
 oمدیرام باید با رفهار خود اعهکاد به نفس و اطکزناام خااطر و امنزات را در هارهناام خاود
تقویت هند ،به این پشهوانه ،آمها با اعهکاد به نفس بزشهر و انگززه باالتر اقدام میهنناد.
قطها در تغ ر نگاه مدیرانی هه صرفا پاداش و تنبزه را ابزار دست خود می دانند ،این نکهه
بسزار هکا هننده است.
 oمدیرام باید فرصهی را برای هارهنام -در چارچوب فهالزتهاای ساازمانی -ایجااد هنناد تاا
آزادانه تصکز ،بگزرند و فهالزتهای هاری را انجام دهند .مهناسب باا فرهناگ ساازمانی و
سبا مدیریهی و ماهزت هساب و هاار ،ایادههای مخهلفای را میتاوام اجرایای هارد .در
سازمامهای سلب و بسهه نزز میتوام اقداماتی را در این خصوص تهریاف هارد .باه طاور
مثال هارهنام این فرصت را داشهه باشند هه هر هفهه ساعاتی محدود را صرف توانکندسازی
خود در راسهای شرح وظایف خود و به اخهزار و سلزقه خود هنند.
 oمدیرام باید تالش هنند هه فضای دوسهانه در محاز

هااری برقارار باشاد و از بحثهاای

حاشزهای هه باعث ایجاد بدگکانی و شا میشود ،جلوگزری شود..
 oدر بزشهر مواقت مدیرام در قبال هارهناام دانشای میتوانناد از سابا مادیریت مشاارههی
اسهفاده هنند .حهی در زمانزکه در سازمانی بروهراتزا و سلساله مراتبای مشاغول باه هاار
هسهند .هر قدر افراد دانشی بزشهر درگزر تصکز،سازی و تصازکز ،گزریهاا باشاند ،حاس
اسهقالل بزشهری پزدا میهنند.
 oتقویت اسهقالل ،شایسهگی و تهلق سازمانی سه مولفه هلزادی در تقویات انگزازه درونای
محسوب میشوند .مدیرام به روشهای مخهلف باید به این فکر هنند هه چگونه میتوانند
در زمزنه تقویت این مولفهها گام بردارند.
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زهرا
اسکندریدانا
مهسا ذاکری
مدیریت
کارشناس
دانشدانش
مدیریت
کارشناس ارشد

روندهای مدیریت دانش

روندهای جهانی مدیریت دانش در سال 2021
سال گذشهه برای مدیریت دانش سال بزرگی باود .فناوریهاا باه سارعت در حاال پزشارفت
هسهند و تواناییهایی را پزراموم گرافهای دانش ،هسهیشناسی و هوش مصنوعی سازمانی
ارائه میدهند؛ راهکارهایی هه تا هکزن چند سال پزش دستیابی به آم ،دور از انهظار به نظر
میرسزد .در عزن حال ،هکهگزری هرونا ،هر سازمانی را مجبور به مواجهه با قابلزتهای خاود
برای به اشهراکگذاری دانش ،پشهزبانی از هارهنام ،حفظ روند توساهه و یاادگزری در فضاای
دورهاری هرد .این اثرات و سایر عوامل در هنار یکدیگر ،سبب تکرهاز اجرایای بزشاهر در زمزناه
بهبود مدیریت دانش در سازمامها شد.
در ادامه هفت روند مدیریت داناش در ساال  ۲0۲1باه واساطه تجربزاات یکای از بزرگهارین
شرهتهای مشاور مدیریت دانش در سطح جهام ارائه میشود .روندهای شناساییشده عکدتا
مبهنی بر آم چززی اسات هاه از مشاهریام مشااهده شاده اسات .براسااس نظرسانجیهای
انجامشده ،این روندها نشامدهنده موقهزت فهلی مدیریت دانش در سازمامها است و در به
احهکال زیاد در سالهای آینده نزز شاهد تغ راتی در آم خواهز ،بود.
 -1محاسبه نرخ بازگشت سرمایه و کمی کردن نتایج حاصل از پیادهسازی مدیریت دانش
هکی
ابهکارات و راهکارهای مدیریت دانش به دلزل اثرگذاری بر مزیت رقابهی و تضکزن بازده
ِ
هسب و هار ،اغلب به عنوام عاملی مفزد و مثبت در سازمامها شناخهه میشوند .خوشبخهانه
در دنزای امروز ،وجود منابت علکای و تئوریاا مادیریت داناش ،منجار باه درک بههار آم در
سازمامها شده است .بسزاری از مدیرام سازمامهای پزشرو باه ایان نهزجاه رسازدهاند هاه
مدیریت دانش میتواند موجب بهبود شاخصهای هلزدی هسب و هار آمهاا شاود؛ ماواردی
هکچوم بهبود عکلکرد و ارتقاط سطح مهارت هارهناام ،اساهفاده ماوثر از فراینادها ،مادیریت
تقویت انواع َاشکال محهوا ،توسهه و پشهزبانی از فرهنگ سازمانی و طراحی و یکپارچهساازی
فناوری.
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بهطور هلی مدیریت دانش برای هسب وهار شکا قابل دسهرسی و عکلی است .این درک جدید
و جامت از مدیریت دانش مسهلزم آم است هه ارزش واقهی آم از طریق محاسبه نرخ بازگشت
سرمایه ،برای سازمامها قابل اندازهگزری و ردیابی باشد.
از آنجایی در طی چندین سال اخزر سازمامهای بزشهری ،بار روی تحاوالت مادیریت داناش
ساارمایهگذاری هردهانااد و از نهااایج مثباات آم بهرهمنااد شاادهاند ،هکچنااام خواسااهار اثبااات
ارزشکندبودم این سرمایهگذاریها هسهند .بسازاری از مشااورام در ساطح دنزاا راهکارهاای
مخهلفی را برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ( )ROIمدیریت دانش توسهه دادهاند و مهنی بر
آم ارزش اقدامات اجرایی در سازمام را محاسبه میهنند.

 -2مدیریت دانش به عنوان پایه و اساس هوش مصنوعی
امروزه سازمامهای موفق دنزا به این نهزجه رسزدهاند هه هوش مصنوعی باید برای آمهاا در
اولویت باشد .با این حال ،بسزاری از آمها از قبل به این موضوع پیبردهبودناد هاه آماادگی
هافی برای اسهفاده از فرصتهای ارائه شده در هوش مصنوعی را ندارند.
به عنوام نکونه اگر محهوای منابت مورد اسهفاده توس

چتباتها ،قدیکی یا نادرست باشاد،

چه فایده ای دارد اگر از آم دادهها و محهوای نادرست برای ارائه پاسخ به سواالت مشاهریام

اسهفاده هند؟ یا اگر روشهای ثابهی برای توصزف یا هکی هردم صالحزتهای ساازمام خاود
ندارید ،ایجاد یا سزسه ،خبرهیاب خودهار چه ضرورتی دارد؟
ایجاد پایههای اصلی سزسه ،مدیریت دانش یکای از پزشنزازهاای موفقزات در اساهفاده از
هوش مصنوعی برای سازمامها است .این مه ،شامل طراحی و ایجاد طبقهبندیها ،حاهکزت
محهوا ،پاهسازی و قالببندی ،تهریف انواع محهوا و نحوه جسهجوی آم ،طبقهبندی خودهار و
ته ن اسهراتژیهای برچسبگذاری خودهار جهات حصاول اطکزناام از اتصاال و باازخوانی
خودهار محهوای بدوم ساخهار موجود در چندین مخزم میباشد.
بر این اساس سازمامها به سرعت مهوجه شدهاند هه پزش از آمهه بهوانند ارزش مهناداری را
از هوش مصنوعی دریافت هنند ،باید سزسه ،مدیریت دانش خود را ساماندهی نکایند.
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 -3گرافهای دانش ،گرافهای دانش و گرافهای دانش بیشتر
در سال گذشهه گرافهای دانش به عنوام یکی از ابزارهایی هه سازمامها از طریق آم شروع به
درک قابلزتهای دانش هوش مصنوعی میهنند ،مورد بحث قرار گرفت .باا ایان حاال ،ایان
حوزه به سرعت توسهه یافهه و یکی از عناصر اصلی در نقشه راه بسزاری از سازمام هاا شاده
است .این گرافها ،نکایشی از دانش ،فهالزت و محصوالت هاری یا سازمام اسات هاه ها،
توس

انسام و ه ،توس

ماشزن قابل درک و "خواندم" است.

گرافهای دانش مجکوعهای از ارجاعات به داراییهای دانشی ،محهوا و دادههای سازمام شکا
است هه از یا هسهیشناسی برای توصزف هارهنام ،مکامها و نحوه ارتبااط آمهاا اساهفاده

میهند .از این گرافهاا میتاوام جهات تارمزن قادرت جساهجوی هوشاکند ،رباتچتهاا،
موتورهای جسهجوی پزشنهاد ،ابزارهای مدیریت محهوا موارد دیگر اسهفاده هرد.
گرافهای دانش درست مانند هوش مصنوعی ،به پایههای جامت مدیریت دانش نزازمندناد.
سازمامهایی هه در گذشهه و به طور مسهکر برروی ارتقاط سطح بلاوغ مادیریت داناش خاود
سرمایهگذاری هردهاند ،در واقت هکام سازمامهایی هسهند هه گرافهای دانش ارزشکندی را با
موفقزت بزشهری تولزد میهنند.
این روند از اهکزت ویژهای برخوردار است ،زیرا الگویی اثبات شاده را بارای مادیریت داناش
فراه ،میهناد تاا از طریاق نهادینهساازی داناش پنهاام و آشاکار منجار باه افازایش ارزش
هالمدادهها شود .بر این اساس گرافهای دانش بهگونهای عکل میهنند هاه نهاایج مادیریت
دانش را واقهی و ملکوس هنند.
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 -4تمرکز بر روی جستجوی سازمانی
علیرغ ،اینکه ابزارهای سنهی جسهجو به صورت هلی درحال افول هسهند ،اما در حال حاضار
اگر نگویی ،به عنوام مشهودترین و اصلیترین عنصر در راهکارهای مدیریت دانش ساازمانی،
بلکه به عنوام یا مولفه مه ،تحول در آم محسوب میشوند.
در سال گذشهه دو محرک اصلی برای توسهه ابزارهای جسهجو باه وجاود آماد .محارک اول،
هکهگزری هرونا بود هه منجر به پراهندگی ناگهانی نزروی هار و درک عکزق بسزاری از سازمامها
در خصوص نزازهای نزروهای تازه هار شد .بسزاری از هارهنام ه،تجربه از راه دور نکیتوانسهند
به راحهی موارد مورد نزاز برای انجام وظایف خود را پزدا هنند .البهه این مسئله از دیرباز مورد
توجه بسزاری از سازمامها بود؛ اما دورهاری برای حفاظت از سالمهی موجب تشدید اهکزات
آم شده است.
بر اساس نظرسنجی انجامشده از هارهنام ،تا پزش از هکاهگزری هروناا شابکههای اجهکااعی،
اولزن ابزار یافهن اطالعات سازمانی بوده است .آمها برای یافهن اطالعات مورد نزاز از افرادی
هه میشناخهند پرس و جو هرده و درصورت نزاز این افراد برای یافهن پاسخ سواالت از سایرین
هکا میخواسهند .اما این یا فرایند بسزار ناهارآمد است و جسهجو در شبکههای اجهکاعی،
از نکایام شدم چالشهای قابل هشف بسزاری از سازمامها جلوگزری میهند .باا ایان حاال،
هکهگزری هرونا منجر به ایجاد موانت مخهلفی برای هارمندام جدیدتر شد و این آگاهی را برای
سازمامها به وجود آورد هه آمها مشکل جسهجو دارند.
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دومزن محرک بزرگ بازیابی مجدد بود .بسزاری از سازمامها دریافهند هه هرگز قادر نخواهناد
بود دانش ،اطالعات و دادههای خود را به طور هامل در یاا سزساه ،واحاد یاا حهای چناد
سزسه ،ادغام هنند .به بزام دیگر انهظارات موجاود از مخاازم داده و سزساه،های مادیریت
محهوا با شکست روبرو شده است و بنابراین سازمامها به جای تالش برای جکاتآوری هکاه
مطالب از طریق جسهجو ،دوباره بر روی یکپارچهسازی محهوا مهکرهز شده اند .روند جساهجو
اهنوم رو به پزشرفت است .فناوریهای این حوزه جهشهای بزرگای را در زمزناه جساهجوی
مکالکهای ،جسهجوی نکوداری و جسهجوی زبام طبزهی تجربه میهنند.
 -5مدیریت دانش به عنوان فعال كننده كار از راه دور
در سال گذشهه سازمامها به صورت ناگهانی مجبور به اداره اقدامات از راه دور شدند؛ درحالی
هه فاقد آمادگی هافی برای مواجهه با آم بودند .به بزام دیگر ساازمامها در زمزناه بهارهوری،
هککاری و فرهنگ دورهاری بلوغ هافی نداشهند .برای بسزاری از سازمامها مشاخص شاد هاه
مدیریت دانش میتواند قابلزت هشف ،ارتباط ،هککاری و فرهنگ هاری را برای ساازمامهایی
هه دورهاری را انهخاب هرده و یا ناچار به پذیرش آم شدهاند ،امکامپذیرهرده و یا بهبود بخشد.
مفهوم دورهاری ،مفهوم جدیدی نزست ،اما هکهگزری هرونا منجر به نکایام شادم شاکاف در
آمادگی سازمامها برای مواجه شدم با این مفهوم شاد .درحاال حاضار برخای از ساازمامها
ترجزح میدهند هه به دفاتر فززیکی خود مراجهه نکنند و این مسهلزم بلاوغ هاافی در حاوزه
مدیریت دانش نزز هست .این روند نزز هکانند گرافهای دانش ،شاهدی بر اهکزت مدیریت
دانش به عنوام یا اسهراتژی بوده و نشامدهنده ضرورت سرمایهگذاری اخهصاصای در ایان
حوزه است.
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 -6دید  360درجه
احهکاال اخزرا مهوجه افزایش سریت مفاهزکی نظزر "دید  360درجه"" ،مشاهری  360درجاه" ،
ً
"شرهت  360درجه" و "هارمند  360درجه" شدهاید .مفاهز ،پنهام در این اصطالحات بازاریابی،
ایدهای از یاا دیادگاه واحاد و تلفزقای از تکاام داناش ،اطالعاات و دادههاای مرباوط باه
سازمامهای شکا است .ما شاهد افزایش سازمامهایی هسهز ،هه به دنبال یا هارمناد دارای
راهحلهای  360درجه هسهند .این سازمامها به این نهزجه رسزدهاند هه چنزن راههارهایی به
زیرساختهای مدیریت دانش احهزاج دارد و درعزن حال میتواند چالشهای موجود در آم را
نزز برطرف هند.

