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 5نکته در تدوین استراتژی مدیریت دانش

احمد سپهری
سردبیر

سرمقاله
در گذشته نهچندان دور ،تنها سازمانها و صنایع بزرگ به دنبال همکاری با مشاوران مدیریت

و پیادهسازی راهکارهای بهبود از این طریق بودند .اما طی چند سال اخیر این روند در سراسرر
دنیا تغییر کرده و عالوه بر سازمانهای بزرگ ،بنگاههای کوچک و متوسط نیز در صدد استفاده
از خدمات مشاوره برای بهبود و ارتقاء محصوالت و خدمات خود هستند .این تغییرر رونرد در
کشور ما نیز با کمی تاخیر آغاز شده و طی دو سال اخیر تعداد شرکتهای کوچک و متوسطی
که برای پیادهسازی نظامهای مدیریتی از جمله مدیریت دانش اقدام نمودهاند افزایش یافتره
است.
یکی از مهمتررین نقشهرای مشراور مردیریت دانرش ترالد در راسرتای ای راد بسرترها و
مکانیزمهای موثر برای ارزدافرینی از دانش است و این مهم تنها با شرناخت دقیرق زن یرره
ارزد امکانپذیر است .مشاوران ابتدا باید اطمینان حاصل كنند كه فرایندهای ارزدآفررین را
درک کرده و تمامی تالد خود را در بر روی بهبود این فرایندها متمرکز کنند .امرا قواعرد کرار،
خدمات قابل ارائه و نحوه پیادهسازی مدیریت دانش در چنرین شررکتهایی کمری متفراوت

است و رویکردهای مورد استفاده در صنایع بزرگ چندان اثربخش نیست.
گروه مشاوره مدیریت دانش دانا از سال گذشته و در راستای مسرووییتهای اجتمراعی خرود
اقدام به راهاندازی کلینیک مشاوره مدیریت دانش

نمودهاسرت .مرا در ایرن کلینیرک ،خردمات

مشاورهای مدیریت دانش را به صرورت رایگران بررای شررکتهای دانشبنیران ،شررکتهای
کوچک و متوسط و استارتاپها ارائه میکنیم تا سهم کوچکی در توسعه و اعتالی این بخش از
اقتصاد دانشبنیان داشته باشیم.
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ساسان رستمنژاد
مدیریت دان
مدرس مدیریت
مشاور و مدرس
مشاور
دان

لزوم درک تفاوتهای سازمانها در ارائه مشاوره مدیریت دان

آیا مشاوران ،فرق خرس و سگآبی را میدانند!؟
آیا اقتضائات ،ماهیت و جنس فعاییتهای یک شرکت پتروشیمی برا یرک بیمارسرتان ،یرک
دانشگاه و یک بانک یکی هستند؟ آیا عوامل تأثیرگذار بر موفقیت استقرار راهکارهای مدیریت
دانش در همه این سازمانها ،از یک قاعده یکسان پیروی میکنند؟ آیا جنس ت ارب موفق و
ناموفق ،بهرودها و درسآموختههای این سازمانها مشابه هم هستند؟
بدیهی است که پاسخ ما به سؤاالت باال خیر است؛ ویی واقعاً تا چه میزان در طراحی و ارائره
راهکارهای مشاوره مدیریت دانش به این سازمانها این تفاوتها در نظر گرفته میشود؟ در
این مطلب میخواهیم تا پیرامون یزوم درک تفاوتهای ماهوی سرازمانها در ارائره مشراوره
مدیریت دانش و اینکه چگونه یک مشاور مدیریت دانش بایستی ایرن تفاوتهرا را ببینرد و
متناسب با این تفاوتها ،اقدامات مقتضی را طراحی و پیادهسازی کند ،صحبت کنیم.
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خرس با سگ آبی فرق دارد!
خرس زمستانها در غار پناه میگیرد و سگ آبی نیز در خانههای چوبی ساخته دست خودد.
به همین ترتیب ،گونههای مختلف سازمانها نیز متفاوتانرد .بیمارسرتان ،کارخانره ،شررکت
فیلمسازی ،نیروگاه هستهای چهار گونه سازمانی متفاوتاند؛ ویی وقتی درباره آنهرا صرحبت
میکنیم ،صرفاً از یک واژه استفاده میکنیم« :سازمان».
دو متخصص زیستشناسی را تصور کنید که همدیگر را مالقات کردهاند و در حرال گفرتوگو

درباره محل زندگی پسرتانداران در فصرل زمسرتان هسرتند .متخصرص اول روی خرسهرا و
متخصص دوم روی سگهای آبی مطایعه میکند .در حین بحث ،متخصصی که روی خرسها
مطایعه میکند با قاطعیت و بدون تردید میگوید که پستانداران زمستان را در غار میگذرانند،
اما متخصص دوم با یحنی تمسخرآمیز جواب میدهد که شوخی میکنی؟ شکارچیان بره غرار
میروند و آنها را میخورنرد؛ آنهرا ناچارنرد بررای خودشران سردهای محرافظتی بسرازند.
متخصص اول ،با چشمانی از حدقه بیرون زده ،به او نگاه میکند و میگویرد کره واقعراً داری
جدی حرف میزنی؟!» و این مکایمه پایانی ندارد و به همین ترتیب ادامه مییابد.
اکنون مشابه این مکایمه را تصور کنید وقتی مدیر بیمارستانی تالد میکند به مشاور سازمان
توضیح دهد که بیمارستان به کارخانه شبیه نیست! به عبرارتی آیرا مشراوران سرازمان ،فرر
خرس و سگآبی را میدانند!؟

چهار گونه اساسی سازمانها به اعتقاد هنری مینتزبرگ
ماشین برنامهریزیشده :بسیاری از سازمانها مانند ماشینهایی عمل میکنند کره خیلری
خوب روغنکاری شدهاند .اینگونه سازمانها کارایی باال دارند و در آنها «اعداد» حررف اول و
آخر را میزننرد؛ همرهچیز انردازهگیری میشرود و بررای دسرتیابی بره شراخصهای عرددی،
برنامهریزیهای بسیار دقيق صورت میگیرد .در این سازمانها افراد به آموزدهای ساده نیاز
دارند اما در مقابل ،آنها به کارشان و به سازمانشان حس تعلق زیادی ندارند و شغل آنهرا
برایشان خستهکننده است .اگرچه این ماشین برنامهریزیشده کارایی باالیی دارد ،هرگز نباید از
آن انتظار نوآوری داشت.
جمعششی از متصااششان :هماننررد گونرره سررازمانی قبررل ،اینگونرره سررازمانی نیررز بهشرردت
کامال متفاوت ان ام شده است؛ زیرا تمرکز اصلی در
برنامهریزیشده است ،اما این کار به سبکی
ً
این سازمان ،نه روی بهرهوری ،بلکه روی تخصص افراد است .سازمانهایی نظیر بیمارستانها،
دانشگاهها ،شرکتهای حسابداری و دفاتر مهندسری از جملره نمونرههای اینگونره سرازمانی
هستند.
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در این سازمانها ،عملیات اصلی سازمان (طبابت ،تدریس وغیره) به تخصصهایی نیراز دارد
کامال معمول و غیر خال
که باید در طی سالها آموزد به دست آید ،اما کار همچنان
ً

است.

جراحی هستید .هنگرامی کره بره اترا

عمرل

برای درک این موضوع فرض کنید پرستار اتا

میروید به شما میگویند جای نگرانی نیست؛ تیم جراحی بسیار خال

است .آیا ایرن عبرارت

برای شما ع یب به نظرر نمیرسرد؟ در اینگونره سرازمانها حتری وقتری بره نظرر میرسرد
متخصصان در حال کارکردن درون یک تیم هستند ،بازهم کارشان انفرادی است.

سازمان پروژهمحور
سازمان شصصمحور
جمعی از متصااان

ماشین
برنامهریزیشده

سازمان شصصمحور :در اینگونه سازمانی یک شخص محور همه چیز اسرت .او در مرکرز
قرار دارد و همه چیز حول او تعریف میشود ،کارآفرینانی مانند استیو جابز و محمد یرونس از
جملرره ایررن افررراد محسرروب میشرروند .سررازمانهای کوچررک و حکومتهررای دیکترراتوری و
سازمانهای متأثر از کارآفرینی کاریزماتیک ،نمونههایی از اینگونه سرازمانی هسرتند .در ایرن
سازمانها وقتی رئیس دستور میدهد« :بپر!» ،فقط یک پاسخ وجود دارد« :ترا چره ارتفراعی،
آقا؟!» ؛ اما هنگامی که مدیر بیمارستان دستور دهد «بپر!» ،پزشکان خواهنرد پرسرید« :چررا؟».
گاهی وقتی سازمانهای بزرگ و قدیمی نیز با بحران مواجه میشوند ،ممکن اسرت از همرین
سبکسازمانی استفاده کنند تا با اعطای قدرت به فرد بتوانند به سرعت با بحران پیش آمرده
مقابله کنند و اوضاع را سروسامان دهند.
سازمان پروژهمحور (نوآور) :در اینگونه سازمانی ،همچون گونه سازمانی «جمعی از
متخصصان» ،عملیات اصلی سازمان به تخصص زیادی نیاز دارد ،اما متخصصان باید در قایب
تیم کار کنند و تخصصهای خود را با یکدیگر ت میع کنند که بتوانند به نوآوری دست یابند.
شرکتهای فیلمسازی ،مؤسسات تبلیغاتی ،مؤسسات تحقیق و توسعه و شرکتهای مبتنی بر
فناوری پیشرفته که هر خروجی آنها ،به نوعی پروژههای جدید و نوآورانه محسوب میشود،
مثالهایی از اینگونه سازمانی هستند.
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سازمان فقط ماشین برنامهریزیشده نیست!
هر یک از این چهار گونه سازمانی به نوع خاصی از ساختار و نوع خاصی از مدیریت نیازمندند.
هریک از این چهار گونه سازمانی ،خود ،نمادی از فرهنگی متفاوت هستند ،امرا براوجود ایرن
همه تفاوت ،اغلب کتابهای نوشتهشده درباره سازمانها ،سازمان تنها را به طور پیشفررض،
ماشینی برنامهریزیشده میبینند و برای همه سازمانها ،کارایی بیشتر ،برنامرهریزی بیشرتر و
کنترل بیشتر را ت ویز میکنند!