دید  360درجه از طریق ایجاد یا مکام واحد برای یافهن هر آنچه هه یا هارمند میداناد و
هرآنچه هه برای هار به آم نزاز دارد ،به جاریسازی هرچه بههر مدیریت دانش هکا میهند.

این رویکرد با اسهفاده از ابزارهای یادگزری سازمانی ،به هارهنام هکا میهند تاا مهارتهاا و
شایسهگیهای جدید را ایجاد هرده و موجب پزشرفت سازمام شوند .شکا باید انهظار داشاهه
باشزد هه در سال آینده در خصوص دید  360درجه بزشهر بشنوید و در صورت تحقق آم ،باه
دنبال بسهرهای مدیریت دانش و راه حلهایی باشزد هه به ایجاد و توسهه آم هکا میهند.
 -7تمرکز اجرایی
هکانطور هه از روندهای منحصر به فرد باال مشخص است ،مدیریت دانش باه خاودی خاود
بحث داغ این روزهاست .مدیرام اجرایی ساازمامهای پازشرو ،ماوارد ماذهور را باه عناوام
اولویتهای سازمانی ته ن هارده و در ساطوحی بار روی آم سارمایهگذاری میهنناد هاه در
گذشهه سابقه نداشهه است.
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سازمامهای خدماتی در حال یادآوری و تالش برای بهبود تواناییهای مدیریت داناش خاود
هسهند .البهه باید اشاره هرد هه عالقهمندی مدیرام در سازمامهای پزشرو به این مهنا نزست
هه بادبزنی و عادم اطکزناام باه مادیریت داناش در ساایر ساازمامها از بازن رفهاه اسات.
سازمامهای زیادی وجود دارند هه به واسطه اسهفاده از راهکارهای بزش از حاد آهادمزاا و
پزچزده مدیریت دانش ،نهایج مطلوبی را در گذشهه هسب نکردهاند و تغ ر نگرش این افاراد
هکی نزاز به زمام دارد .باا ایان حاال ،شارای

موجاود در هساب و هاار اماروز و هکچنازن

جهشهای چشکگزر در فناوری بدام مهنی است هه مدیریت دانش بهطور فزایندهای در حال
توسهه است.

منبع
Knowledge Management Trends in 2021, enterprise-knowledge.com, ZACH
WAHL . JANUARY,2021
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پیادهسازی مدیریت دانش

 15چالش پیادهسازی مدیریت دانش و راهکارهای آن
پزادهساازی درساات و اثااربخش ماادیریت دانااش هکاواره یکاای از چالشهااای باازرگ باارای
سازمامهایی است هه قصد دارند در این مسزر گام بردارند .بسزاری از مواردی هه باه عناوام
چالشهای پزشروی مدیریت دانش مطرح میشود ،در تکامی سازمامها شابزه باه یکادیگر
است و راههارهای هالم مواجه با آم نزز مشابه است .در این مطلب ،اساهن گارفزلاد یکای از
مشاورین برجسهه مدیریت دانش به  15چالش مدیریت داناش و راهکارهاای مقابلاه باا آم
پرداخهه است.
 _1جلب حمایتهای مالی و معنوی رهبران و مدیران ارشد سازمان :رهبرام سازمام و مدیرام
ارشد سازمام تکایل به پزادهسازی برنامه مدیریت دانش بارای ساازمام خاود دارناد؛ اماا در
اخهصاص بودجه و منابت برای آم موفق نزسهند .برای مثال ،آمها مککن است از یاا شابکه
اجهکاعی سازمانی حکایت هنند؛ اما باز ه ،به ارساال ایکزال اداماه میدهناد .آمهاا از شاکا
میخواهند پروفایل خود را تککزل هنزد ،اما خود این هار را انجام نکیدهند و به جای اسهفاده
از یا ابزار مدیریت دانش ،هار را به افراد دیگری تفویض میهنند.
راه حل :از مدیر ارشد بخواهزد با موارد زیر موافقت هند:
• تصویب بودجهای منطقی و در نظر گرفهن هزینههای مالی برای این برنامه.
• حصول اطکزنام تخصزص وقت مناسب توس

تکامی رهبرام و مهولزام مدیرام دانش

• درک یا نکای از برنامه مدیریت دانش سازمام
• فراگزری اسهفاده از ابزارهای مدیریت دانش در پزشبرد اهداف سازمام
• پزگزری اقدامات و عکلکرد سازمام در مدیریت دانش.
• تخصزص وقت هافی برای جلسات تز ،راهبری و رویدادهای مدیریت دانش
• حصول اطکزنام از تببزن اهداف مدیریت دانش برای هلزه هارمندام و اجرایی شدم آم
• ارزیابی انطباق اقدامات با اهداف مدیریت دانش به عنوام یکی از شاخصهای مه ،سازمام
• تشویق هارهنام نوآور و هسانی هه دانش خود را به اشهراک گذاشههاند
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 _2ایجاد تعادل بین  3رکن کارکنان ،فرآیندها و تکنولوژی :چالش اصلی در این بخش انهخاب
سریت فناوری و شزرجه زدم به سوی پزادهسازی آم است.
راه حل :اجازه ندهزد هر یا از این سه رهن بر دو رهن دیگر غلبه هند .فناوری مه ،است؛ اماا
باید از افراد و فرآیندها پشهزبانی و حکایت هند؛ نه اینکه به تنهایی هدف باشد .باا نزازهاای
قبال خریداری هردهاید.
سازمام شروع هنزد؛ نه با یافهن هاربرد ابزار فناوریای هه
ً
 -3ارائه مزایای ملموس مددیریت داندش کده از اهدداف کسدبوکار و اولویتهدای سدازمانی
پشتیبانی میکند :مدیریت دانش از اهداف هلای هسابوهار جادا شاده اسات و باه عناوام
ارائهدهنده ارزش به سازمام مورد توجه قرار نگرفهاه و باه هکازن دلزال توجاه هاافی باه آم
نکیشود.
راه حل :اهداف مدیریت دانش را مسهقزکاً با اهداف هسابوهار ساازمام هکساو هنزاد و باا
اسهفاده از مزایای مدیریت دانش ،ارزش آم را مشخص هنزد.
 -4ایجاد انگیزه برای مشارکت ،نوآوری ،و یادگیری کارکنان :افراد میگویند هاه وقات ندارناد!
نکیدانند از آمها چه انهظاری میرود و یا رهبرام انهظار ندارناد هاه آمهاا در واقات وظاایف
مدیریت دانش را انجام دهند.
راه حل :از طریق ته ن اهداف و اندازهگزری درست آمهاا ،پرداخات پااداش و نشاام دادم
انگززههای مثبت ،به افراد انگززه دهزد .رهبرام باید اهداف مدیریت دانش را ته ن و اباالغ
هنند ،پزشرفت هارهنام را در راسهای اهداف در نظر گرفهه بررسی هرده ،بارای هارهناام الگاوی
انگززشی ارائه و از آمها تقدیر نکایند.
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 _5ایجاد یک چشم انداز برای چگونگی عملکرد مدیریت دانش و تالش بیوقفه بدرای تحقدق
این چشم انداز :چش،انداز نهایی مدیریت دانش به درسهی تهریف نشده ،قانت هننده نزست و
یا به شکل ضهزف مشخص شده است .چرایای مادیریت داناش و نحاوه عکلکارد آم بارای
هارهنام مشخص نزست.
راه حل :چش،انداز روشنی برای نحوه عکلکرد مدیریت دانش تهزه و تادوین نکاییاد؛ ساپس
برای دسهزابی به این چش ،انداز ،مولفههای مرتب

با هارهنام ،فرآیند و فناوری را پزادهساازی

هرده و به طور مداوم بهبود بخشزد و تکرار هنزد.

 -6تعریف درست مدیریت دانش :باید بهوضوح نشام دهزد هه مزایا مدیریت دانش نسابت
به گزینههای موجود چزست و پاسخ به این سوال مه ،هارهنام هه مدیریت دانش چه مزایایی
برای من دارد؟ اگر آگاهی هافی نسبت به موارد اسهفاده از مادیریت داناش و مزایاای آم در
هارهنام وجود نداشهه باشد ،مککن است این هار منجر به درخواستهای مبهکی شود و نهایج
جذابی به ارمغام نزاورد.
راه حل :از هارهنام بخواهزد برای هارهای خاص ی هه انجام میدهناد از تکنزاهاای مادیریت
دانش اسهفاده هنند؛ مانند به اشهراکگذاری تجارب ،مطرح نکودم پرسشها ،یافهن پاسخهای
مناسب ،ارائه پزشنهادات ،اطالعرسانی و غزره .در مورد روشها و ابزارهای هاه جهات انجاام
بههر هار پزشنهاد میشود ،با یکدیگر گفهگو هنزد.
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 -7واداشتن کارکنان برای درخواست کمک از دیگر همکداران :هارهناام تکاایلی باه درخواسات
هکا در جکت و یا تکاس با افراد دیگر سازم جهت حل مشاکل خاود ندارناد .آمهاا تارجزح
میدهند در سکوت رنج بکشند ،تا اینکه ضهف دانش خود در یا موضوع را در مهرض دیاد
دیگرام قرار دهند؛ یا مورد انهقاد ،سرزنش و تکسخر قرار گزرند!
راه حل :راههای برقراری رواب

مطکئن در سازمام را برای افراد تسهزل هنزد تا هساانی هاه از

آمها درخواست هکا میهنند را بههر بشناسند .با داشهن لزسهی از انجکنهاا و افاراد خباره
برای بزام موضوعات مه ،،مشخص نکایید هه سواالت و چالشها از چه طرقای بایاد مطارح
شوند و قابل دسهرسی و جسهجوی سریت باشند .تکامی این موارد را در سازمام تسری داده و
به اطالع هکه هارهنام برسانزد.
 -8ایجاد پایگاه داده مفیدی که به راحتی قابل دسترس باشد:هارهناام نکیتوانناد اطالعاات،
منابت یا مهخصصانی را هه برای انجام هار خود به آمها نزاز دارند ،پزدا هنند .در برخی مواقت،
جسهجو هار نکیهند و حهی در صورت اسهفاده ،محهوا ناقص ،منسوخ یا بیرب

است.

راه حل :گزینه "من این را مفزد دیدم" ،مشابه گزینه "پسندیدم" است ،اما دقزقتر! این گزینه را
به تکام مطالب اضافه هنزد .هاربرام را تشویق هنزد تا اگر محهاوای ماوردنظر قابال اساهفاده
مجدد بود بر روی این گزینه هلزا نکایند .شرای

جسهجو براساس تاریخ ،برچسب ،محهاوای

مورد پسند هاربرام و غزره را ایجاد هنزد .با هلزا بر روی گزینه "من ایان را مفزاد دیادم" ،باا
برچسب "روش ثابت شده" توس

یا منبت مههبر ،محهوایی با بزشهرین برچسب ایجاد هنزد.

موضوعات بسزار مه ،برای سازمام را ته ن هنزد ،فهرسهی را هه قابل جسهجو و فزلهر اسات
تنظز ،هنزد و برای بهبود نهایج جسهجو گام بردارید.
 -9اتصال افراد به یکدیگر به گونهای که بتوانند در زمان نیاز بده هدم کمدک کنندد :برناماههای
مدیریت دانش مهکرهز بر این است هه افراد درسآموخههها و اسناد را ارائه دهند و یا پروفایل

مهارتها را بهروز هنند .تحقق این مسئله دشوار است.
راه حل :دیو اسنودم مینویسد " :اگر از هسی بخواهزد داناش خاصای را در زماانی هاه نزااز
واقهی به آم دارید به شکا ارائه دهد ،هرگز رد نخواهد هرد .اما اگر از او بخواهزد دانش خود را
بر اساس اینکه مککن است در آینده به آم نزاز داشاهه باشازد باه شاکا بدهناد ،هرگاز آم را
دریافت نخواهزد هرد ".بنابراین گرفهن درسآموخههها ،مدارک و دانش در زمام نزااز رویکارد
بههری است .در صورت نزاز به یافهن یا سند یا تجربه یا یا مهخصص ،درخواست خود را به
مرتب ترین انجکنها در سازمام ارسال هنزد .اگر انجکنها درست هار هنند ،یا یا چند پاسخ
دریافت خواهزد هرد.
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.10بهبود تصمیمگیریها ،اقدامات و یادگیری :برنامههای مدیریت دانش با اسهفاده از مفاهز،
مبهکی مانند "افزایش تهامل"" ،افزودم ارزش" یا "ایجاد تغ ر تحولآمزز" توصزف میشوند؛ لذا
اندازهگزری و دسهزابی به آمها دشوار است.
راهحل :اقدامات مدیریت دانش را مسهقزکا به فرآینادهای هلزادی هسابوهار مهصال هنزاد.
اهداف و مهزارها را برای نشام دادم پزشرفت در هکا به هارهنام برای اخذ تصکزکات بههار،
عکل موثرتر ،و یادگزری از دیگرام ایجاد هرده و توسهه دهزد.

 -11تمرکز بر روی چند طرح ابتکاری و تعیین چند هدف ساده :هر چزز مککن را امهحام نکنزد!
حداقل 50تکنزا و روش مخهلف مدیریت دانش در حوزه فرآیند و فناوری برای اجارا وجاود
دارد .امهحام هردم هکه آمها وسوسهبرانگزز است .مقاومت در برابر جذابزتهای جدیدترین
و آخرین تکنولوژی ،مد روز ،یا ابزاری هه به نظر میرسد درست باشد ،دشوار است.
راه حل :سه هدف اساسی برای هارمندام ته ن هنزد و حداقل برای مدت یا سال به آمهاا
پایبند باشزد .سه هدف ساده را انهخاب هنزد هه بزام ،اجرا و اندازهگزری آمهاا آساام باشاد.
این سه هدف را سهوم ارتباطات مداوم خود قرار دهزد؛ تا هکه آمهاا را باه خااطر بساپارند.
اهداف هلی سازمام را مشخص هنزد و تکام گزارشهای مهریا برای نشام دادم پزشرفت در
برابر این اهداف هلزدی را مشخص هنزد .چند مولفاه مادیریت داناش را انهخااب هنزاد هاه
بزشهرین سود را در هوتاه مدت برای سازمام شکا داشاهه باشاد .رویکردهاای اثباات شاده را
رعایت هنزد؛ حهی اگر خسهههننده و قابل پزشبزنی باشند.
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 -12آنچه که کارکنان میخواهند و سازمان نیز به آن نیاز دارد را ارائه کنید نه آنچه کده مدد روز
است :سازمامها میتوانند با مدلهای بلوغ ،الگوبرداری به بههرین شازوه عکال هنناد .سات
گادین میگوید " :الگوبرداری در واقت ما را تشویق میهند هه مهوس

باشاز ،و فقا

هااری را

انجام دهز ،هه بقزه انجام میدهند ".هر گونه ابهکار جدید اگر پاسخگوی نزاز مخاطبام ماورد
نظر خود نباشد شکست خواهد خورد.
راهحل :از چارچوبها ،مدلها و الگوبرداری به عنوام منابت ایدهها اسهفاده هنزد؛ نه به عناوام
نسخههای دقزق هه باید عزنا دنبال هنزد .با هاربرام خود به عنوام مشهریانی رفهاار هنزاد هاه
سهی در به دست آوردم رضایت و حفظ آمها دارید .به طور مرتب باه نزازهاای هارهناام در
سازمام خود پاسخ دهزد و آمها را جذب سازمام هنزد .روشهای ماداومی بارای ارتباطاات
دوطرفه ایجاد هنزد .تهامل در انجکنها ،نظرخاواهی ،انهشاار خبرناماهها و بهروزرساانی وب
سایتها و باالتر از هکه ،به آنچه هه اعضای سازمام به شکا میگویند گوش هنزد و واهنش و
اقدام به موقت انجام دهزد.

 -13برقراری ارتباط با رویکرد کششی و انتخاب کردن ،نده بدا رویکردهدای فشداری :ساازمامها
میخواهند اطالعات را به مخاطبام انهقال دهند .رهبرام به طاور مانظ ،پزامهاای طاوالنی و
نامههای الکهرونزکی را برای افرادی هه آم پزامها را نکیخوانند ارسال میهنناد .رویکردهاای
فشاری دربزشتر سازمام جوابگوی نزازهای مدیریت دانش نزست.
راه حل :مطالب ارسالی برای هارهنام را جذاب هنزد .امکام انهخاب برای اشهراک و لغو اشهراک
ارسال محهوا را فراه ،هنزد .تهامل مسهقز ،با رهبرام را جایگزین نامهها و پزامهای طاوالنی
نکایید.
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 -14تقویت و خودکارسازی فرآینددها بدا اسدتفاده از تجزیده و تحلیدل ،محاسدبات شدناختی و
تکنیکهای مرتبط :در بسزاری از سازمامها فنآوریهاای جدیاد مادیریت داناش ،مهرفای،
پزادهسازی و اجرا میشوند؛ اما اغلب آمها به وعدههای خود عکل نکیهنند.
راهحل :قبل از پزگزری فنآوریهای جدید ،موارد اسهفاده را تهریف هنزد هه به وضوح مشخص
هند هه آم فناوری چگونه بهبودهای قابلتوجهی در وضهزت موجود ایجاد میهنند .تجزیاه و
تحلزل و هوش تجاری میتواند تصکز،گزری مناسب ،اقدام موثر ،بهزنهسازی فرآیندها ،اخهراع
و نوآوری ،برقراری ارتباط موثر ،ترثزرگذاری بر خرید مشهری و بهبود عکلکرد هسبوهار را امکام
پذیر سازد .محاسبات شناخهی و هوش مصنوعی میتوانند فرآیندهای فکری انسام و نحوه هار
مغز انسام را شبزهسازی هنند و وضهزتهای پزچزدهای را هه با ابهام و عدم قطهزت توصزف
میشوند ،نشام دهند .این امر میتواند تواناییهای انسام را باا افازایش قادرت مشااهده،
تحلزل ،تصکز،گزری ،پردازش ،و پاسخ به افراد دیگر و باه شارای

عاادی یاا چاالش برانگزاز

افزایش دهد.
 -15ادغام مدیریت دانش در فرآیندهای موجود ،گردش کار و سیستمها :مادیریت داناش باه
عنوام هار اضافی تلقی میشود .این هار به ابزارهای اضافی نزاز دارد هه افراد باید یاد بگزرند و
از آم اسهفاده هنند.
راه حل :مدیریت دانش را به عنوام یا فرآیند جداگانه در جریام هار درنظر نگزرید .ابزارهاا و
سزسه،ها را در هنار ه ،قرار دهزد تا نزاز به ابزارهای جداگاناه باه حاداقل برساد .باه دنباال
روشهایی برای خودهارسازی فرآیندهای موجود باشزد تا تالش ماورد نزااز هااهش یافهاه و
هزفزت نهایج بهبود یابد.

منبع
15 KM Challenges, lucidea-coms, Stan Garfield, JANUARY,2021
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مهتا هادیزاده
کارشناس مدیریت دانش

رویکردهای نوین مدیریت دانش

مدیریت دانش و هوش جمعی
آخرین مطالههی روند جهانی سرمایههای انسانی هه توس

شرهت مشاوره مدیریت دیلویات

انجام شده" ،مدیریت دانش" را به عنوام یکای از ساه مسائلهی برتار تاثزرگاذار در موفقزات
شرهتها ردهبندی میهند .با این وجود تنها  9درصد از ساازمامهای بررسای شاده احسااس
آمادگی برای پارداخهن باه آم را دارناد .انهقاال داناش باا پراهنادگی هارهناام در خاناهها و
محز های هاری مخهلف به دلزل شزوع ویروس هووید  ،19ضروریتر شده است .گفهنی است
دیدگاههای سنهی دربارهی چگونگی مدیریت دانش دیگر هاربردی نزسهند.
برخی از رهبرام سازمامها هنوز مهوجه این موضوع نشدهاند .آمها باور دارند هه تکنولوژی ،به
وسزلهی پلهفورمها و ابزارهای دورهاری به تز،های هاری هکا میهند تا در ارتباط با یکادیگر
باشند و امکام انهقال دانش را فراه ،سازند و با این باور احساس هاذبی از امنزت برای خاود
به ارمغام آوردهاند.
اما پژوهش اخزر دیلویت نشام داده است هه تکنولوژی به تنهایی برای بهرهبارداری از ارزش
مدیریت دانش هافی نزست .به منظور موفقزت در آینده ،سازمامها باید تکرهز خود را از ثبت
و ضب

دانش به انهقال و اشهراک آم تغ ر دهند و از فرهنگ اشهراکگذاری دانش ،با هکام

شدتی هه از ابزارها و پلهفورمها حکایت میشود ،پشهزبانی هنند.
بر اسا نهایج آخرین روند مطالهاتی بر روی سرمایههای انسانی دلویت در اروپاا ،شارهتهایی
هه انهقال دانش را در اولویت قرار میدهند ،رشد و رقابتپذیری باالتری دارند و هارهنام آمها
نوآورتر هسهند.
هارمنادام آمهاا
به طور هلی ضروری است هه سازمامها به این سواالت پاسخ دهند :چگونه
ِ
میتوانند با سرعت بزشهری دانش هسب هنند؟ چگونه آمها میتوانند در ایجاد قابلزتهاای
جدید برای حل چالشهای پزچزده سریتتر عکل هنند؟ و چگوناه میتاوام از هاوش جکهای
سازمام اسهفاده هرد؟
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اتصال نیروی کار به قدرت دانش
دیلویت پزشبزنای هارده هاه آینادهی هاار ،مساهلزم شازوههای جدیادی از هککااری و باه
اشهراکگذاری دانش خواهد بود .این موضوع دیدگاه منهکس شده توس

 68درصد از پاسخ

دهندگام نظرسنجی شرهتهای اروپایی است هه تسهزل انهقال دانش را به عناوام اولاویهی
مه ،در سازمامهایشام در نظر میگزرند.
دیدگاهی مشابه توس

رهبرام سازمامها در مطالههی دیگری نزز بزام شده است 75 .درصد

از سازمامهای مورد بررسی بزام داشهند هه ایجاد و حفظ دانش در مزاام نزاروی هاار ،بارای
موفقزت آمها در طول  1۲تا  18ماه آینده اهکزت دارد .به منظور هکا به هارمندام در انهقال
اطالعات و دانش ،پزادهسازی تکنولوژی به تنهایی هافی نزست؛ بدین منظور توانکندساازی و
ایجاد انگززه در هارمندام ،اسهراتژی مهکی است .بزش از  60درصد از پاساخ دهنادگام اباراز
داشهند هه "توانایی سازگاری" پساپاندمزا ،مهکهرین مهارت مورد نزاز برای پزشرفت در باازار
هار خواهد بود و پس از آم "هار تزکی و هککاری" با  43درصد در رتبه ی دوم قرار داشت .این
ارقام ،نزاز به تجدیدنظر دربارهی راههاای انهقاال دادههاا و دردساهرس قارار دادم داناش در
سازمامها و گروهها را تقویت میهند .در برخی از موارد ،این مسئله نزازمند یا محز

هاری

جدید است هه ارزش دانش را فوق الهاده تشدید و آم را تبدیل به توام افزایی هلزدی میهند.
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ارزش و محدودیتهای تکنولوژی
با وجود تکنولوژیهای هوشکند جدیاد مانناد هاوش مصانوعی ،پاردازش زباام طبزهای و

گرافهای دانش انهظار میرود هه مدیریت دانش ،جهشی هوانهومی داشهه باشاد .پاس از
سالها نادیده گرفهن یا در اولویت قرار نداشهن این موضوع ،اهنوم این باور گسهرده وجود
دارد هه تکنولوژیهای مدرم به طور خودهار ،مدیریت دانش را با غلبه بر موانت پزشزن ،فهال
میسازند؛ اما موضوع این نزست.
۲9درصد از پاسخ دهندگام به نظرسنجی مدعی شدند هه اسهخراج دانش ماورد نزااز بارای
هارهای روزانه از مخازم ،بسزار دشوار یا تقریبا غزر مککن اسات .اماا چارا در زماام انهقاال
دانش ،این سزسه،های مخزنی در چنزن سطحی از بیفایدگی قرار دارند؟ پاسخ آسام ایان
است هه در درجه ی اول افراد باید محهوایی را وارد این سزسه،ها هنناد .ایان عامال "ورود
محهوا" نه تنها در سهولت یافهن محهوا بلکه در هزفزت آم نزز اهکزت دارد.