همچنین این موارد به این معنا نیست که یک سازمان میتواند فقط یکگونه سازمانی داشته
باشد؛ هر سازمانی میتواند ترکیبی از اینگونههای سازمانی فو

باشد ،به این صرورت کره در

هر واحد یکی از گونهها غایب باشد .برای مثال ،بخش تحقیق و توسعه یک شرکت داروسازی
میتواند به صورت سازمان پروژهمحور و بخش تویید این شرکت میتواند به صورت ماشرینی
اداره شود.

چرا همه مثالهایتان نفتی است!؟
خاطرم هست سالها پیش که در یکی از بانکهای بزرگ کشور در حال برگزاری کارگاه آموزشی
ت ربهنگاری بودم در اثنای این کارگاه ،یکی از مدعوین سؤایی را از من پرسید با این مضرمون
ً
اکثررا
که چرا مثالها و مطایعات مروردی کره از بحرث ت رارب و دروس آموختره میگوییرد،
جنسشان نفتی است!؟

کامال ناخودآگاه اکثر مثالهایی که
چند ثانیه تأمل کردم و دیدم که راست میگوید! به صورت
ً
بیان میکردم از حوزه نفت گاز و پتروشیمی بود .یکی از دالیل آن هم ایرن برود سرازمانهای
ً
اکثرا در این حوزه بودند و ما هم که به عنروان
پیشرو در استقرار راهکارهای مدیریت دانش
مشاور مدیریت دانش در کشور ایران فعاییت میکنیم ،بیشتر در این سازمانها حضور داشتیم
و داریم!
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ایبته باید اشارهکنم که این اتفا

بیشرتر در سرازمانهایی رم میدهرد کره در صرنعت خرود

وی استقرار راهکارهای مدیریت دانش بودهاند و از قضا این بانک هرم ایرن شررایط را
پیش ُر ِ

داشت .بانکی که پیشقراول استقرار مدیریت دانش بود و طبیعتاً ضمن کسب افتخار اویرین
بانک در این زمینه ،باید برخی از معضالت اینچنینی را نیز بپذیرد!
دییل آن هم این است که مشاور تاکنون در سازمانی مشابه آن سازمان فعاییتی نداشته است
و برخی از مسائل و اقتضائات خاص آن سازمان برای وی مبهم است؛ اما زمرانی کره مشراور

یکبار سازمانهای یک صرنعت مشرخص را بشناسرد ،طبیعتراً در مروارد دیگرر متناسربتر،
همراستاتر و همگن با آن سازمان ،خدمات خود را طراحی و اجرا خواهد کرد.
از این ت ربه بود که به فکری عمیق فرورفتم و متوجه شدم که علیرغم بررسی اسناد باالدستی
سازمان و بررسی استراتژیهای آن در ابتدای پروژه ،هنروز زمرانی کره وارد آن سرازمان بررای
استقرار راهکارهای مدیریت دانش میشویم ،درک درست و کاملی از فرآیندها و جنس کارهای
آنها نداریم و به عبارتی مثل آنها فکر نمیکنیم و حرف نمیزنیم و عمل نمیکنیم!

تفاوت "تعمیر فِ لر یک سکوی نفتی" با "نحوه وصول مطالبات در یک بانک"!
اصول ،قواعد و راهکارهای مدیریت دانش برای همه سرازمانها قابلیرت اجررا و پیادهسرازی
دارد ،اما آن چیزی که بسیار مهم است ،نحوه بومیسازی این تکنیکهرا و ابزارهرا بررای هرر
صنعت و خصوصاً برای هر سازمان است .این بومیسازی در ابعاد مختلفی خرودد را نشران
میدهد ؛ به عنوان مثال یکی از راهکارهای اساسی در مدیریت دانش ،طراحی چرخه مدیریت

درسآموخته میباشد.
بدیهی است که این چرخه در کلیه سازمانها یکسان است و شامل مراحل شناسایی ،کسرب،
ارزیابی ،ثبت و بهکارگیری درسآموخته میباشد؛ اما آیرا محتروایی کره در ایرن فرآینرد قررار
میگیرد و به عبارتی دروس آموختۀ همه سازمانها نیز مشابه هم هسرتند؟! دروس آموختره
سازمان مختص خود آن سازمان است و در این ا نقش مشاور بسیار کلیردی اسرت چررا کره
میخواهد مفهوم درسآموخته را به کارکنان یک سازمان که هر کدام یک رشته تحصیلی دارند
و در یک حوزه مشخص کار میکنند ،بیاموزد.
آنها باید این مفهوم را با حال و هوای کارهای خودشان یاد بگیرند و مشاور باید با مثالها و
مطایعات موردی همجنس خود آنها ،این مفهوم را به آنها بیراموزد .بایرد در یرک شررکت
سیمانی ،مثالهایی از ت ارب سیمانی بیان کرد و در یک شرکت مواد غذایی ،دروس آموختره
مرتبط با صنعت کاالهای تندمصرف! منظورم این است که ت ربه تعمیر فلر یک سکوی نفتری

هیچ ارتباطی با ت ربه نحوه وصول مطایبات در یک بانک ندارد!
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شناخت ماهیت سازمان؛ ضرورتی غیرقابل چشمپوشی برای مشاور!
راهکارها ،تکنیکهای مختلفی که در اختیار یک مشاور میباشد ،جعبهابزار وی برای طراحی و
پیادهسازی نظامهای بهبود سازمانی از جمله مدیریت دانش میباشد .بدیهی است که شایوده
و چارچوب اصلی اکثر این راهکارها و تکنیکها برای استقرار در سازمانهای مختلف یکسران
است و قابلیت تغییر ندارد ،ویی در نحوه طراحی و اجرای این تکنیکها بره صرورت مروردی
میتوان اقتضائات هر سازمان را در نظر گرفت و مفاهیم را طوری بیران کررد کره کارکنران آن

سازمان که مخاطبان اصلی مشاور هستند به راحتی موضوع را یمس و درک کند.
از همان زمانی که آن دوست عزیز در آن بانرک ایرن نکتره را بره مرن یرادآور شرد ،در کلیره
پروژههای استقرار نظام مدیریت دانش و یا سازمانهایی که صررفاً بررای برگرزاری دورههرای
آموزشی در خدمتشان هستم ،حتماً چنرد روز زمران صررف شرناخت آن صرنعت ،سرازمان و
فرآیندهای اصلی آن میکنم تا با شناختی نسبتاً جامع بتوانم وظیفه خود را ان ام دهم.

ایبته باید اذعان داشت که شناخت صد درصد یک سازمان با اجرای تمام ایرن اقردامات نیرز
حاصل نمیشود؛ چرا که شناخت فرهنگ یک سازمان و روابط غیررسمی حاکم بر آن و بسیاری
از عناصر تاثیرگذار بر موفقیت استقرار یک نظام بهبودی مدیریتی ،منوط به حضور نزدیرک در
آن سازمان به مدت چند ماه و یمس اقداماتی است که در آن ا ان ام میشود.
منبع

کتاب قصههای شب برای مدیران اثر هنری مینتزبرگ
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زهرا اسکندری
مدیریت دان
کارشناس مدیریت
کارشناس
دان

بررسی یک نمونه موفق مدیریت دان

رشد موفق مدیریت دان

در صنعت نفت خاورمیانه

در شرکت توسعه نفت عمان

شرکت توسعه نفت عمان ( )PDOدر طول چند سال گذشته به سرعت رشد کرده و بره عنروان
یک سازمان پیشرو به شکلی نوآورانه به افزایش ارزد توسرعه اقتصرادی و اجتمراعی کشرور
عمان پرداخته است .با اینکه موتور محرک اقتصاد عمان تویید نفت و گاز اسرت ،ایرن کشرور
اکنون بره طرور فزاینردهای مشرغول بره تحقیقرات در زمینره سررمایهگذاری در منرابع انررژی
ت دیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی است.
با افزایش اندازه شرکت توسعه نفت عمان و پیچیردگی در آن ،نیراز بره ای راد یرک رویکررد
استراتژیک و عملی برای مدیریت دانش احساس شد تا بتواند کارکنان را در شناسرایی بهترر،
ثبت ،به اشتراکگذاری و استفاده از دانش و تخصص جمعی خود برای کمک به افزایش ایمنی
در این مسیر توسعه مستمر یاری دهد .نکته مهم و قابل توجه ،تأیید این مسأیه توسط هیأت
اجرایی شرکت و به خصوص عضو ایهامبخش این جمع در رابطه با مدیریت دانش بود.
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« هنک مایک » که در سال  2014به عنوان رهبر مدیریت دانش در شرکت توسعه نفرت عمران
مشغول به فعاییت شد ،بهترین رویکرد عملی مدیریت دانش را طراحی و پیادهسرازی نمرود.
این رویکرد عملی شامل مواردی به شرح زیر بود:
 oای اد و توسعه یک چارچوب اسرتراتژیک مردیریت دانرش شرامل مؤیفرههای کارکنران و
تخصصها ،همکاری ،یادگیری و محتوا.
 oراهاندازی ساختار اجرایی مدیریت دانش ،از جمله گروه راهنمای مدیریت دانش  ،آییننامه
عملی برای شرکت و تهیه منابع و مهارتهای تیمهای مدیریت دانش.
 oپیادهسازی رویکردها و فرآیندهای انتقال دانش ،ارتباطات و مدیریت تغییر.
 oاجرای راهکارهای فناوری اطالعات برای پشتیبانی از مدیریت دانش

هنک مایک در این راستا یک طرح استقرار پنجسایه نوشت و مدیریت دانرش را نخسرت بره
عنوان پایلوت در بخشهای مهندسی و عملیاتی معرفی و پیاده سازی کرد .این کار در ابتدا با
ارزیابی بلوغ مدیریت دانش برای شناسایی وضعیت جاری شرکت و سپس پیدا کردن مسائل
و شکافهای موجود دانشی که به اصالح نیاز داشتند ،آغاز شد.