پاسخ دهندگانی هه دسهزابی به اطالعات از طریق مخازم را دشوار می دانسهند ،با احهکال
بزشهری نزز ارزش اطالعات به دست آمده را هکهر از مهوس

ارزیابی میهردند .از سوی دیگر،

 71درصدی هه دسهرسی به اطالعات را آسام میدانسهند ،تصورشام از ارزش آم نزز بزشهر از
مهوس

بود .اگر جسهجو دشوار است و نهایج ،ارزش چندانی ندارد ،هارهنام اعهکاد خود باه

سزسه،های دانش را از دست میدهند.
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پرورش فرهنگ انتقال دانش
سازمامها برای ایجاد اعهکاد به سزسه،های دانشی خود و گرفهن بههرین نهزجه از آمها چاه
هارهایی میتوانند انجام دهند؟ پاسخ در تغ ر فرهنگ شرهت به مکانی برای تکرهز بزشهر بار
انهقال دانش پنهام است .بررسیها نشام داد سه ،هارهنانی هه دسهزابی به اطالعات از طریق
هککارام را آسام یا بسزار آسام میدانسهند ۲3 ،درصد بزشهر از افرادی است هه میگویند در
شرههی هسهند هه امکام انهقال دانش ،اولویهی مه ،در آم است.
این تفاوت حهی در دیدگاههایی هه هارهنام درباره باه دسات آوردم اطالعاات از مخاازم باه
هارهنام شرهتهایی هه انهقال دانش را در اولویت خود
اشهراک میگذارند ،بارز است .از مزام
ِ
میدانند 80 ،درصد دسهرسی به اطالعات مخزم را آسام یا بسزار آسام میدانند .در مقابل ،در
مزام هارهنانی هه شرهتهای آمها انهقال دانش را در اولویت خود قارار نکیدهناد ،فقا

51

درصد جسهجوی مخازم را آسام میدانند .این مسئله ،یا شکاف  ۲9درصدی است .بنابراین،
سرمایهگذاری در یا سزسه ،دانش پزچزده میتواند بسزار ارزشکند باشد؛ اما تنها در صاورت
وجود فرهنگ درست.
مخازن دانش به یک اندازه برای همه مناسب نیست
نکههای مه ،در زمام پزادهسازی مخازم دانش ،محدودیتهای موجود در سهی بارای اعکاال
یا راهحل تاابزاری است .روند سرمایه انسانی اروپایی اثبات هرد هاه نزاروی هاار ،هکگان
نزست .نزازها و تکایالت مهنوع ،خواهام مجکوعهای از ابزارهاا و گزیناههای تهااملی انهقاال
دانااش اساات هااه پاسااخگوی تکااامی هارمناادام خواهااد بااود .یااا پزشاانهاد ایاان چنزناای،
نشامدهندهی تههد به پزشبرد انهقال دانش – و در اولویت قرار دادم افراد – خواهد بود.
مخازم دانش یا شرهت ،فق

میتواند به مززام فرهنگ اشهراک دانش و فرآیندهای اساسی

آم ،مناسب و اثربخش باشد .هارهنام باید باه مخاازم اعهکااد هنناد ،باه صاورت فهاالناه ،از
اسهفادهی آمها حکایت و راههایی را برای انهقال پزدا هنند تا مخازم بهوانند احهزاجات آمها
را پشهزبانی هند .در این محز  ،میتوام از هکه پهانسزل زبام مادرم و ابزارهاای مبهنای بار
هوش مصنوعی برای دادم دسهرسی به شرهتها به تحلزلهاای دانشای و ایجااد ارزش ،باه
جای اتکای صرف به ثبت و ضب

دانش اسهفاده هرد .این نسل جدید مخازم دانش نزسات

هه موفقزت انهقال دانش را تضکزن میهند ،بلکه عامل انسانی تضکزنهنندهی آم است.
عامل انسانی
بدوم شا ،یا زیرساخت فناورانه از ابزارها و پلهفورمها به مدیریت دانش هکا میهند؛ اما
در طوالنی مدت ،آم زیرساخت و یا فرهنگ انهقال دانش تنها در صورتی پایدار است هه تا

تا هارمندام جزئی از مهادله باشند.
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در زمزنهی ایجاد ،انهقال و مدیریت دانش ،سازمامها نکیتوانند عامل انساانی را دسات ها،
بگزرند.
اگر هاهنام قادر به تقویت مدیریت دانش نباشند یا تکایل آمها هکرنگ باشد ،حهای سزساه،
عاملها و ابزارهای دانش دارای هوش مصنوعی نزز قادر باه ایجااد و حفاظ داناش نزسات.
اهنوم سوال این است چگونه میتوام به نزروی هار برای اشاهراک داناش هکاا داد؟ پاساخ
واضح به نظر میرسد :به آنها انگززه دهزد تا رفهار مناسب داشهه باشند و مهارتهای خاود را
برای اسهفاده از سزسه ،عاملها و ابزارها بسازند.
ارزش انگیزه
خبر خوب این است هه بخش عکده ای از نزروی هار ،مدعی به اشهراک دانش با هککارانشام
هسهند .تنها  6درصد از پاسخ دهندگام بزام داشهند هه به ندرت دانش خاود را باه اشاهراک
میگذارند .اما به اشهراک گذاشهن دانش هافی نزست .اطالعات باید برای دریافتهننده مفزد
باشد؛ در غزر این صورت ،اتالف منابت برای هر دو طرف است .بررسی ما آشکار ساخت هه یا
هارمند از هر چهار هارمند باور دارد هه اطالعاات دریاافهی ،باا ارزش ( )%۲5یاا دقزاق ()%۲8
نزست.
نزکی از تکام پاسخ دهندگام ،محرک هلزدی انهقال دانش را احساس سهز ،بودم در موفقزت
تز ،،تشخزص دادند 4۲ .درصد دیگر ابراز هردند هه انگززه دهنده به آمها ،چش ،انداز انجاام
هار درست است .این محرک های نسبها "نوع دوسهانه" هه به یا منفهت غزرشخصای اشااره
دارد ،در مزام هارهنام مسنتر (باالی  50سال) رایجتر است .تنها یا ساوم از گاروه سانی 30
سال یا هکهر اظهار داشهند هه به اشهراگ گذاشهن دانش ،هار درسهی است؛ ولی ،آمها این هار
را برای شغل خود مفزد میدانسهند.
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تجدید نظر در توانمندسازی
دومزن جنبهای هه عامل انسانی را تهریف میهند ،توانکندسازی هارهناام در مادیریت داناش
است .مجکت جهانی اقهصاد اظهار داشت هه تغ رات فناورانه" ،پلهفورمی مهزج برای پزشرفت
ابهکارات بزرگ مقزاس و تقویت مهارتها" ایجاد هرده است .با برداشهن یا قدم به جلوتر ،ما
پزشنهاد میهنز ،هه مهارتها در زمزنهی مدیریت دانش باید فراتر از راهاندازی یاا سزساه،
تهریف شده باشد هه مسهلزم ورودی و خروجی است .هکچنزن ،درهی عکزقتر از زمزنه و ارزش
دانش باید در مهارتها گسهرش یابد هه هارهنام را قادر به گنجاندم دانش در تکام جنبههای
زندگی هاریشام سازد.
در دنزایی هه بزبی بومرها (افراد مهولد شده در دورام دیجزهال) نقش هلزدی در هسب و هاار
دارند ،مدیریت ابزار ،آخرین مشکل برای غلبه نزست بلکاه اولازن اسات .چاالش واقهای در
مدیریت دانش ،فزلهر هردم و تجزیهی انبوه اطالعاتی است هه شرهتها تولزاد میهنناد .باا
وجود ابردادهها و تولزد مداوم اطالعات  ،مفاهز ،و مطالب ،برای هارهنام ضاروری اسات هاه
دانش ارزشکند را از اطالعات هلی تکایز دهند.
سازمانی هه نزروی هار خود را قادر به مسزریابی در خروجیهای مداوم و سرساامآور دادههاا
میسازد ،در مدیریت دانش موفق خواهد بود .برای تسل

بر این چالش ،تا تا هارهنام باید

بهوانند به دو سوال پاسخ دهند:
 oچه چززی دانش را از اطالعات محض یا تجربزات روزانه تکایز میبخشد؟
 oدانشی هه من دارم چطور میتواند برای هککاران ،باارزش باشد؟
به هر دو سوال تنها در صورتی میتوام پاسخ داد هه فرد درک عکزقی از سازمام به عنوام یا
محز

داشهه باشد و بهواند دانش خود را در زمزناهی گساهردهتری ببزناد .ساازمامهایی هاه

هارهنام را قادر به ایجاد این درک میهنند ،در مسزری خواهند بود هه با موفقزت به مادیریت
دانش قدرتکند خه ،میشود.

منبع

The new knowledge management, Mining the collective intelligence,

Faris Behme & Sandy Becker , deloitte ,January 2021
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مدیریت دانش و فناوری اطالعات

 3راه برای حل مسئله جستجو در مدیریت دانش
هارمندام شکا زمام زیادی را صرف جسهجو و پزدا هردم مساهندات ،مادارک و دساهورالهلها
میهنند .هر هارمند مککن است ساعتها یا حهی روزهای زیادی از هفهه خود را در به جسهجو
و یافهن اطالعات مورد نظر و تحقزقات گذشهه اخهصصاص دهد .در سال جاری(APQC، )۲0۲1
به منظور پی بردم به فرایند جسهجو و یافهن اطالعات در راسهای پزادهسازی مدیریت داناش
توس

رهبرام فناوری اطالعات ،با یا شرهت ارائه دهنده سزسه ،هوشکند جسهجو هککاری

هرده است .در این مطلب به چند مورد از یافهه های  APQCدرباره اهکزت حل موانت جسهجو

و یافهن اطالعات می پردازی.،
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بهبود قابلیت جستجو و یافتن اطالعات؛ نیاز حیاتی در مدیریت دانش
هکانند بسزاری از مشکالت و مسائل پزراموم هارمندام ،جسهجو و یافهن اطالعات در حد رفت
نزاز نزز میتواند برای مدیرام دردسرآفرین باشد .نزدیا به دو سوم مدیرام دانش و فناوری
اطالعات ،از ناتوانی هارهنام در یافهن اطالعات مفزد در زمام مناسب و بهرهمنادی آم توسا
بقزه هارهنام ناراضی هسهند .بزش از نزکی از مدیرام عدم چاالهی هارهنام را عامل هندی زمام
تحویل هار و در نهزجه هاهش نوآوری در ارائه اطالعات می دانند.
اما هدام مهزار اساسی هسب و هار شکا ،هارهنام را برای یافهن اطالعاات دروم ساازمانی ،باه
چالش میهشد؟ بهرهوری هارمندام ،رضایت هارمندام ،زمام مناسب اسهخدام ،چرخاه هااری
پروژه ،فرایند یا وظایف ،سرعت حل مسئله ،سرعت ناوآوری و زماام ورود باه باازار ،رضاایت
مشهری و مدت زمام انهظار برای رفت مشکل ،هزینه هدر رفت ،درآماد (فاروش ،نارخ ساود)،
انحراف از هزینه ،انطباقپذیری از جکله مواردی هسهند هه مدیرام سازمامها به عنوام عوامل
موثر به آم اشاره هردهاند.
شرای

نابسامام هرونا در سال گذشهه ( ،)۲0۲0چالشهای مادیریت داناش را تشادید هارده

است .بزش از پنجاه درصد مدیرام دانش مجبور به طراحی دوباره اسهراتژی مدیریت داناش
برای هسب و هار خود شدهاند تا سازگاری هسب و هار را با شرای
هشهاد درصد مدیرام اذعام داشههاند هه شرای

دورهااری افازایش دهناد.

دورهاری باعث افزایش اعهکاد هارهنام به راه

حلها و فرایندهای مدیریت دانش شده است .اما هکچنام نزدیا به هفهاد درصاد مادیرام
نسبت به قابلزت یافهن اطالعات توس

هارهنام و سزسه ،ها ابراز نگرانی هرده اند.

نزروی هار هر سازمام تولزدهنندگام محهوای آم سازمام هسهند و قدرت توزیت بزشهری نسبت
به سازمام دارند .دانش به سرعت در حال رشد است ،اما هارهناام مککان اسات نسابت باه
انهشار دانش در بزن هککارام بزش از حد الزم بر ابزارهای ذخزره سازی دانش تکرهز هنند.
با تغ ر روند شرای

هاری و مجازیشدم فهالزتها ،هارهناام باا اشاهزاق بزشاهری بارای باه

روزرسانی سزسه،های سازمانی در راسهای تغ رات سریت سزاستها ،فرایندها و اساهراتژیها
فهالزت میهنند.
با توجه به شرای

بهوجود آمده ناشی از هرونا ،جریام دانش در حاد "مهوسا " دیگار هاافی

نزست؛ بلکه دسهرسی یکپارچه به با هزفزتترین و به روزترین اطالعات برای یا نزاروی هاار
حزاتی و مولد انگززه است .دلزل این امر دورهاری هارهنام و هاهش دسهرسی و تهامل آمها با
یکدیگر است .این موضوع موجب شده تا جریام دانش در سازمامها هند شده و ارتباط بازن
افراد در واحدهای مخهلف سازمانی مانند گذشهه نباشد.
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افزایش سرعت قابلیت جستجو و یافتن اطالعات در سازمانها
رهبرام دانش از نزاز سازمامها به ارتقای زیرساختهای اطالعاتی آگاه هسهند؛ در نهزجه برای
 18ماه آینده بههر است در زمزناه بهباود قابلزات جساهجو و یاافهن اطالعاات در ساازمامها
سرمایهگذاری هنند و انهظار بازدهی باالی این سرمایهگذاری در انههای  18ماه را داشهه باشند.
مهکهرین هدف هاهش زمام جسهجو و یافهن اطالعات در ساازمامها ،هااهش زماام چرخاه
پروژه /فهالزت ،بهبود روشهای حل مسئله ،سرعت رشد خدمت/محصول و افزایش رضاایت
نسبی هارهنام است.
در  1۲الی  18ماه آینده انهظار میرود سازمامها تا چه حد برای بهبود قابلزت جسهجو و یافهن
اطالعات سرمایه گذاری هند ؟ در پاسخ به این سوال مدیرام دانش سازمامهای مورد مطالهاه
اینگونه پاسخ دادهاند:
 41 oدرصد گفهند به طور قابل توجهی سرمایهگذاری افزایش یابد
 35 oدرصد گفهند هکی سرمایهگذاری افزایش یابد
 ۲0 oدرصد گفهند بدوم سرمایهگذاری
 ۲ oدرصد گفهند هکی سرمایهگذاری هاهش یابد
 1 oدرصد گفهند به طور قابل توجهی سرمایهگذاری هاهش یابد

بهطور مهکول برنامهریزیهای بلندپروازانه ،در بلند مادت ارزش خاود را از دسات میدهاد و
نزکههاره رها میشود .هکچنزن تجربه هارهنام نزز به خوبی اعکال نکی شود .تنهاا  ۲8درصاد
مدیرام دانش اسهراتژی الزم جهت بهبود قابلزت جسهجو و یافهن اطالعات در سازمام خود را
تدوین نکوده اند ۲5 .درصد مدیرام نزز از وضهزت نابسامام ذخزرهسازی و چندمکانی مخاز م
و پورتال دانش خود اعالم نارضایهی هردهاند.
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چگونه می توان رویکرد یافتن اطالعات را بهبود بخشید؟
در حال حاضر بسزاری از سازمامها مخازم دانش خود را جهت افزایش سرعت دسهرسای باه
اطالعات ارتقا داده اند .بر اساس مطالهه انجام شده 5۲درصد ساازمامها در حاال توساهه و
گسهرش زیرساختهای اطالعاتی خود هسهند .در ادامه چند عامل موثر موفقزات در شارای
بحرانی برای ارائه راه حل هارآمد برای رفت موانت یافهن اطالعات ارائه شده است:
 oهدف خود را در راستای اهداف کسب و کار تعیین کنید :مدیرام دانش باید به طور دقزاق
مشخص هنند هه چگونه جسهجو و یافهن اطالعات سریههر میتواند از نزازهای هسب و هار
پشهزبانی هند و هکچنزن پروژه را بر روی اهداف ،مهکرهز نگه دارند .گرچه این امر بدیهی به
نظر میرسد ،اما با توجه به تهدد ذینفهام مککن است این فرایند پزچزده شود.
 oرویکرد مقیاسپذیر داشته باشید :فهالزت خود را برای بهبود قابلزت جساهجو محادود باه
رسزدگی به یا مشکل و ارائه یا راه حل نکنزد .راه حل مسائل را به گونهای طراحی هنزد
هه بهوانزد دامنه قابلزتها را با گذشت زمام گسهرش دهزد .راه حل ارائه شده برای توسهه
زیرساخت اطالعاتی باید مقزاسپذیر و قابل توسهه باشد تا در صاورت باروز مشاکالت و
تغ ر اهداف نزاز به مهندسی مجدد نداشهه باشد.
 oبر اساس منابع در دسترس ،راه حل درست را انتخداب کنیدد :اگار چاه ایان رویکارد بارای
پزادهسازی و اجرای زیرساختها حزاتی و مه ،است ،اما یا اصال پایاهای و ماداوم نزاز
میباشد .اطکزنام حاصل هنزد هه قبل از اقدام به پزادهسازی ،باه مناابت ماورد نزااز بارای
طراحی ،اسهقرار ،مدیریت ،تغ ر شکل و گسهرش سزسه ،دسهرسی دارید.
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در نهایت باید بدانزد ،طراحی یا چش،انداز و اسهراتژی مناسب در سراسر سازمام برای بهبود
قابلزت یافهن اطالعات امری حزاتی است .هنگامی هه شکا در حال پزادهساازی یاا راه حال
جسهجوی هوشکند هسهزد ،باید بهوانزد به سزسه،هایی مهصل شوید هه در چنادین بخاش
مخهلف قرار دارند .این فرایند شامل به هارگزری فناوریهای اساسی و هکچنزن درک نزازمندی
تز ،های مخهلف است.
زمانی هه ذینفهام در شرف بهزنهسازی فرایند یاافهن اطالعاات در اساهراتژیها ،سزساه،ها و
گردشهای هاری سازمام هسهند باید به صورت موازی روشهاای اجرایای نزاز باه تز،هاای
هارهنام القا شود .تدوین برنامه اسهراتژیا مدیریت دانش برای جسهجوی صحزح بسزار مه،
و حزاتی است ،زیرا موجب افزایش دامنه دید هاربر و درک مهقابل مفاهز ،بزن هاربرام نهایی
و مهخصصام میشود .مدیرام هکچنزن با در نظر گرفهن اهداف مهناسب و صاحزح باه حال
مسئله نزدیا می شوند .این رویکرد باید بهواند مزاام ارزش آفرینای هساب و هاار و تجرباه
مثبت هاربرام در اسهفاده از اطالعات تهادل نسبی ایجاد هند .این تهادل نقطه عطفای اسات
بزن تجربه هاربر و ارزش سازمانی هه ه ،باعث توسهه ابزار و زیرسااختهای میشاود و ها،
تهامل و یادگزری هارمندام را تشویق میهند.

منبع
3 ways to solve the problem of search in knowledge management, APQC,
APRIL, 2021,
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پیادهسازی مدیریت دانش

 6سوال برای شناسایی پایلوت مدیریت دانش
"از هجا شروع هنز،؟" این سؤال میتواند برای سازمامهایی هه قصد حرهت به ساکت اجارای
مدیریت دانش دارند ،دلهرهآور باشد .این سؤال عدم اطکزنام و حهی شا و تردید را به هکراه
دارد ،زیرا موضوع برای رهبرام سازمام در مواردی مانند مناابت موردنزااز ،مادتزمانی هاه از
هارمندام میگزرد و تالشهای قبلی مدیریت دانش هه چندین بار بدوم خروجای مشاخص،
شروع و مهوقفشدهاند ،روشن نزست .ما در تالشز ،با بررسی وضهزت فهلی بلاوغ مادیریت
دانش سازمامها و ایجاد چش،انداز و نقشه راه ،ارتباط بههری بزن هارهنام با دانش و اطالعات
موردنزاز برای هارهایشام ،ایجاد هنز .،بنابراین وظزفه ما بهعنوام مشاور مدیریت دانش ایجاد
اطکزنام در برطرف نکودم ابهامات در خصوص این سؤال است.
یکی از راههای مه ،برای انجام این هار ،تهریف یا چند پایلوت است هه دامنه هاری محدودی
دارند و بهسرعت بر نشام دادم ارزش پروژه به ذینفهام سازمانی با حال مساائل هدفکناد و
هاوش در فنآوریها و روشهای جدید ،مهکرهز هسهند .هدف هر پایلوت تریید اعهبارسانجی
هارهرد رویکرد اسهراتژیا مدیریت دانش برای سازمام و چگونگی انادازهگزری اثربخشای آم
است.
در این مطلب به این موضوع میپردازی ،هه انهخاب پایلوت مناسب باید چگونه باشاد و باه
این سوال پاسخ میدهز ،هه " چگونه بفهکز ،هه از هجا باید شروع هرد؟ بدین منظور در ادامه
 6سوال مه ،مطرح شده و پاسخ هر یا نزز ارائه میشود .با بهرهگزری از این رویکر ،شکا نزز
میتوانزد نقطه آغازین مدیریت دانش در سازمام خود را شناسایی هنزد.
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سوال اول :میوه در دسترس کجاست؟
مهکوال اسهفاده میشود و به این مهنای
مقصود من از "مزوه در دسهرس" اسههارهای است هه
ً
است هه ما به دنبال شناسایی سادهترین فهالزت اجرایی درومسازمانی هسهز ،هه دارای ارزش
فوری و ملکوس باشد .مهنای این ازنقطهنظر عکلی این است هاه پاایلوت از پزچزادگی هکای
برخوردار است.

چند روش برای شناسایی این مورد وجود دارد:
 oپایلوت میتواند صرفاً با اسهفاده از تخصص داخلی و تجربه هارهنام ساازمام شناساایی و
اجرایی شود .در این سناریو ،هزچ تخصص و مشاوره خارجی موردنزاز نزست .این سازمام
میتواند ه،اهنوم با صالحزتها و مهارتهای درونی ،شروع به هار هند.
هامال هکسو اسات .محادود هاردم
 oپایلوت شامل یا واحد سازمانی یا حداهثر دو بخش
ً
پایلوت به یا یا دو بخش ،به سازمام این اجازه میدهد تاا قبال از توساهه رویکردهاای
مدیریت دانش در هل سازمام ،روشها و یا اصول خود را در یا فرایناد خااص آزماایش
هند.
 oما هکزشه هنگام ارزیابیهای وضهزت فهلی خود به دنبال نکونههایی از "خاوب مادیریت
دانش "هسهز ،زیرا میدانز ،نقاط قوتی در سازمام وجود دارد هه میتوام از آمها اسهفاده
هرد .برخی پایلوتهای ما این هار را انجام میدهند ؛ یهنی چززی را هه از قبل موجود است
و پهانسزل تغ ر برای اصالح و بهبود را دارد ،بهبود میبخشند.
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سوال دوم :سازمان به چه چیزهایی اهمیت میدهد و چه چیزی آن را هیجانزده میکند؟
با شروع یا پروژه مدیریت دانش ،ما از هارمندام در سطوح مخهلف سازمام ساؤاالت زیار را
میپرسز،؛ «دسهرسی آسامتری باه خبرگاام و اطالعااتی هاه بارای اجارای هاردم وظاایف و
مسئولزتهای روزمره خود به آم نزاز دارید ،چه مهنایی برای شکا خواهد داشت؟»« ،چگوناه
این امر به موفقزت شکا هکا میهند؟» .با پاسخ به این سواالت ما در تالش برای درک اثرات
پاییندسهی و ارزشهای مدیریت دانش برای سازمام هسهز.،
در هر سازمانی ،ارزشها و اهداف عکلزااتی مادیریت داناش میتواناد بساهه باه اطالعاات
هسبشده از تز،ها و واحدهای مخهلف ،مهفاوت باشد .باهعنواممثال ،در خصاوص هارهناام
واحد فروش ،دسهرسی به اطالعات دقزق فهلی و رقابهی بازار است هه به آمها هکا میهند تا
فرایندهای فروش را اجرایی هنند .در خصوص افراد شاغل در بخش خدمات مشهری ،تواناایی

یافهن اطالعات مشهری و میتواند باعث ارائاه خادمات مناساب باه مشاهریام شاود .بارای
واحدهای دیگر ،اطکزنام از ادامه هار هارهنام و عدم خروج دانش از سزسه ،در هنگام خروج یا
بازنشسهگی هارمندام میتواند ارزش آفرین باشد.