9
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این ،پایلوتها همکاریها و کارگروههای شرکت را تحت پوشش قرار میداد و شامل ترکیبی از
یادگیری ،محتوا ،فرایندها ،کارکنان و ابزار فنآوری اطالعات بود .پایلوتهای مدیریت دانرش
بعد از دوره زمانی حدود یک سال نتی ه موفقیت آمیزی به همراه داشت؛ به ایرن علرت کره
باعث ای اد ارزد افزوده در فرآیندهای عملیاتی و اجرایی شررکت و نیرز ای راد فرهنرگ بره
اشتراکگذاری دانش ،کسب مایکیت فکری شفاف در محتوا و ای اد یک مدل کارامد مدیریت
دانش شد.
مایک میگوید "درسآموختهها" یکی از موفقیتهای اصلی شرکت در پروژه مردیریت دانرش
بود .این درس آموختهها باعث یادگیری بهتر و انتقال دانش با کمترین هزینه و صررفهجویی
در زمان شد .ثبت درسآموختهها هم اکنون در شرکت توسعه نفت عمان اجباری بوده و از آن
به عنوان کلید ورود به پروژه و پایگاه دانشی برای یادگیری استفاده میشود.
پروژه مدیریت دانش هم اکنون به شکلی پایلوت در شرکت توسعه نفت عمان استقرار یافته و
در حال فعاییت در بخشهرای مهندسری ،عملیراتی ،سرالمت و ایمنری اسرت .برا توجره بره
محدودیتهای تامین منابع داخلی مدیریت دانش ،رویکرد استفاده شده استراتژی « »Pullاز
پایین به باال در مقابل رویکرد « »Pushاز باال به پایین است که در غایب شرکتها با شکسرت
مواجه میشود.
مایک میگوید برای هر وظیفه یا کسبوکاری که به دنبال برقراری نظام مدیریت دانش است
چندین معیار انتخاب وجود دارد که باید قبل از درگیر شدن تیمهای کاری آنها را بررسی نمود؛
از جمله ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش برای شناسایی نیازهای واقعی و ضروری مدیریت
دانش.
در طول پنج سال گذشته مدیریت دانش به شکل موفقی در شرکت توسعه نفت عمران رشرد
کرده و به عنوان یک توانمندی کلیدی کسبوکار شرکت شناخته شده است .هنک مایک تاکید
میکند که تا کنون برنده جوایز داخلی بسیاری شدهاند.

بیوگرافی هنک مالک
هنک مایک رهبر مدیریت دانش در توسعه نفت عمان است .او یک متخصص شناختهشده در
زمینه مدیریت دانش با بیش از  20سال ت ربه و مهارت در ارائه راهحلهای مدیریت است .او
پروژههای متعددی در زمینه مدیریت دانش در سازمانهای انرژی از جملره گرروه ِشرل ،گرروه
بیجی و شرکت توسعه نفت عمان ان ام دادهاست.
منبع

How Knowledge Management was successfully grown in Petroleum
Development, Hank Malik, January 2019
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خزائنی
گرشاسب
خزائنی
گرشاسب
دکتر
مدیریت پروژه
مشاور مدیریت
دانشگاه وو مشاور
علمی دانشگاه
هیأت علمی
هیات
پروژه

جای خالی مدیریت دان

پروژه در طوالنیترین پروژه راهسازی کشور

درسآموختههای پروژه آزادراه تهران-شمال
درس آموخته پروژههای کالن نشان میدهد که مدیریت این پروژهها دشوار بوده و بهویژه اگر
تصمیم برای توسعه پروژهها با سرمایهگذاری باشد ،این هدف بسیار پر چایشتر خواهد شرد.
یکی از بزرگترین پروژههای کالن کشور در سالهای اخیر" ،پروژه آزادراه تهرران شرمال" بروده
عمرال
است که به دییل ح م عملیات ،منابع مایی ،حساسیتهای اجتماعی و پیچیدگی فنری،
ً
اجرای پروژه به یک چایش برای مهندسی کشور تبدیل شده است.
چندی پیش روزنامه دنیای اقتصاد گزارشی از روند پیشرفت این ابر پروژه بره روایرت عبراس
آخوندی ،وزیر سابق راه و شهرسازی منتشر نمود .از آن ا که من در دو مقطع متفاوت و برا دو
م موعه متفاوت در مطایعات این پروژه نقش داشتم ،شخصاً عالقهمندی خاصی بره ارزیرابی
این گزارد پیدا کردم .ویی چیزی که از مرور این گزارد نگرانم کرد تکرار معضالت مشرابه در
پروژههای کشور است ،به نحوی که خیلی از اشکاالت و مالحظاتی را که ایشان ذکر کرده بودند
در پروژههای مشابه ت ربه کردهام.
در این نوشتار سعی کردم نکات ساختاری و درس آموختههای قابل توسعه از این پروژه را برا
کمک دانش مدیریت پروژه و اصول مشارکت عمومی خصوصی معرفی نمابیم .به امیرد آنکره
ثبت درس آموختهها در پروژههای کشور فراگیر شود و مهمتر آنکه امیدوار باشریم بره همرت
مدیران الیق و نگاه علمی ،خطاها و معضالت ت ربه شده در ایرن پرروژه در دیگرر پروژههرای
کشور مشاهده نشود و از ت ارب پروژههای مشابه درس بگیریم.
از سال  1۳۷۵تا  1۳۹2این پروژه تنها  1۷درصد رشد داشته و علیرغم تخصیص چندصد هکتار
زمین ،امکان واگذاری حقوقی آنها فراهم نشد .ویی به محض آنکه مدل تأمین مایی پرروژه
روشن شد ،در کنار تدبیرهای مدیریتی و فنی ،ظرف  4سال ساخت پرروژه بریش از  ۷0درصرد
رشد کرد و پیشرفت آن به بیش از  ۹0درصد رسید .ت ربه اجرای این پروژه ،درس آموختههای
بسیار باارزشی را از پروژههای سرمایهگذاری خلق کرده که در ادامه به آن اشاره میشود.
11
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اهمیت امکانسنجی فنی :پیش از واگذاری یرک پرروژه بررای سررمایهگذاری نیراز بره ان رام
امکانسن ی مستقل و قابل دفاع است .به نحوی که باصررفهترین و قابرل ان رام پرذیرترین
گزینه فنی انتخاب شود .مدل مایی و تأثیرات اجتماعی طرح بر روی این گزینه فنی مورد قبول
صورت میگیرد.
توجه به هزینههای سایه :وقتی سرمایهگذاری امتیازی را دریافت میکند بدین مفهوم است که
اجازه یافته است خدمتی انحصاری و یا شبه انحصاری را به جامعه ارائه نماید و هزینهی آن را
مستقیماً از جامعه دریافت نماید .درست است که دویت مستقیماً هزینهی پروژه را پرداخرت
نمیکند ویی واقعیت آن است که جامعه از م رای تحمیل شرایط ،کیفیت کاال و یا خردمت،
غیرمستقیم این هزینهها را پرداخت میکند.
قیمت ،تخریب محیطزیست و سایر هزینههای ِ

بهرهوری با رقابت

برآورد قیمت

توجه به

اهمیت

سایم

تمامشده

هزینههای سایه

امکانسن ی فنی

برآورد قیمت تمامشده :تأخیر در تأمین مایی پروژهها از یکسو همراه با عردماینفع سررمایه و
جریمهی تأخیر بازپرداخت ،قیمت تمامشده پروژه را افزایش داده و اقساط بازپرداخرت را بره
شدت افزایش میدهد .از سوی دیگرر ،هزینرههای دوبارهکراری ناشری از تخریرب و برازنگری
طراحی به دییل تغییر تکنویوژی و استهالک پروژه قبل از اتمرام قیمرت تمامشرده را افرزایش
میدهد.
بهرهوری با رقابت سالم :وقتی طرف قرارداد یک بخش خصوصی است بهدرستی گفته میشود
غیردویتی باشد گفتره
که تمام محاسبات باید دقیق باشد .ویی اگر طرف قرارداد بخش عمومی ِ
میشود ،چه فر

میکند این جیب به آن جیب است .این باور رقابت سایم و بهبود بهررهوری

را در بازار خدمات مهندسی از بین میبرد و موجب خدشه در مزیتهای رود سررمایهگذاری
مانند تعریف اقتصادی طرح ،بهینهسازی طراحی ،برنامهی واقعی زمانبنردی ،کراهش قیمرت
تمامشده ،ارتقا کیفیت ساخت ،تدارک بهموقع کاال و ت هیرزات ،جلروگیری از فسراد و بهبرود

خدماتدهی میشود.
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از حیث فنی و مهندسی ،پروژه آزادراه تهران-شمال  ،پیچیدهترین پروژهی راه و ساختمان ایران
است .به یاد داشته باشیم که اگر میخواهید که زمان و قیمت تمامشدهی اجرای یرک پرروژه
کاهش و کیفیت اجرا افزایش یابد ،مطایعات پیش از آغاز پروژه را با بیشترین تفصیل و دقت
ان ام دهید .درسی که باید از این پروژه گرفت:
 oکمتوجهی به ان ام کامل مطایعات در مرحله پیدایش پروژه نهایتاً من ر به طوالنی شردن،
چندبارهکاری در بخشهایی از آن و افزایش قیمت تمامشدهی آن شد .این پرروژه نیازمنرد
مطایعات زمینشناسی با دقت بسیار براال ،مطایعرات ژئروتکنیکی بسریار دقیرق ،مطایعرات
هیدرویوژی با دورهی زمانی حداکثری و همچنرین انتخراب فنراوری سراخت و ت هیرزات،
روسازیها ،معماری ،روشنایی و مسائلی ازایندست بود .ویی بسیاری از این مطایعرات ،در
زمان آغاز پروژه در دسترس نبودند.
 oاین پروژه به چهار قطعه تقسیم شدهاست .قاعردتاً مطایعرات پایره میبایسرت بهصرورت
یکپارچه صورت میگرفت تا پروژه در عمل با مشکل ساختاری روبهرو نمیشد .حرال آنکره
مطایعات به صورت مرحلهای ،قطعهبهقطعه و در برخی موارد پس از رویرارویی برا مشرکل
صورت گرفت؛ و هنوز هم احتمال بروز مشکل به دییل ناهمگنی مطایعره و اجررا و کاسرتی
نقشهها در طول این  2۳سال وجود دارد .این آفت پروژههایی است که با حداقل مطایعات
جور کار را بکشند و هم
آغاز میشوند و به درازا میکشند و سپس مدیران اجرایی وقت باید
ِ
سرزنش بشنوند و هم مطایعات را تکمیل کنند .ایبته هرچه جلوتر میآمدیم ،سازمان پرروژه
بایغتر و بهتر عمل میکرد وگرنه امکان اتمرام همرین قطعرهی اول و شرروع سرازمانیافته
قطعهی دوم وجود نداشت.
 oان ام مطایعرات مهندسری چنرین پرروژهای نیازمنرد اسرتفاده از ت ربرههای بینایمللری و
بهکارگیری بنگاههایی در اندازهی جهانی است .در پروژههایی در این اندازه مهمترر از اجررا،
طراحی مهندسی ،بهویژه مهندسی پایه است که ت ربهی آن در ایران بسیار محدود است.

13

مجله مدیریت دانش و نوآوری | سال  | 1399شماره2

درگیر شدن در پروژهی آزادراه تهران-شمال پاشنه آشیل وزیران راه و شهرسازی برود .چررا کره
ظرفیت و اراده الزم برای حلوفصل مسولههای این پروژه با این سطح از پیچیردگی حقروقی،
مایی و مهندسی را نداشت .یذا از جنبه قراردادی و مدیریت پروژه سازمان اجرائی پروژه مرورد
بازنگری قرار گرفت که در ادامه به آن میپردازم:
 oسال  1۳۷۵تا  :1۳۹2قرارداد اول این پروژه بر اساس بند ب ماده  2۷آییننامه اجرایی قانون
احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مایی و
پویی کشور معروف به قانون مشارکت وزارت راه منعقد شده برود .بردین معنری کره تمرام
مسووییت طراحی ،اجرا و تأمین مایی بر عهدهی شریک که همانا بنیراد مستضرعفان برود،
گذاشته شده بود .در این قرارداد که در سال  1۳۷۵منعقد شده بود ،طول دوره مشارکت 22
سال شامل  14ماه تکمیل مطایعات ۷0 ،ماه اجرا و  1۵سال بهرهبرداری منظور گشتهبود .کل
هزینهی اجرای طرح معادل  1۵4میلیارد تومان پیشبینی شدهبود .در آن سال قیمرت دالر
ً
حدودا  440تومان بود .مفهوم این رقم یعنی ساخت پل با قیمت  ۳۵0میلیون
در بازار آزاد
رامال دور از واقعیررت ،یکپررانزدهم برررآورد پیشررین کرره بعرردها موجررب
دالر!؛ برررآوردی کر ً
سوءتفاهمهای زیادی شد و کماکان نیز میشود.
همچنین بهموجب قرارداد مقرر شده بود که دویت برای تملک مسیر مبلغ  1۵میلیارد تومان
تأمین کند و  ۳0درصد سرمایه و سرود آن از طریرق عروارض بازگشرت داده شرود و بقیره
سرمایه از طریق واگذاری  ۶2.۵میلیون مترمربع از سوی دویت تعهد شود و در اختیار بنیاد
قرار گیرد .این یعنی قراردادی که بخش عمدهی اجزاءاد نادقیق و نامعین بود.
 oسال  ۷۵تا سال  :۸1به دییل عدم پیشرفت پروژه ،در سال  ۸1مبانی قرارداد مورد ت دیدنظر
قرار گرفت و اجررای قطعرههای  1و  4در اویویرت قررار گرفرت .در قررارداد برازنگری شرده
سهمایشراکه سرمایهگذار از  100درصد سهم به  ۵0درصد کاهش یافرت و اجرازه فاینرانس
خارجی تا مبلغ  ۵00میلیون دالر تماماً با تضمین دویت داده شد .برآورد اجررای پرروژه بره
 4۶2میلیارد تومان افزایش یافت و میزان اراضی مورد تعهد دویت جهت تضمین بازگشت
سرمایهی بنیاد نیز از  ۶2.۵میلیون به  ۳۵.2میلیون مترمربع کاهش یافت و اسناد آن ابالغ
شد.
 oاین تنها قرارداد مشارکتی است که پوشش مخاطرهی عدم بازگشت سرمایه سرمایهگذار برر
عهده دویت و از طریق تأمین اراضی ملی در آن پیشبینی شدهاسرت .در مرابقی پروژههرا
دویت تعهد میکند که چنانچه ترافیک واقعی یک آزادراه از ۸۵درصد پیشبینری در موقرع
امضای قرارداد کمتر بود ،تأمین کسری بر عهدهی دویت باشد .این بدین معنری اسرت کره

مخاطرهی قرارداد در درجهی اول بر عهدهی سرمایهگذار و بعد به دویت بازمیگردد.
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 oا قدام بعدی تهیه گزارد ارزیابی عملکرد فنی و اجرایی پروژه بود .پیشرفت پروژه در حد 1۷
درصررد ارزیررابی شررد .برره دییررل ضررعف مطایعررات مهندسرری و کمدقترری در اح ررام کررار و
نامطمونبودن نحوهی تأمین مایی پیمانکار چینی ،کارگاه با سرعت بسیار کُ ند و همرراه برا
ادعاهای متعدد چینیها همراه برود .سراختار مردیریت پرروژه بسریار بوروکراتیرک برود و
تصمیمهای الزم یا اساساً اتخاذ نمیشد و یا با کُ ندی بسیار زیراد همرراه برود .یرذا ،مرانع
سرعتگرفتن کارها در کارگاهها میشد .نحوهی تأمین مایی پروژه هم از سوی دویت و هرم
از سوی سرمایهگذار در محرا

برود .مطایعرات فنری و مهندسری قطعرههای  2و  ۳بسریار

مقدماتی بود .قطعهی  4نیز که تحویل شدهبود با نقصهای فراوان همراه بود ،یذا در همان
روزهای آغازین بهرهبرداری با ریزد کوه و غلتیدن بهمن در جاده مواجه شد .آشکار بود که
با این ساختار و وضعیت امکان ادامه و تکمیل پروژه فراهم نیست.

 oبرای تغییر رود تدارک پروژه دو استراتژی قابل تصور بود .یکی فسخ قرارداد و ادامه کار با
سرمایهگذار جدید و دوم اصالح قرارداد و ادامه با سرمایهگذار موجود .علیرغم آنکه فسرخ
قرارداد ،فایدهاد ایرن برود کره میشرد برا تکمیرل مطایعرات ،موضروع را برهعنوان یرک
سرمایهگذاری بینایمللی با دقت بیشتر و با شرایط بهتر و روشنتر در بازار بینایمللی عرضه
کرد .ویی فرایند فسخ قرارداد بسیار طوالنی میشد و کسی نمیتوانست مسووییت کارهای
ان امگرفته تا آن روز را بر عهده بگیرد .درنهایت به دییل آنکه شانس تأمین مایی بینایمللی
بسیار کم بود و تمایل مدیریت سیاسی بر ادامه قرارداد بود ،تصمیم بر اصالح قرارداد شد.
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برای اصالح رویکرد تدارک پروژه ،با سرمایهگذار عمومی توافق صورت گرفت که:
 oهر یک از طرفین ،سهم خود نسبت به تأمین مایی پروژه اقدام کنند.
 oشرکت آزادراه ت دید ساختار شود و باالترین سطوح مدیریتی وزارتخانره و بنیراد مسروول
تصمیمگیری و حلوفصل مسولههای پروژه شوند.
 oمطایعات مهندسی باقیمانده تا جایی کره ممکرن برود برا مشرارکت بنگاههرای مهندسری
بینایمللی تکمیل شود.
 oسیستم مدیریت پروژه بر اساس برونسپاری و انتخاب  MCبرای هر یک از قطعههای  1و 2
در پروژه مستقر گردد.
 oبا پیمانکار چینی تصفیهحساب شود و شش پیمانکار ایرانی جدید از طریق مناقصه انتخاب
شود.
 oکارهای باقیمانده دقیقاً ارزیابی شرود و پیمانکراران برر اسراس مناقصره و بردون اویویرت
شرکتهای وابسته به بنیاد انتخاب شوند.
 oنحوهی اتصال هر یک از قطعات به جادهی موجود برای امکان بهرهبرداری مرحلهای طراحی
گردد.
 oاراضی واگذارشده به بنیاد تعیین تکلیف شوند و تصمیمهایی ازایندست اتخاذ شود.
 oحسابداری مایی پروژه بهمنظور تعیین میزان هزینه کرد ،دارائی پروژه و بدهی به بانکها و
پیمانکاران ان ام شود.
 oرود اجرای پروژه با استفاده از فناوریهای نوینتری بازنگری شرده و نسربت بره اجررای