برای یافهن سرنخهای مناسب در این بخش ،به سواالت زیر پاسخ دهزد:
 oآیا سازمام برای هسب اطکزناام در خصاوص باهروز و دقزاق باودم اطالعاات و اقادام و
تصکز،گزری با تکزهبر آم ،نزاز به پایلوتی برای به پاکسازی محهاوا و فراموشای هدفکناد
دارد؟
 oآیا میتوام برای ته ن اطالعات گذشهه مشهری در جستوجوهای افرادی هه با مشهری در
ارتباط هسهند ،یا پایلوت طراحی هرد؟
 oآیا برای حکایت از به اشهراکگذاری دانش فردی در مدتزمام حضور در یا سازمام ،نزاز
به پایلوتی در حوزه تکنزاهای انهقال دانش است؟
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سوال سوم :چه کسی مایل به پذیرش زودهنگام مدیریت دانش است؟ کدام واحد توانمندد و
مجهز به منابع مناسب برای پشتیبانی فوری از یک پایلوت است؟
اگر ما در حال انجام یا پروژه مدیریت دانش در سطح سازمانی هسهز ،،هکزشه ماایلز ،باا
نکاینده هارهنانی از بخشهای مخهلف در سازمام صحبت هنز ،و این هار را به دالیل مخهلاف
ٔ
انجام میدهز .،یکی از دالیل این است هه به ما هکاا میهناد آم بخاش از ساازمام را هاه
بهشدت دچار چالش مدیریت دانشی است و مایل است شاهد تغ راتای باشاد را شناساایی
هنز.،
این روش به ما هکا میهند تا عالوه بر آگاهی دقزق از چالش موجود ،اعضای این پایلوت را
نزز شناسایی هنز .،شناسایی پذیرندگام زودهنگام پایلوت در قالب یا دپارتکام ،گروه یا تاز،
به سازمام هکا میهند تا برای راهکارهای مدیریت خود یا بسهر مناسب ایجاد هند .این هار

برای پایداری یا برنامه جامت مدیریت دانش هه بر حل چالشهای مخهلاف در طاول زماام
مهکرهزشده و تغ ر در نحوه هار را ضروری میهند ،حزاتی است.

عامل دیگری هه باید در نظر گرفت این است هه آیا دپارتکام یا گروهی وجود دارد هه توانایی
و منابت الزم را برای حکایت فوری از پاایلوت ،داشاهه باشاد؟ بخشای از ایان شاامل بررسای
مهارتهای موردنزاز برای انجام مسئولزتهای مربوطه است و اینکه آیا ساازمام میتواناد از
ابال ،دسهزابی
هارمندام فهلی مهخصص خود برای پشهزبانی از اجرای پایلوت اسهفاده هند .مهق ً
به درک از فرآیندهای داخلی سازمام در مورد تصویب بودجه برای پروژهها نزز مه ،است .این
مکالکات میتواند برای ته ن اینکه آیا دپارتکامهاا (بخشهاا) بودجاه اخهصاصایای بارای
اسهفاده به صالحدید خود دارند یا اینکه پروژهها باید یا فرایند بررسی رسکیتری را طی هنند
هه در فواصل مخهلف در طول سال اتفاق میافهد ،مفزد است.
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سوال چهارم :آیا رویکرد مددیریتی دیگدری در سدازمان وجدود دارد کده بتدوانیم یدک پدایلوت
مدیریت دانش را با آن همسو کنیم؟
در تدوین اسهراتژی مدیریت دانش ،ما به پنج بهد مخهلف در یاا ساازمام توجاه مایهنز،؛
هارهنام ،فرایند ،محهوا ،فرهنگ و فناوری .ازآنجاهه این ابهاد موردتوجه ماا هساهند ،اغلاب از
راهکارها و پروژههای دیگری هه در سازمام در حال انجام است ،باخبر میشنوی .،ما مایلز ،از
آمها مطلت شوی ،زیرا آمها میتوانند فرصتهایی برای یکپارچگی با مادیریت داناش را باه
وجود آورند .از جکله این پروژههاا و رویکردهاای مادیریهی میتواناد باه ماواردی هکچاوم
پروژههای بهبود سازمانی ،بهبود فرآیند ،.ایجاد سزسه،های مدیریت محهوا یا مدیریت ارتباط
با مشهری ،نظام مدیریت مسهندات ،مدیریت آموزش و یادگزری اشاره نکود.
برای موفقزت یا پایلوت میتوام آم را با سایر رویکردهای بهبودی در سازمام گاره زدم و از

این طریق شاخصها و اهداف اسهراتژیا سازمام را بهبود داد.

سوال پنجم :پایلوت پیشنهادی چند نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟
با در نظر گرفهن اینکه هدام پایلوتها بهعنوام بخشی از برنامهمدیریت دانش در اولویت قرار

میگزرد باید به این نکهه نزز توجه نکود هه چاه تهاداد از هارهناام ساازمام درگزار ایان هاار
خواهند شد؟ بدین منظور در زمام ته ن پایلوت باید به ساخهار سازمانی نزز توجاه هارد تاا
بهوام بخشهای مخهلف آم و اینکه هدامیا از واحدها وابسهگی مهقابل با یکدیگر دارناد را
شناسایی نکود.این اطالعات به ما در درک بههر ابهاد ارتباطات و هککاری نزدیا بزن بخشای
سازمام ،هکا میهند .از طرفی با انجام مصااحبهها ،گروههاای مهکرهاز و هارگاههاا ،مهوجاه
خواهز ،شد هه هارهنام بدوم در نظر گرفهه جایگاه سازمانی خود ،چطور با چالشهای مشابه
مدیریت دانش مواجه هسهند و هدام چالشهای اولویت باالتری دارد.
با اسهفاده از این اطالعات ،میتوانز ،با توجاه باه مزازام تارثزر گازاری بههار پاایلوت خاود،
اولویتبندیهای الزم را انجام دهز.،
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سوال ششم :پایلوتها چه میزان پایهای هستند؟
برای توسهه پایلوتها در هل سازمام باید یا نقشه راه ترسز ،هنز .،نقشه راه بر اساس نزازها
و منابت سازمام ،بازههای زمانی مخهلفی را شامل میشوند ،اما میتوانند شاامل پایلوتهاای
"بنزااادی" و "پزشاارفهه" باشااند .پایلوتهااای بنزااادی آمهااایی هسااهند هااه در نقشااه راه باه
موفقزتهای بهدی ما هکا میهند .این موفقزتها میتواند شامل موارد زیر شود:
 oتوسهه مهزارهایی برای نظارت بر موفقزت پایلوتهای مدیریت دانش
 oامکام هکسامسازی در طرحهای مخهلف و هکا باه ساازمام بارای تصاکز،گزریهای در
خصوص چگونگی توسهه اسهراتژی مدیریت دانش بر اساس دادههای اسهخراجشده
در صورت لزوم و آمادگی سازمام ،مککن است پایلوتهاای پزشارفههای هاه پایاه و اسااس
برنامههای هاربردی هوش مصنوعی هسهند ،نزز مطرح شود .برای مثاال ،ایجااد یاا نکاودار
دانش برای اتصال و نشام دادم رواب

بامهنی مزام دادهها بدوم در نظر گرفهن منابت آم.

باوجوداینکه پایلوتهای پزشرفهه گاهی میتوانند "هزجاامانگزز" باشاد اماا ماا میخاواهز،
سازمام برنامهریزی پایهای برای بهرهگزری درست ،قابل توساهه و پایادار از مادیریت داناش
داشهه باشد .بر اساس تجربزات سازمامهای موفق پزشنهاد میشود در گامهاای ابهادایی بار
روی پایلوتهای پایهای تکرهز شود و با افزایش سطح بلوغ سازمام ،پایلوتهای پزشرفهه باا
رویکردهای هوش مصنوعی طراحی و اجرا شود.

منبع
6 Questions to Help Determine Where to Start Your KM Transformation
KRISTIN MCNALLY , enterprise-knowledge.com, APRIL, 2021,
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ابزارها و تکنیکهای مدیریت دانش

داستانسرایی؛ تکنیکی قدرتمند در مدیریت دانش

داسهانسرایی یکی از ابزارهای قدرتکند مدیریت دانش است هه در سالهای اخزر مورد توجاه
بسزاری از سازمامها قرار گرفهه و از آم برای انهقاال داناش در حوزههاای مخهلاف اساهفاده
میهنند .در این مطلب هه بر گرفهه از  ۲مقاله از آقاای نزاا مزلهاوم و خاان ،مرسای هاارپر
مشاورام مدیریت دانش در اروپا و امریکاست ،به بزام «قدرت داسهانسرایی» و «  3ایده برای
ارائه یا داسهام خوب» میپردازم.
نزا مزلهوم در یکی از آخرین مطالب هه در وب سایت خود منهشر هارده ،باه بزاام دالیلای
درباره قدرتکندی داسهانسرایی در به اشهراک گذاشهن دانش پرداخهه است .من اغلب از مرهز
آموزش آتشنشانی وایلدلند در ایاالت مهحده به عنوام یا مثال عالی برای اشاهراک داناش
اسهفاده میهن .،پورتال آمها شامل قسکتهایی نظزار درسآموخهاهها ،مشااوره ،وباالگ و
خالصهای از حوادث و پزوند به ویدیوهایی است هه در هانال یوتزوب آمهاا بارگاذاری شاده
است .پخش یکی از این فزل،ها دیروز به عنوام بخشی از یا وبزنار آنالین ،قدرت داسهامها
را در به اشهراک گذاشهن دانش به من یادآوری هرد.
این ویدیو مربوط به اسهراتژیهای جلوگزری از حوادث در مقابلاه
با درخهام خطرناک هنگاام آتاش ساوزی در جنگال اسات .ایان
مطالااب میتوانساات بااه روشاای خشااا و رسااکی ،در قالااب
اسالیدهای یا پاورپوینت ارائه شود.اما آمها تصاکز ،گرفهناد از
داسهانسرایی برای این هار اسهفاده هنند .برای مشاهده این فازل،
میتوانزد تصویر مقابل را در گوشی خود اسکن هنزد.
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چرا داستانها ابزاری بسیار قدرتمند برای اشتراکدانش هستند؟
داسهامها به ما یادآوری میهنند هه دانش از تجربه واقهی افراد واقهی حاصل میشود .دانش
امری انهزاعی نزست و در واقهزت پایهریزی شده است .در مورد این فازل ،مرباوط باه خطار
درخهام ،واقهزت خطر ،جراحت و مرگ است.
داسهامها احساسی را منهقل میهنند هه در هلکات و نوشهار قابل انهقال نزسات .در ویادئوی
باال "عادی سازی خطر" را به عنوام یا مسئله بزام احساسات فردی هه در ابهادای داساهام
درباره دوسهام خود سخن میگوید ،به عنوام یا مقدمه هوشزارانه عکل هرده و شکا را مجبور
میهند تا با بقزه ویدیو بسزار جدی برخورد هنزد .شکا فکر میهنزد "اگر مواظب نباشا ،،ایان
اتفاق مککن است برای من ه ،بزفهد".
نکهه جالب در مورد داسهامها این است هه هکه افراد داسهانی برای گفهن دارند .اگر میبزنزد
شخص دیگری داسهام خود را به اشهراک میگذارد ،به شکا این اجازه را میدهد هاه داساهام
خود را با او به اشهراک بگذاریاد .اگار میخواهزاد رفهااری را در ساازمام خاود ارتقاا دهزاد،
داسهامهای واقهی افرادی را بزام هنزد هه آم رفهار را از خود نشام میدهند.