رویهی بتنی تصمیمگیری شود.
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در آیین بهرهبرداری از این پروژه اعالم شد بهمنظور رفاه حال مسافران ،مبلغ پنجهزار تومان از
عوارض وضعشده کاهش یافت .این کاهش به هزینهی چره کسری ان رام شرد؟ برر اسراس
قرارداد ،سرمایهگذار حق دارد تا ریال آخر سرمایه و سود خود را از م ررای درآمردهای جراده
برداشت کند .یذا ،تنها اتفاقی که رم میدهد ،طوالنیتر شدن دورهی بازگشت سرمایه و سرود
آن است .قاعدتاً سرمایهگذاران وقتی میبینند که محاسباتشان و قراردادشان یکطرفه از سوی
دویت دستخود تغییر قرار میگیرد ،تمایلشان برای سرمایهگذاریهای بعدی کاهش مییابد.

این موارد بخشی از درسآموختههای پروژه آزادراه تهران-شمال بود .بیتردیرد دانرش بسریار
زیاد دیگری هم در این پروژه خلق شده که تدوین و بهاشتراکگذاری آن توسط ارکان مختلف
پروژه میتواند چراغ راهی برای پروژههای مشابه در کشور باشد.

منبع
مدیریت پروژه علمی؛ درسآموخته پروژه آزادراه تهران-شمال ()khazaeni.com
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محمدحسن عزیزیپور
مدیریت دان
کارشناس مدیریت
کارشناس
دان

 5نکته برای بهبود مدیریت دان

موانع اشتراکگذاری دان

و راههای بهبود آن در سازمان

فرایند مدیریت دانش ،دارای  ۵مرحله است؛ شناسایی دانش ،خلق دانش ،ذخیرهسازی دانش،
به اشتراکگذاری دانش و بهکارگیری دانش .اشتراکگذاری دانش یکی از ارکان و عناصر کلیدی
و بسیار مهم در فرآیند مدیریت دانش اسرت .اشرتراکگذاری دانرش میتوانرد در سرطوح و

الیههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد .ای اد فرهنگ اشتراک دانش بدون توجه به صرنعت،
مکان و تنوع ،برای بسیاری از سازمانها یک چایش مهم است .فرهنگ اشتراک دانش ،بهجای
رقابت ،بر مشاركت تمرکز میكند و از این طریق ارزد ای اد میكند.
در این مطلب قصد داریم بر موانع اشتراکگذاری دانش بین کارکنان و راههای مؤثر برای بهبود
اشتراکگذاری دانش در سازمان با استفاده از پژوهشی کره در سرال  2020ان امشرده اسرت؛
بپردازیم.
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برای تغییر فرهنگ از رویکرد “ذخیرهسازی دانش” به “اشتراک دانش” ،ابتدا باید درک کنیم که
چرا کارکنان ممکن است دانش خود را با یکدیگر به اشتراک نگذارند .در ادامه برخی از دالیرل
اصلی عدم اشتراک دانش ارائهشده است:
 oکارکنان وقت ندارند؛ کارکنان فکر میکنند که زمان برای به اشتراکگذاری دانش ندارند.
 oبه دیگران (سایر کارکنان) اعتماد ندارند؛ آنها نگران هستند کره برا اشرتراکگذاری دانرش
دانش آنها اعتبار و پاداد کسب کنند.
خود ،دیگران از آن سوءاستفاده کنند و از طریق
ِ
 oفکر میکنند که دانش قدرت است؛ به همین دییل کارکنان دانش خود را در ذهنشان ذخیره
میکنند و منتظر هستند کسی از آنها ،دانش را درخواست کند و بابت آن عایدی کسرب
کنند.
 oنمیدانند چرا باید این کار را ان ام دهند؛ گمان نمیکنند که باید برای اشتراک دانش زمان
اختصاص دهند .رهبر سازمان یک دییل و مورد قانعکننده برای بره اشرتراکگذاری دانرش
ای اد نکرده است.
 oبرای ان ام آن هیچ نتی ه مثبتی وجود ندارد؛ کارکنان هیچ پراداد ،شرناخت ،ترفیرع یرا
مزایای دیگری برای به اشتراکگذاری دانش دریافت نمیکنند.
 oکارکنانا تصوری میکنند که این کار را ان ام میدهند؛ آنها دانش را به نحروی متفراوت از
رودهای توصیهشده و اصویی مدیریت دانش به اشتراک میگذارند.
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باید این موضوع را در نظر داشت کره بررای اشرتراک دانرش برین کارکنران بایرد حمایرت و
پشتیبانی مدیریت ارشد و همچنین فرهنگ گفتگو در سازمان وجود داشته باشد .رویکرد براال
معموال برای شروع ،نتایج خوبی میدهد؛ اما ممکن است در درازمدت پایدار نباشرد؛
به پایین
ً
بنابراین بهتر است یک رویکرد از پایین به باال ای اد شود که تأثیر بسیار طروالنیتری داشرته
باشد .در ادامه  ۵نکته برای تأثیرگذاری بر اشتراک دانش در سازمان با تأکیرد برر ویژگیهرای
اجتماعی بررسی میشود.

شروع از اقدامات کوچک

5

KNOWLEDGE
SHARING

ارائه بازخورد باری

4
سرمایهگذاری اولیه بر روی افراد تاثیرگذار

3

2

استفاده از لحشن مثبشت بشرای
بهاشتراکگذاری دان

1
ایجاد محیط مثبت برای اشتراک دان

 -1یک محیط مثبت برای اشتراک دان

ایجاد کنید.

اشتراک دانش برای خود شخص و سازمان مفید است؛ زیرا به شخص کمک میکند ترا رشرد
کند ،در حرفه خود از دیگران کمک دریافت کند و با آگاهی بیشتر به ای اد فضرای بهترری در
سازمان کمک کند .چنین فعاییتی برای به اشتراکگذاری دانش ممکن است بسیاری از افراد را
به سمت ان ام تمرینهای مختلف اشتراکی و ای اد دانش سو

دهد.

بهعنوانمثال در تگزاس ،مقامات شهری قصد داشرتند توییرد زبایره را کراهش دهنرد؛ امرا در
تبلیغات موفق نشدند تا مردم را در مورد وظیفه خود برای متوقف کردن زبایهها متقاعد کنند؛
مخاطبان هدف خرود (مخاطبران در
بنابراین مقامات شهری تصمیم گرفتند تا با تمرکز بر روی
ِ
این طرح بیشتر جوانان بودند)  ،کمپینی ای اد کنند که بر غرور و افتخار جوانان تمرکز کند.
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عالوه بر این از بازیکنان فوتبال شهر خود دعوت کردند تا در تبلیغات تلویزیونی شرکت کننرد.
نتی ه این کار ،کاهش  ۳0درصدی زبایه در سال اول بود .این نشاندهنده این است که بایرد
ابتدا مخاطب و رود تبلیغات مؤثر بر مخاطب شناسایی و متناسب با آن اقدامات بعردی را
ان ام دهیم.
 -2بر روی تأثیرپذیرندگان اولیه سرمایهگذاری کنید.
دانشمندان رفتاری معتقدند که بیشتر افراد تحت تأثیر عرادت اطرافیران و دوستانشران قررار
ِ
دارند .با در نظر گرفتن چنین ایگویی ،سازمانها باید برر روی پذیرنردگان اوییره یرک برنامره
اشتراک دانش متمرکز شوند ،آنها را آموزد دهند ترا برر همسراالن خرود ترأثیر بگذارنرد و
انگیزههایی را برای آنها ای اد کنند تا به هدف خود یعنی اشتراک دانش دست پیدا کنند.