اگر میخواهزد فرهنگ مقابله با اشهباه را در سازمام بهبود دهزد تا هارهنام دانش و تجربزات
شکستهایشام به اشهراک بگذارند در ابهدا باید داسهامهایی از افرادی هاه دربااره شکسات
صحبت میهنند نشام دهزد .به عنوام نکونه میتوانزد از مجکوعه «بههارین اشاهباه مان» در
ناسا الگوبرداری هنزد .با این هار میتوانزد یا الگوی مدیریت تغ ر را در سازمام خود توسهه

دهزد.
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شکا میتوانزد از داسهامها برای مهقاعد هردم مدیرام ارشد در ماورد ارزش مادیریت داناش
اسهفاده هنزد .اگر مدیرام ارشد مدیریت دانش را باور داشهه باشند و بدانند هه برای ساازمام
ارزش افزوده ایجاد میهند ،حهکا از اجرای آم پشهزبانی خواهند كرد.
سه ایده برای داستانسرایی بهتر در مدیریت دانش
داسهامسرایی بههرین راه برای مشارهت هارهنام در مدیریت دانش است .در بزشهر مواقت ،شکا
نکی توانزد هارهنام را مجبور به انجام مدیریت دانش هنزاد .تز،هاای مادیریت داناش بایاد
داسهامهایی را پزدا هنند هه نشام دهند چرا مدیریت دانش مه ،است و چگونه در ساازمام
اجرایی میشود .هکه ما هر روز داسهامهایکام را به اشهراک میگذاری ،،بنابراین بهنظر میرسد
اسهفاده از داسهامسرایی در یا برنامه مدیریت دانش باید آسام باشد .اما مهرسفانه هکزشه
اینطور نزست.
بسزاری از تز،های مدیریت دانش تالش میهنند داسهامها را به روشهای جذاب بهاشهراک
بگذارند .برای یادگزری اینهه چگونه در مدیریت دانش داسهامهای بههری بگویی ،،من با دو
نفر از بههرین داسهامنویسانی هه میشناس ،ارتباط برقرار هاردم .مزریاام بروساو ،مادیر یاا
شرهت مشاوره و دههر هارال اودل ،عضو هزئت مدیره  .APQCدر تهامل با ایان دو نفار نکاات
بسزار زیای در خصوص داسهامسرایی آموخه ،،اما سه ایده مطرح شده واقهاً مرا تحت تارثزر
قرار داد هه آم را با شکا به اشهراک میگذارم.
 oبرای یافهن داسهام از پرسشهای مناسب اسهفاده هنزد
 oداسهامسرایی را به فرایند تبدیل هنزد
 oداسهامهای هوتاه و قدرتکند را بهاشهراک بگذارید
برای یافهن داسهام از پرسشهای مناسب اسهفاده هنزد
پزداهردم ایده مناسب برای روایت یا داسهام باعث وحشت و مقاومت بسزاری از هارهناام
میشود .آمها به این فکر میهنند هه ایدههایشام به اندازه هافی خالقاناه و جاذاب نزسات.
بنابراین ،اگر مسهقزکاً از هارهنام بخواهزد داسهامها و تجارب خاود را باه اشاهراک بگذارناد،
احهکاال نهزجه مطلوبی به دست نکیآورید .برای این هار بههار اسات از پرساشهای مناساب
ً
اسهفاده هنزد .سواالتی بپرسزد هه هارهنام را ترغزب هند تا بر نقاط قوت خود تکرهز هنند:
 چه چززی باعث افهخار شکا در این پروژه شد؟
 چه عاملی باعث رضایت شکا در طول هارتام شد؟
 چه چززی شکا را مههجب هرد؟
 دوست دارید در پروژههای بهدی چه اتفاقی بزفهد؟
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داسهام سرایی را به فرایند تبدیل هنزد
مانند هر هار دیگری ،هر چه بزشهر ایان هاار را انجاام دهاز ،،در آم خبرهتار میشاوی .،تاز،
مدیریت دانش باید تالش هند تاا داسهانسارایی را باه عناوام یکای از رویکردهاای سااده و
اثربخش مدیریت دانش در فرایندهای مخهلف سازمانی وارد هند .اگر شکا تکام تجربزاات باا
ارزش خود را در گوشهای از پورتال مدیریت دانش قرار دهزاد ،فقا

هنجکااوترین هارمنادام

آمها را میبزنند .درعوض بهاشاهراکگذاری آم در قالاب یاا داساهام موجاب میشاود تاا
هککارام بزشهری به دانش شکا دسهرسی پزدا هرده و از آم اسهفاده هنند .باا توجاه باه ایان
موضوع تز ،مدیریت دانش نباید صرفا بر روی شزوههای هالسازا ثبات و بهاشاهراکگذاری
دانش تکرهز هند و شزوههای سادهتر مانند داسهامسرایی را ترویج هرده و آم را به یا فرایند
تکرارپذیر بدل هند.

داسهامهای هوتاه و قدرتکند را بهاشهراک بگذارید
این روزها بزشهر هارهنام تکایل ندارند زمام بسزار طوالنی را صرف مطالهاه یاا تجرباه و یاا
شنزدم یا داسهام بکنند .بههکزن دلزل تز ،مدیریت دانش باید به دنبال راهکارهایی بارای
ارائه داسهامهای اثرگذار در مدت زمانی هوتاه باشد .بهطور هلای اساهفاده از انزکزشان بارای
جذابزت بصری بزشهر و یا تصاویر گویا و فزل،های هوتاه میتواند داسهامهای ما را جاذابتر
هرده و مخاطبام بزشهری را به خود جلب هند.

منابع
nickmilton.com/2021, Feb, the power of stories in KM
Apqc, 3-ideas-better-storytelling-knowledge-management, Mercy Harper ,Mar,
2021,
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احمد سپهری
مشاور و مدرس مدیریت دانش

پیادهسازی مدیریت دانش

چرا پروژههای مدیریت دانش شکست میخورند؟
در دو دوهه اخزر اسهقرار نظامهای بهبود شکل و شکایلی جدید به خود گرفهه و ساازمامهای
بسزار زیادی در صدد پزادهسازی رویکردهای نوین مادیریهی ،راهکارهاای بهباود ساازمانی و
مواردی از این دست هسهند .اما بسزاری از این تالشها در هشور ما بدوم نهزجاه باه پایاام
میرسد .فهالزتهای مخهلفی پزش از اجرای پروژه و در جلسات اولزه برنامهریزی میشاود و
سازمام با اشهزاق فراوام شروع به پزادهسازی میهند .اما پس از چند ماه مشکالت مخهلفای
پزش روی پروژه قرار میگزرد و در نهایت پروژه آمطور هه باید به اتکام نکیرسد.
هارهنام سازمام هه در پروژه مشارهت داشهند ،منهظر یا خروجی مشاخص از اقادامات اجارا
شده هسهند  ،ولی بدوم مشاهده هزچ نهزجه قابل دفاعی و با گفهن این جکله هه” این پروژه
ه ،مثل بقزه پروژههای بهبودی سر هاری بود” به روند مهکول هاری خود باز می گردند.
اما واقها چرا این اتفاق میافهد؟ چرا ما در اسهقرار نظامهای مدیریهی هه در سازمامهای بزرگ
دنزا منشاط اثرات مثبت و بهبود بوده طه ،شزرین موفقزت را نکیچشز،؟ در ادامه این مطلب
و با تکرهز بر پروژههای اسهقرار مدیریت دانش ،به بزام چناد عامال مها ،در ایان خصاوص
میپردازم.

 -1حمایت واقعی رهبران سازمان
یکی از شایتترین دالیل شکست مدیریت دانش ،عدم وجود سطح حکایهی مناسب از جانب
رهبرام سازمام است .عدم حکایت لزوما بهمهنای هکبود بودجه تخصازصیافهه باه مادیریت
دانش نزست! برای اینهه تالشهای مدیریت دانش به موفقزت بزانجامد ،نزااز باه حکایات
فهاالنه رهبرام سازمام وجود دارد .پشهزبانی رهبری برای از مزام برداشهن موانات پازش روی
اقدامات مدیریت دانش و هاهش مقاومت هارهنام در سراسر سازمام حزاتی است.
مؤثرترین ابزار درگزر شدم رهبرام و جلب حکایهشام این است هه تاثزر نهایج مدیریت دانش
بر شاخصهای هلزدی هسب و هار و ارزش تجاری سازمام را به آمها نشام دهز.،
58

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا | سال  |1400شماره 7

محاسبه هدر رفت سرمایههای سازمام در اثار دوبارههااری ،محاسابه ساود ناشای از اجارای
راههارهای مدیریت دانش و توسهه بههرین تجارب و بهطور هلی محاسبه نرخ بازگشت سرمایه
مدیریت دانش مه،ترین ابزار هکراهسازی رهبرام سازمام است.

 -2چشم انداز مشترک
یکی دیگر از دالیل اصلی شکست مدیریت دانش ،نبود تهریف و اجکاع در مورد نقطهای است
هه سازمام میخواهد برود .برای بسزاری از سازمامها ،رسزدم باه ساطح مطلاوب مادیریت

دانش یا تالش چند ساله خواهد بود و در صاورتی امکاام تحقاق اهاداف وجاود دارد هاه
چش،انداز مورد نظر برای تکامی هارهنام شفاف باشد.
بدوم داشهن چش،انداز روشن ،اولویتهای درونی و بزرونای ساازمام میتواناد دساهخوش
تغ رات بسزاری شود و این امر موجب سردرگکی هارهنام در اولویتبندی موضوعات مخهلف
از جکله مدیریت دانش خواهاد شاد .اهثار ساازمامها مههقدناد هاه دیادگاهی مشاهرک در
هدفگذاری و اجرای مدیریت دانش دارند .اما زمانی هه نزازهاا و اهاداف ذینفهاام مخهلاف
بررسی میشود ،پاسخها بهطرز چشکگزری مهفاوت اسات و ایان نشاانگر عادم وجاود یاا
چش،انداز روشن در سازمام است.

 -3پیچیدگیکردن فرایندهای مدیریت دانش
یکی دیگر از دالیل اصلی شکست پروژه مدیریت داناش طراحای بسازار پزچزاده آم اسات.
بسزاری از سازمامها با طراحی پزچزده فرآیند مدیریت دانش و چگونگی بههارگزری ابزارها و
تکزناهای آم هرگز از مرحله برنامهریزی حرهت نکیهند.
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برای مقابله با این چالش هافی است بر طراحی چابا اسهراتژیهای مدیریت دانش مهکرهاز
شوید .شناسایی پایلوتهایی با آمادگی باال و هکراهساازی مادیرام و هارهناام در آم بخاش
میتواند نهایج اولزه سریت و قابل ارائه را در بر داشهه باشد.

 -4توجه به نیازهای کارکنان سازمان
یکی دیگر از دالیل شکست پروژههای مدیریت دانش ،عدم توجه هافی باه نزازهاای هااربرام
نهایی آم است .توجه نکردم به تکامی ذینفهام درگزر در فرآیند مادیریت داناش و طراحای

نامناسب فرآیندها و ساخهارهای مرتب

با ابزارها و رویکردهای اجرای ،بسزاری از تالشهاای

مدیریت دانش را با شکست مواجه میهند.
برای غلبه بر ایان چاالش ،مهولزاام مادیریت داناش در ساازمام بایاد طراحای فرآینادها و
رویکردهای اجرایی مدیریت دانش را بر اساس نزازهای واقهی هاربرام انجام دهناد .طراحای
ساده و در عزن حال هاربردی سزسه،های مدیریت دانش نقش بهسزایی در موفقزت عکلکارد
آم دارد.

 -5تمرکز بیشاز حد بر روی ابرازهای فناورانه
رشد فزاینده تکنولوژی در دهه اخزر بسزاری از رویاهای ما را به واقهزت تبادیل هارده اسات.
سازمامها نزز سه ،بسزار زیادی از منافت رشد تکنولوژی به دست آوردهاند و در حال حاضار از
ابزارهای مبهنی بر فناوری در راسهای مدیریت سارمایههای ملکاوس و نااملکوس خاود بهاره
میبرند .از جکله این موارد میتوام به هسهیشناسیها ،وب مهنایی ،ابزار جسهجوی پزشرفهه،
نرمافزارهای هنهرل ماشزنآالت و تجهززات ،بسهرهای تهاملی سازمانی و هوش مصنوعی اشاره
نکود.
علیرغ ،تکامی امکانااتی هاه اساهفاده از تکنولوژیهاای جدیاد مادیریت داناش در اخهزاار
سازمامها قرار میدهد ،هنگامی هه خود فناوری به عنوام راههار اصلی شاناخهه شاود ،اغلاب
پروژهها با شکست مواجه میشوند .تقریبا تکامی مدلهای توسهه مادیریت داناش عاواملی
هکچوم فرهنگ سازمانی ،فرآیندها ،هارهنام ،رهبری ،محهوا و فناوری را به عناوام بساهرهای
پزادهسازی مدیریت دانش در نظر میگزرند .بهعبارت دیگر فنااوری یکای از عوامال ماوثر بار
توسهه مدیریت دانش در سازمام است و نکیتواند بهتنهایی جایگزین سایر عوامل شود .اماا
بسزاری از مهولزام مدیریت دانش تکایل دارند تا ابزاهای فناورانه را به عنوام اولازن راهکاار
مدیریت دانش در سازمام خود پزادهسازی هنند .در این حالت سازمام بدوم آمهه بسهرهای
الزم برای اسهقرار مدیریت دانش را ایجاد هرده باشد ،از یا ابازار پزشارفهه اماا غزرهااربردی
اسهفاده میهند هه نهایج الزم و اهداف پزشبزنی شاده را محقاق نکارده و بادوم تردیاد باا
شکست مواجه خواهد شد.
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 -6شفافنبودن شاخصهای کلیدی عملکرد
یکی از شایت ترین دالیل شکست پروژههای مدیریت دانش ،نبود شاخصهایی برای ارزیاابی
فهالزتهای مدیریت دانش در سازمام است .چوم مالک و مهزاری بارای سانجش اقادامات
وجود ندارد ،تز ،اجرایی مدیریت دانش سازمام گکام میهنند هه هارها خوب پزش مایرود؛
اما در واقت این چنزن نزست.
تدوین شاخصهای هلزدی عکلکرد و سنجش آم در مرحله اسهراتژی و برناماهریزی مادیریت
دانش دشوار است ،زیرا تز ،مدیریت دانش هنوز هزچ هار اجرایی را شروع نکارده و چزازی
تحویل سازمام نداده است .در این مرحله اعضای تز ،در حال برنامهریزی هسهند و فق

یا

هدف مه ،دارند .آمها باید یا اسهراتژی و برنامه پزادهسازی مدیریت داناش را باه خاوبی
تدوین هرده و با اطالعرسانی و آگاهسازی ،حکایت ذینفهام اصلی سازمام را به دست آورند.

اگر ذینفهام اصلی سازمام به عنوام اعضای تز ،مدیریت داناش در جلساهها حضاور داشاهه
باشند این مرحله سریتتر و با نهایج مطلوبتری به پایام میرسد .به عنوام مثاال اگار مادیر

منابت انسانی به عنوام یکی از اعضای تز ،مدیریت دانش انهخاب شود ،طراحی اولزاه نظاام
انگززشی با تسهزلگری این فرد سادهتر و در زمام هوتاهتری انجام میشود.
پس اط طراحی اسهراتزیهای اولزه نوبت بخ پزادهسازی مدیریت داناش در ساطح پاایلوت
میرسد .بخشی از هدف پروژههای پایلوت مدیریت دانش ،ارائه ارزش اقهصاادی ملکاوس از
طریق عکلکرد مدیریت دانش در حوزههای پایلوت است .با این هار عالوه بار جلاب حکایات
مدیرام ارشد سازمام ،چارچوب اجرای مدیریت دانش در هل سازمام نزز آزمایش شده و نقاط
بهبود آم مشخص میشود.
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هدف اصلی در مرحله پایلوت محاسبه مقادار ارزش ایجااد داده شاده از اجارای تکنزاهاا و
ابزارهای مدیریت دانش است .برای سنجش ارزش ایجاد شده ،تز ،مدیریت دانش بایاد باا
هککاری سفزرام دانش شاخصهای هلزدی عکلکرد برای هر تکنزا را تدوین هرده و با گفهگو
با ذینفهام اهداف مورد انهظار را به صورت هکی ته ن هند .به عناوام مثاال اگار بار اسااس
نزازسنجی اولزه نزاز به اجرای تکنزا انجکنهای خبرگی در یا پایلوت وجود داشت ،پزش از
اجرای این تکنزا ،هدف از اجرا و شاخصهای هلزدی عکلکرد برای سنجش مززام موفقزات
آم توس

تز ،مدیریت دانش و سفزرام دانش ساازمام تادوین شاود .در ایان مرحلاه تاز،

مدیریت دانش باید مهههد شود هه تکام تالش خود را برای تحقق اهداف ته ن شده به هاار
میگزرد.

پس از اجرای پروژههای پایلوت ،هدف تز ،مدیریت دانش گسهرش مادیریت داناش در هال
سازمام است .بنابراین تز ،دارای سه شاخص هلزدی عکلکرد اولزه است:
 oدرصد واحدهایی هه به یا سطح مشخص از بلوغ مدیریت دانش رسزدهاند

 oشاخصهایی برای تکنزاها و ابزارهای مدیریت داناش مانناد تهاداد دروسآموخهاهها،
تهداد انجکنهای خبرگی تهداد دورههای آموزشی اجرا شده و غزره
 oارزش افزوده ایجاد شده ناشی از اجرای تکنزاهای مدیریت دانش
با افزایش سطح بلوغ ،اقدامات مدیریت دانش باید به هار روتزن و بخشی از وظایف هر یا
تز ،مدیریت دانش ،ته ن خ
از هارهنام سازمام تبدل شود .در این مرحله نقش ِ
مدیریت دانش و پشهزبانی از اجرای آم است.
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مشیهای

شاخصهای هلزدی عکلکرد مناسب برای تز ،مدیریت دانش در این مرحله عبارت است از:
 oمززام انطباق اهداف هالم هسب و هار با سزاستهای مدیریت دانش؛
 oشاخصهای پشهزبانی از فهالزتهای مدیریت دانش مانند دورههاای آموزشای مادیریت
دانش ،دورههای مربیگری مدیریت دانش و غزره
 oشاااخصهای ماارتب

بااا تکنزاهااا و ابزارهااای ماادیریت دانااش ماننااد تهااداد و ارزش

ِ
آموخهه به هارگرفهه شده شاده ،بلاوغ انجکنهاای
دروسآموخهه ثبت شده ،درصد دروس
خبرگی ،تجاریسازی دانش سازمام و غزره
 oنرخ بازگشت سرمایه مدیریت دانش برای سازمام

تدوین شاخصهای هلزدی عکلکرد بر اساس سطح بلوغ مدیریت دانش میتواند پزادهساازی
مدیریت دانش در سازمام را نظاممند هند .این شاخصها مانند یا خ

راهنکا عکل هارده و

به اعضای تز ،مدیریت دانش نزدیاترین مسزر برای افزایش سطح بلوغ مدیریت داناش را
نشام میدهند و مانت از شکست اقدامات مدیریت دانش میشود.
 -7انتخاب نادرست سفیران دانش

سفزرام دانش مه،ترین رهن پزادهسازی و اسهقرار مدیریت دانش در هار ساازمانی هساهند.
بدوم حضور فهال نکایندگام مدیریت دانش ،پزادهسازی ابزارها و تکنزاهای مدیریت دانش
مقطهی بوده و تا الیههای عکلزاتی و به اصطالح هف سازمام پزشروی نکیهند .شاید مه،تر
از توانکندسازی سفزرام دانش ،انهخاب صحزح آمهاست.
به بزام دیگر در صورتی هه افراد مناسبی را برای این هار انهخاب هنز ،آموزش و توانکندسازی
آمها نزز با شرای

مطلوبتری انجام خواهاد شاد و احهکاال موفقزات مادیریت داناش در

سازمام به شدت افزایش مییابد.
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علی رغ ،ارائه شاخصهایی برای انهحااب ایان افاراد ،مهکاوال ساازمامها در تلاهای گرفهاار
میشوند هه توانایی شناسایی و مهرفی درست این افراد را از دست میدهند .تجربزات چناد
سال اخزر من و هککاران ،در گروه مشاوره مدیریت دانش دانا نشام داده هاه دو حالات زیار
بزش تر اتفاق می افهد:
 oمهرفی افراد با سابقه بسزار ه،
 oمهرفی افرادی با سابقه هاری بسزار زیاد
در هر دو حالت باال انهخاب سازمام بدوم نهزجه خواهد بود و سفزرام دانش انهظارات ماورد
نظر را محقق نکیهنند .دلزل آم ه ،بسزار واضح است .افراد با تجربه هاری بسزار ه ،،شناخت
هافی نسبت به فرایندهای هاری و خبرگام سازمام ندارند و افراد با سابقه هاری باال نزز فرصت
و انگززه الزم برای این هار را ندارند.
البهه دسهه سومی ه ،وجود دارد هه هه ما نام این افراد را “هارشناساام پاارهزنگی” گذاشاهز.،
افرادی هه در واحد هاری خود به دلزل عدم توانکندیهای الزم بی هار هسهند و مدیرام واحد

از فرصت پزش آمده در حوزه مدیریت دانش اسهفاده (شاید ه ،ساوط اساهفاده) میهنناد و
آمها را به عنوام سفزر دانش مهرفی میهنند.
به هر حال با گزینش اشهباه و ورودی نا مناسب ،نباید انهظار هسب خروجی و نهایج مطلاوب
از این فرایند داشهه باشز .،اما برای حل این مشکل بزرگ و تاریخی در پزاده سازی مادیریت
دانش باید چه هار هنز،؟ پاسخ باه ایان ساوال خزلای دشاوار نزسات .بههارین گزیناه بارای
نکایندگام مدیریت دانش ،افراد با انگززه باالیی هسهند هاه بایاد آمهاا را در باا شازوههایی
شناسایی هرد و فرصت رشد و شکوفایی را برای آمها فراه ،هرد.
احهکاال هکه ما داسهام مهروف جوجه اردک زشت هانس هریساهزن اندرساوم را شانزدهای.،
ً
پرنده هوچکی هه از سر اتفاق در یا دسهه جوجه اردک قرار می گزرد و چوم از نظار ظااهری
زشت به نظر میرسد از طرف اردکها طرد میشود .تا اینکه زمام میگذرد و وی تبدیل به یا
قوی زیبا میشود.جوجه اردک زشت می تواند نکاد تا تا هارهنام سازمام باشد .هکاه ماا

میتوانز ،هکام جوجه اردک زشت باشز ،هه در گذر زمام قوی زیبای منحصر به فردی شوی.،
اما نکهه هلزدی در این است هه آم جوجه اردک زشت به هر حال تبدیل باه یاا قاوی زیباا
میشد ،اما برای ما لزوما مسزر پزشرو اینچنزن نزست .دنزا پر است از آدمهایی هه در جایگاه
واقهی خود قرار ندارند .قو هایی هه قو بودم خود را باور نکردند و هکراه اردکها باه زنادگی
خود ادامه دادند (.برگرفهه از ههاب ذهن زیبا نوشهه دههر مجهبی لشکربلوهی و وحزد مشایخی
است) برای پزادهسازی موفق مدیریت دانش باید به دنبال جوجاهاردکهای زشات ساازمام
باشز.،
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هشف و شکوفا هردم جوجه اردکها هار ساده ای نزست؛ اما امکامپذیر است .برای این هاار
باید ابهدا با تکنزاهایی هه در حوزه مدیریت منابت انسانی و مادیریت اساههدادها مرساوم
است ،افراد مناسب را انهخاب هنز ،و سپس بسهرهای رشد را برای آمها فراه ،هنز.،

برای تب ن اهکزت این موضوع یکی از تجربزات خودم را به شکا به اشهراک میگاذارم .چناد
سال پزش در یکی شرهتهای بزرگ صنهت نفت هشور مدیر پروژه پزادهسازی مدیریت دانش
بودم و این بار برای انهخاب نکایندگام مدیریت دانش هکی وسواس به خارج دادم .در ابهادا
یا جلسه توجزهی برای مدیرام ارشد سازمام هه عکدتا عضاو پاایلوت بوناد برگازار هاردم و
اهکزت نقش سفزرام دانش در موفقزت مدیریت دانش را تب ن هردم .مه،ترین مفهومی هه
در این جلسه به دنبال آم بودم تنها یا جکله بود؛ مهرفی هارشناسام پارهزنگی مکنوع!
پس از این جلسه لزست  3برابر ظرفزت مورد نزازمام را باا هکراهای تاز ،اجرایای پاروژه از

واحدهای مخهلف جکتآوری هردی ،و جلسه توجزهی را نزز برای آمهاا برگازار هاردم .در ایان
جلسه از مدعوین درخواست شد تا در شاخصهایی به خود نکاره بدهناد و اگار نکرهشاام از
حداقل اعالم شده ه،تر شد ،مناسب برای پذیرفهن این نقش نزسهند و نزازی به حضور آمها
در جلسات بهدی نزست .با این غربالگری تهداد نفرات مورد نظر هاه پهانسازلهای مطلاوبی
داشهند شناسایی شدند و دورههای آموزشی توانکندساز برای آمها برگزار شد .از طرفی عکلکرد
آمها نزز به صورت ماهزانه مورد ارزیابی قرار میگرفت و هر سه ماه نزز برترین نفرات مهرفی
میشدند و از آمها تقدیر میشد.
65

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا | سال  |1400شماره 7

مجکوعه این اقدامات موجب شد تا در یا بازه زمانی شش ماهه حدود  15نکاینده مدیریت
دانش توانکند در سازمام شناسایی شوند و با تز ،مدیریت دانش برای پزادهساری راهکارها و
ابزارها هککاری نکایند.
بهدها به نقل از یکی از دوسهام شنزدم هه مدیرارشد دانش شرهت از دیدم نام برخی از افراد
در لزست برترین سفزرام دانش تهجب هرده بود و باور نکیهرد این افراد بهوانند در این هاار
مه ،موفق شوند .این افراد جوجه اردکهای زشهی بودند هه به قوهای زیبا تبدیل شده بودند
و اسههداد خود را شکوفا هردند.

در این مطلب تالش هردم تا  7دلزل از دههاا دلزال شکسات پروژههاای مادیریت داناش را
تشریح هن .،توجه به مفاهز ،بنزادین در پزادهسازی راهکارها ،ابزارها و تکنزاهای مادیریت
دانش ،آگاهسازی رهبرام سازمام ،الگوبرداری از سازمامهای موفاق و توانکندساازی تز،هاای
اجرایی ،سفزرام دانش و دانشکارام ،هکا میهند تا احهکاال شکسات پروژههاای مادیریت

دانش هاهش یابد.
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