پذیرندگان اوییه باید با صحبت کردن در مورد آن و تالد برای تأثیرگذاری بر همساالن خود،
رفتارهای اشتراکی دانش خود را نشان دهند ( برهعنوانمثال برا شررکت در جلسرات اشرتراک
دانش ،تسهیل رویدادها /کارگاههای آموزشی ،مشارکت در شرکت اینترانت شرکت و غیره).
 -3هنگام درخواست از افراد برای به اشتراک گذاشتن از لحن مثبت استفاده کنید.
رابرت سیایدینی ،استاد و متخصص تأثیرگذاری اجتماعی ،تحقیقاتی را ان رام داد ترا متوجره
شود چه نوع پیام عمومی به جوامع کمک میکند تا به نتی ه مثبتی برسند .وی در یافرت کره
دستورات مثبت نسبت به پیامهای منفی و اطالعرسانی مؤثر اسرت؛ بنرابراین پیامهرای بره
اشتراکگذاری دانش باید از یحن مثبتی برخوردار شوند و از افراد دعوت کنند تا برای موفقیت
بیشتر ،دانش را به اشتراک بگذارند؛ یا ذکر کنند که چگونره بره اشرتراکگذاری دانرش باعرث
افزایش بهرهوری یا نتایج مثبت درگذشته شده است.
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 -4بازخورد باری ارائه دهید.
دانشمندان رفتاری به این نتی ه رسیدهاند که بازخورد بصری بررای عملکررد ،ترأثیر بیشرتری
نسبت به کالمی یا سایر انواع ارتباطات دارد .هر بار که کارکنان در یک رویداد اشرتراکگذاری
دانش شرکت میکنند ،اطمینان حاصل میکنند که شما بازخورد بصری را ارائه میدهید ،یعنی
یک کارت تبریک ساده یا هر چیز دیگری که برای سایر کارمندان بصری باشد .چنین برازخورد
بصری ممکن است بهصورت تصاعدی رفتار کارکنان را تغییر دهد.

 -5برای تأثیرگذاری بی

تر از اقدامات کوچک شروع کنید.

اقدامات کوچک میتواننرد ترأثیرات گسرترده و ناخودآگراه برر رفترار انسران داشرته باشرند.
بهعنوانمثال ،اگر از مردم یک روز قبل از انتخابات سؤال شود که آیا قصد دارند فردا رأی دهند،
احتمال رأی دادن آنها به میزان  2۵درصد افزایش مییابد .نمونه دیگر که در کتاب «»Nudge

ذکر شده است ،این است که اگر از افراد سؤال شود که انتظار دارند در هفته آینده چند برار از
نخ دندان استفاده کنند ،افراد بیشتری در آن هفته از نخ دندان استفاده میکنند .از این نروع
تمرینهای ابتکاری میتوان برای تزریق دانش بیشتر استفاده کرد؛ بنرابراین چنرین ترجیحری
ممكن است احتمال ان ام فعاییتهای بیشرتر را در زمینره اشرتراک دانرش در برین كاركنران
افزایش دهد.

منبع
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فهیمه زمانی
کارشناس مدیریت دان

 3اقدام مهم برای توسعه مدیریت دان

مدیریت دان

خوب چه ویژگیهایی دارد؟

متخصص حوزه مدیریت دانش پائول ویفن در «هفت گام برای موفقیت مدیریت دانش» به
بررسی این موضوع پرداخته است که چطور دانش را به عمل تبدیل کنیم ترا مزایرای واقعری
کسبوکار آن را تصاحب کنیم .اما در رابطه با مدیریت دانش بایرد چره اتفراقی بیفترد ترا از
دانش سازمان برای خلق ارزد و کسب مزایای واقعی کسبوکار استفاده شود.
هنگام ارائه استراتژی و راهکارهای مدیریت دانش به یک سازمان سؤاالت و موانع مشخصری
وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود .رایجترین مواردی کره در بسریاری از سرازمانها
وجود داشته عبارتاند از:


ما برای بهکارگیری درسآموختهها تالد کردهایم ،اما موفقیتآمیز نبود؛



مدیریت دانش بسیار تووریک و مفهومی است و اجرای آن دشوار است؛



آیا مدیریت دانش بیشتر با فناوری اطالعات مرتبط نیست؟؛



متقاعد کردن کارکنان و باور این حقیقت که مدیریت دانش ارزد واقعی بره همرراه دارد،
سخت است.

اما چطور میتوانیم به این مفروضات که در سازمانها پیرامون مردیریت دانرش وجرود دارد
پاسخ مناسب دهیم و راهکارهای مناسبی برای اثربخش بودن مدیریت دانش ارائه کنریم؟ در
ادامه  ۳اقدام مهم که میتواند قایب ذهنی افراد در سازمان را نسربت بره مفهروم و مزایرای
مدیریت دانش تغییر دهد اشاره شده است .هر یک از این موارد برای اجرایی شدن نیراز بره
رویکردها ،تکنیکها و ابزارهای مناسبی دارد که در مطایب بعدی بیشتر به آن میپردازیم.
دان
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تبدیل تئوری به عمل

چارچوب مدیریت دان

دانش را به عنوان یک دارایی در نظر بگیرید
جهانی که ما در آن زندگی میکنیم ،به طور افزایندهای بر پایه دانش است .جایی که دانرش
باید به عنوان یک دارایی و ابزار کلیدی برای افراد ،سازمانها و کشورها در نظر گرفتره شرود.
سازمانها باید با تشریح کاربردهای عملی مدیریت دانش ،کارکنان را با ابزارها و تکنیکهرای
مدیریت دانش آشنا کنند برای سازمانی که میخواهد از دانش خود بیشترین بهره را دریافت
کند ،دانش باید به عنوان یک دارایی در نظر گرفتره شرود و آن را بره شریوهای سراختاریافته

مدیریت کند.
بسیاری از سازمانها برای ان ام این کار اقدام به مطایعه برترینهای صنعت خود و اقردامات
مدیریت دانش آنها میپردازند .بدین ترتیرب مهمتررین رویکردهرای مورداسرتفاده توسرط
برترینها شناساییشده و نتایج و پیامدهای مثبت بهکارگیری مدیریت دانش برای آگاهسازی
کارکنان سازمان مورداستفاده قرار میگیرد .این مطایعات موجب میشرود ترا ارزد دانرش و
مدیریت کردن آن برای رهبران و کارکنان سازمان تبیین شود.

تئوری مدیریت دانش را به واقعیت تبدیل کنید
برای داشتن مدیریت دانشی اثربخش باید آن را به نحوی سازماندهی کنید که هم به صورت
ت ربی و هم عملی در جریان باشد .یک چارچوب مدیریت دانش شرامل نقشهرا ،فرآینرد و
تکنویوژی است که توسط حاکمیت ،استراتژی مردیریت دانرش و اسرتراتژی مردیریت تغییرر

پشتیبانی میشود.
24
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یک چارچوب مدیریت دانشی را دنبال کنید
یکی از مهمترین دالیل شکست پروژههای مدیریت دانش این است که سرازمانها خرود بره
دنبال ای اد چارچوب مدیریت دانش مختص خود هستند و این یعنی اختراع دوباره چرم! در
دو دهه اخیر ،مدلها و چارچوبهای مختلفی برای پیادهسازی مردیریت دانرش ارائره شرده
است که در بسیاری از آنها توجه به مدل حاکمیتی مردیریت دانرش ،نقشهرا ،فراینردها و
ابزارهای فناوری به عنوان نقاط مشترک مطررح شرده اسرت .بررای موفقیرت در پیادهسرازی

مدیریت دانش سازمان باید یکی از این چارچوبها را به عنوان مبنای کرار خرود قررار داده و
مبتنی بر نیازهای سازمان از آن استفاده کند .به عنوان مثال نقشهای مدیریت دانش در یک
سازمان ممکن است شامل موارد زیر باشد:

1
مدیران برنامه

مدیریت دان

و خبرگان دان

دان

2
3

کارشناسان موضوعی

تیم مرکزی مدیریت

تسهیلگران و
سفیران دان

4
5

مالکین حوزههای
دانشی

فرآیندهای سازمانی که در زمینه مدیریت دانش باید به آن توجه کرد نیز ممکن است شرامل
مواردی همچون یادگیری تیمی ،انتقال دانش فردی ،ان منهای اشتراکگذاری دانش ،فرآیند
مشترک برای مدیریت کردن دروس شناساییشده ،کافهها و بازارهای دانشی باشند.
با در نظر گرفتن این باور و چارچوب به عنوان نقطه شرروع ،سرازمانها میتواننرد ابزارهرا و
مهارتهای موردنیاز برای پیادهسازی مدیریت دانش را توسعه دهند و آن را به واقعیت تبدیل
کنند.
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مدیریت دانش خوب چه ویژگیهایی دارد؟
برای سن ش میزان موفقیت مدیریت دانش در سازمان رودهرای متنروعی وجرود دارد کره
متناسب با سطح بلوغ سازمان میتوان از آنها استفاده کرد؛ اما پاسخ مثبت به سه سؤال زیر
میتواند بیانگر پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت دانش در سازمان باشد:

1

آیا رویکرد مدیریت دان

در سازمان به شکل اساسی پذیرفتهشده است؟

آیا کسب و کار متوجه ارزش ایجادشده بهوسیله مدیریت دان

3

آیا مدیریت دان

میشود؟

2

به عنوان بصشی از کار به صورت مداوم انجام میشود؟

همانطور که گفته شد ما در دنیایی زندگی میکنیم که به طور فزاینده مبتنی بر دانش اسرت،
به همین دییل سازمانهایی که به طور فعاالنه آنچه میداننرد را مردیریت کررده و مردیریت
دانش را بهمنظور ثبات آینده کسب و کار خود استفاده میکنند نسبت به آنهایی که این کار
را ان ام نمیدهند عملکرد بهتری خواهند داشت .ت ربه نشران داده اسرت کره سرازمانها و
پروژههایی که از این موضوع غافل شدهاند با مشرکالت بسریاری مواجره شردند و در مقابرل
سازمانهایی هستند که با جدیگرفتن این موضوع به شکوفایی رسیدهاند.

منبع
What does good knowledge management look like, Paul Whiffen, January 2020
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تازههای نشر

کتاب مدیریت دان

بشرای تعشالی پشروژه

روشرری را برره نررام پروژههررایی بررا نتررایج
1

آموزنده ) )ProwLOبرای مدیریت دانرش
در پروژه ها تعریف میکند .ایرن راهنمرا،
سازمانها را قرادر مری سرازد بسریاری از
مشکالت شناختهشدۀ مدیریت دانش را با
ت ربه در میدان عمل ،حل کنند.

این مدل از هشت فرآیند تشکیل شده است که هرر یرک نیرز دارای زیرفراینردهایی هسرتند .ایرن
فرایندها با چرخۀ عمومی عمر پروژهها و برنامهها منطبق است و بر اساس آن فرایندهای دانش بره
محیط پروژه هدایت میشوند ProwLO .ابزاری برای نهادینرهکردن پرردازد دانرش و بهینهسرازی
فرایندهای دانش است و از این طریق زیرساختهای الزم را برای توسرعه سرازمانهای یادگیرنرده
فراهم میکند.
این کتاب ،یک راهنمای گامبهگام برای اجرای مدیریت موفق پروژه در زمینۀ فرایندهای کلیدی ارائه
میدهد .همچنین با استفاده از بازگویی نمونههای گوناگون ،نوعی دانش ت ربی به خواننرده ارائره

میدهد که بر اساس آن بتواند تصمیمگیری کند .بدین ترتیب ،این کتاب یک ابزار اساسی برای هر
مدیر پروژهای است که در اقتصاد مبتنی بر دانش فعاییت میکند.

1. Projects with Learning Outcomes

27

مجله مدیریت دانش و نوآوری | سال  | 1399شماره2

زینب سنجری
کارشناس مدیریت دان

پی

نیازهای یکپارچهسازی مدیریت دان

ارتباط مدیریت دان

با فرآیندهای سازمانی

با فرایندهای سازمان

یکرری از مهمترررین اقررداماتی کرره در پیادهسررازی مرردیریت دانررش بایررد برره آن توجرره کرررد،
یکپارچهسازی مدیریت دانش با فرایندهای سازمانی است و اینکه چگونه چنین ادغامی کمک
میکند که سازمانها بهطور واقعی مدیریت دانش را برهعنوان بخشری از کسربوکار معمرول
جاری و در حال ان ام استفاده نمایند .بررای چنرین کراری بایرد ابعراد رفتراری و فرهنگری و
همچنین ساختار ،فناوری و فرآیند موردتوجه قرار گیرد .در ادامره ایرن مطلرب اقرداماتی کره
سازمان باید بهعنوان پیشنیاز و بستر یکپارچهسازی ان ام دهد را باهم مرور میکنیم.

نقشهای مدیریت دانش
مبنای یکپارچهسازی مؤثر مدیریت دانش ،مدیریتنمودن دانش بهعنوان یک دارایی سازمانی
است .همانند سایر داراییهای سازمانی ،ما به افرادی نیاز داریم کره وظیفره آنهرا مردیریت
دارایی دانشی سازمان باشد .تعریف نقشهای مدیریت دانش هم در مرحله معرفری اوییره و
هم در مرحله اجرا و پیادهسازی و همچنین بعد از پذیرد رسرمی و یکپارچهسرازی برا سرایر
فرایندهای سازمان امری ضروری است.
بهطورمعمول نقشهای مدیریت دانش شامل یک تیم مدیریت دانش مرکزی میشود که در
دپارتمان و واحدهای مختلف کسبوکار فعاییت میکنند .این تیم وظیفره نظرارت و راهبرری
اقدامات مدیریت دانش در سازمان را بر عهده داشته و همکاری تنگراتنگی برا واحرد مترویی
مدیریت دانش دارد .نقش دیگر شامل افرادی خواهرد برود کره جهرت تسرهیل فراینردهایی
اجرایی مدیریت دانش با تیم مرکزی همکاری میکنند .مهمترین وظیفه این افراد که به آنها
نماینده مدیریت دانش یا سفیر دانش نیز گفته میشود ،همکاری و تسهیلگری در پیادهسازی
ابزارها و تکنیکهای مورد نیاز سازمان است.
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بهطور کلی سازمان باید متناسب با گستره و کراربرد نقشهرای مردیریت دانرش و نیازهرای
دانشی اقدام به طراحی ساختار مدیریت دانش و تعریف نقشهای آن کند؛ اما نکتره بسریار
مهم در طراحی ساختار مدیریت دانش این است که بههیچعنوان مسووییت تمامی اقدامات را
نباید به یک فرد واگذار کرد و تمامی افراد باید بهنوعی در این فرایند دخیل باشند.

برنامههای مدیریت دانش
رویکرد یک سازمان به مدیریت دانش تنها نباید به پیادهسازی ابزارها و تکنیکهای مدیریت
دانش مانند ان من خبرگی ،کافه دانش ،تدوین درسآموختهها و غیره محدود شود .بیشرک
این فعاییتها برای سازمان ارزدافزوده ای اد میکنند ،اما این بهتنهایی کافی نیست .عرالوه
بر اقدامات اجرایی ،سازمان باید رویکرد مدیریت دانش خود را تعیین کررده و مبتنری برر آن
اقدامات اجرایی را ان ام دهد .به زبان سادهتر ،سازمان باید برنامههای مدیریت دانش خود را
بهصورت جامع تعریف کرده و سپس اجرای آن بپردازد .این بدین معنی اسرت کره اهرداف و
استراتژیهای مدیریت دانش همراستا با اهداف و استراتژیهای سازمان باشد .با داشتن یک
برنامه مدیریت دانش مدون فعاییتهای تاکتیکی به روشی سیسرتماتیک و از پریش تعریین
شده اجرا میشوند.
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فرآیندهای سازمان
م موعه فرایندهای سازمان باید سیاستها و فرایندهای مدیریت دانش را پشتیبانی کند ترا
بهعنوان موضوعی جداگانه یا اختیاری تلقی نشود .فرآیند مدیریت دانش نیرز بهانردازه دیگرر
فرایندهای سازمانی به مایکیت ،نگهداری و رسیدگی نیاز دارد .رسیدن به ایرن نقطره زمرانبر
است .این امر به دییل پیامدهای فرهنگی به یک برنامه مدیریت تغییر نیراز دارد؛ امرا وقتری
سازمان به این نقطه رسید ،این موضوع محرز خواهد شد که دانش یک دارایی اصلی است که

باید بهصورت حرفهای مدیریت شود.

حاکمیت
سازمانها باید در زمینه مدیریت دانش پاسخگو باشند .درصورتیکه ساختار حاکمیتی جهرت
پیگیری مناسب مدیریت دانش در سازمان برقرار نشود ،درنهایت سازمان از اهداف دور خواهد
شد .این چایش حتی درصورتیکه از مدیریت دانش با سطوح بااليی از اشرتیا

و انررژی نيرز

حمايت شود نیز اتفا میافتد
تدوین برنامههای مدیریت دانش ساختارمند میتواند به این امر کمک کند .با ان ام این کرار
رهبران سازمان میتوانند بر اساس شاخصهای کلیدی عملکرد میرزان پیشررفت و موفقیرت
مدیریت دانش را ارزیابی کنند .رهبران سازمان باید مدیریت دانش را به معنای واقعی بپذیرند
و در مورد آن صحبت کنند ،آن را مورد سؤال قرار دهند و به کارکنان نشان دهند که سرازمان

دارایی دانش خود را در اویویت قرار داده است.
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مدیریت تغییر
کامال به تغییر در رفتار و فرهنرگ سرازمان بسرتگی دارد.
اجرای موفقیتآمیز مدیریت دانش
ً
رهبران سازمان باید واقعاً بخواهند که این کار را ان ام دهند .تا زمانی که پشرتیبانی رهبرران
سازمان از این فرایند وجود نداشته باشد ،سرمایهگذاری در فرآیندهای مختلف ،تأثیر چنردانی
نخوانررد داشررت .اجرررای موفقیررتآمیز مرردیریت دانررش کرره درنهایررت میتوانررد من ررر برره
یکپارچهسازی مؤثر شود به یک برنامه مدیریت تغییر بستگی دارد کره برر مبنرای اصرول زیرر

طراحی شود:

•
•
•
•

وجود یک نیاز کسبوکاری روشن؛
تدوین چشمانداز مدیریت دانش؛
حمایت مایی و پشتیبانی ارشد از برنامه؛
آموزد هدفمند کارکنان و پیادهسازی در پایلوت.

همهی این موارد باید با نوعی استراتژی ارتباطی بسیار مؤثر همراه باشرند کره برا کارکنران در
مورد ماهیت مدیریت دانش ،چگونگی فرایند و ارزدافزوده آن صرحبت کنرد و بره برازخورد
کارکنان گود دهد .به بیان ساده ،برای پیادهسازی مدیریت دانش باید هم قلب و هم ذهرن
کارکنان را آماده کرد.

منبع

Why should you integrate KM into your business processes, Paul Whiffen,
January 2020
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مهسا ذاکریدانا
کارشناس مدیریت دان

اهمیت ثبت دروس آموخته پروژه

سهم مدیریت دان

از منابع پروژه

پروژهها و ساختارهای پروژهمحور یکری از براارزدترین منرابع دانشری سرازمانها محسروب
میشوند و دروس آموخته پروژه یکی از مهمترین دستاوردهای باارزد افزودۀ براال ،در چرخره
معموال نادیده گرفته میشود .اسرتانداردهای مختلفری در زمینره
عمر مدیریت پروژه است که
ً

مدیریت پرروژه وجرود دارد کره بره موضروع "مردیریت دانرش و درسآموخترههای پرروژه"
پرداختهاند .ازجمله این موارد میتوان به چارچوب  PMBOKاشاره کرد .فرآیند دانرش پرروژه،
فرآیند جدیدی است که در ویرایش ششم این اسرتاندارد افرزوده شرده و دغدغره اصرلی آن،
استفاده از مزایای دانش و درسآموختههای موجود در سازمان جهت اجرای بهترر پروژههرا و
ای اد دانش جدید جهت استفاده در پروژههای آینده سازمانی است.
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ماهیت و ویژگیهای خاص هر پرروژه سربب خلرق ت رارب و درسآموخترههایی اسرت کره
متأسفانه به دییل رفتوآمد باالی خبرگان و نداشتن زمان کافی در حین اجررای پرروژه ،ثبرت
نشده و به فراموشی سپرده میشود و افراد و سازمانها بایرد هزینره سرنگین توییرد و خلرق
م دد ت ارب و دانشها را متحمل شوند؛ اما با توجه بره نراملموسبودن مزایرای ایرن نروع
معموال مقاومتهرایی در تخصریص بودجره بره
دانش و دشواری در محاسبه ارزد مایی آن،
ً
مدیریت دانش پروژه از سوی سازمانها وجود دارد .بهعبارتدیگر اویویت در به اتمام رساندن
فعاییتهای ملموس و اجرایی پروژه است و نه ثبت ت ارب آن برای بهکارگیری در پروژههرای
مشابه!
نیک میلتون  ،مشاور برجسته مدیریت دانش دنیا در یکی از مطایبی کره در وبسرایت خرود
منتشر کرده به «نحوه برآورد هزینه مدیریت دانش پروژهها» پرداخته است که در ادامه گزیده

از این مقایه ارائه خواهد شد.
چه میزان از هزینههای پروژه باید به مدیریت دانش اختصاص یابد؟
جهت پاسخگویی به این سؤال باید نسبت ارزد دانش به ارزد پروژه محاسربه شرود .ایبتره
این رود تنها برای پروژههایی که دارای جریان ارزد است ،راهگشا میباشد .برای نمونه یک
پروژه بزرگ مهندسی و ساخت را که در نوع خود برای اویین بار اجرا میشود در نظرر بگیریرد.
این پروژه دارای دو دستاورد است:
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دانش ای ادشده که سربب

که پرس از اتمرام پرروژه و

کررررراهش هزینرررررههای

بهرهبرداری ای اد میشود

پروژههای آتی خواهد شد.
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این پروژه فرضی ازنظر ابعاد و محدوده بزرگ محسوب میشود ،اما یک مگاپروژه نیسرت .برر
معموال ارزد دانش توییدشده در هر
اساس محاسباتی که در این خصوص ان ام شده است،
ً
پروژه سهمی  ۵تا  10درصدی از آن را به خود اختصاص میدهد .بهعنوان مثال در یک پروژه با
ارزد  1میلیارد دالر ،انتظار میرود که درسآموختههایی به ارزد  ۵0تا  100میلیون دالر تویید
درزمینه مدیریت دانش ،حداقل  ۵درصد این عدد را صرف پیادهسازی
شود .شرکتهای موفق
ٔ
تکنیکهای مدیریت دانش پروژه میکنند.

چه میزان از هزینههای پروژه باید به مدیریت دانش اختصاص یابد؟
جهت پاسخگویی به این سؤال باید نسبت ارزد دانش به ارزد پروژه محاسربه شرود .ایبتره
این رود تنها برای پروژههایی که دارای جریان ارزد است ،راهگشا میباشد .برای نمونه یک
پروژه بزرگ مهندسی و ساخت را که در نوع خود برای اویینبار اجرا میشود ،در نظرر بگیریرد.
این پروژه دارای دو دستاورد است:

فرض کنید در پروژه باال ،تیم مدیریت پروژه متشرکل از  20نفرر برا م موعراً  10هرزار نفرر-روز
فعاییت باشد .در این صورت باید  ۵درصد از منابع این پروژه صرف مدیریت دانش شود؛ یعنی
معموال در اواسط پروژه،
 ۵00نفر-روز به مدیریت دانش اختصاص یابد .این در حایی است که
ً
جلسهای یکروزه باهدف استخراج و جمعآوری درسآموخته و با حضور تمامی اعضای تیم 20
نفره و جلسهای با همین کیفیت در اختتام پروژه تشکیل میشود که در این صرورت م موعراً
 40نفر-روز به مدیریت دانش اختصاص مییابد.
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یکی از راهکارهایی که توسط برخری از شررکتهای بینایمللری مورداسرتفاده قررار میگیررد،
تخصیص یکی از نفرات تیم مدیریت پروژه به این حوزه بهصورت تماموقت است؛ اما در اغلب
پروژهها تیم مدیریت پروژه ،قادر به صرف این میزان از نیررو جهرت پیادهسرازی تکنیکهرای
مدیریت دانش پروژه نیست .در این شرایط میتوان این بخش از پروژه را برونسپاری کررد و
از مشاوران متخصص در زمینه مدیریت دانش بهره برد.
هر سازمانی باید متناسب با شرایط خود این محاسبات را ان ام دهد .بدین منظور ابتدا باید
ارزد دانش را در برابر ارزد پروژهها محاسبه کرد و میزان مناسبی را بررای سررمایهگذاری در
مدیریت دانش برآورد نمود .این محاسبات ممکن است سبب غافلگیری شما شود ،اما مطموناً
مدیران سازمان را شگفتزده خواهد کرد ،زیرا در ت ربههای موجود پیشرین ثابرت شرده کره
ارزدافزوده حاصل از مدیریت دانش ،بیش از منابع بهکاررفته برای این حوزه در پروژههاست.
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اردالن لک
مشاور سیستمهای مدیریتی

ارتباط مدیریت دان

با سایر نظامهای مدیریتی

مدیریت دان

و مدل تعالی سازمانی

اقبال عمومی در بهکارگیری مدل تعایی سازمانی  EFQMدر سالهای اخیر باعث ای راد رقابرت
مثبتی در بین سازمانهای ایرانی شده است .توجه مدل به سایر ذینفعان ،عمدهترین تفاوت
این مدل با رویکردهای کیفی سابق بر خود مانند استانداردها میباشد .حرکت استانداردهای

ایزو به سمت ایگوبرداری از مدل تعایی مبین جامعیت این مردل اسرت .در ایرن نگاشرته بره
بررسی جایگاه مدیریت دانش در مدل تعایی سازمانی خواهیم پرداخت.
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همانطور که میدانیم این مدل بر هشت مفهوم بنیرادین اسرتوار اسرت کره در تمرامی ایرن
مفاهیم بنیادین ،توجه به یادگیری مستتر است ،اما مرتبطترین مفهروم بنیرادین ایرن مردل،
مفاهیم بنیادینی است که در شکل زیر ) ،(EFQM2013بهوسیله مستطیل متمایز شرده اسرت.
عالوه بر آن مدل تعرایی از منطقری بره نرام منطرق  RADARاسرتفاده مینمایرد کره نسرخه
تکاملیافته چرخه  PDCAدمینگ است

مطابق با شکل در قسمت ) ،AR (assessment & refineموضوع بازنگری و اصالح مطرح است
که درواقع به معنای نشأتگرفتن از تدوین رویکرد و جاریسازی در مرحله قبل است .یادگیری
از رویکرد  Aو جاریسازی  Dرا میتوان به تعبیرری همران  AARیرا "برازنگری بعرد از اقردام"
مدیریت دانش دانست .همانطور که مشاهده میگردد تاکنون دو اصل اساسی مردل تعرایی
یعنی مفاهیم بنیادین و منطق  RADARمبتنی بر اصول یادگیری است؛ اما صریحترین جایگاه
مدیریت دانش در مدل تعایی سازمانی مربوط به زیرمعیار 4ه اسرت .بررای آشرنایی برا ایرن
زیرمعیار نگاهی گذرا بر شماتیک مدل تعایی مینماییم.
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این مدل از  ۹معیار تشکیلشده است .هریک از ایرن معیارهرا دارای زیرمعیارهرایی هسرتند.
معیار  4مدل تعایی با عنوان مدیریت منابع ،دارای  ۵زیر معیار است که زیرر معیرار  4eیرا 4ه
ِ
مربوط به مدیریت داده و اطالعات میشود.
ایررن زیرمعیررار دارای  ۶نکترره راهنماسررت .در اویررین نکترره راهنمررا موضرروع در اختیارداشررتن
زیرساختهای انتقال اطالعات و دانش برای رهبران سازمان مطررح میشرود .دومرین نکتره
راهنما به رویه تبدیل داده به اطالعات و دانش و همینطور تسهیم و به اشتراکگذاری دانش
میپردازد .سومین نکته راهنما به استفاده از دانش بهعنوان یک ابرزار بررای تعامرل برا سرایر
ذینفعان پرداخته است .مهمترین اصل در این نکتهی راهنما ،توجه به امنیت معنوی و تالد
در جهت ثبت دانش هر فرد و یا سازمان به نام خودد است .در نکات چهارم ،پن م و ششم،
شناسایی فرصتهای نوآورانه در سازمان موردتوجه قرارگرفته است .اسرتفاده از تکنیکهرایی
مانند ،ان منهای خبرگی و داستانسرایی میتواند سازمان را در جهت تحقق این خواسرتهی
مدل تعایی یاری نماید.

38

مجله مدیریت دانش و نوآوری | سال  | 1399شماره2

تاکنون ردپای مدیریت دانش را در مفاهیم بنیادین ،منطق رادار و زیر معیار  ،4eمرور نمرودیم
اما باید توجه داشت مدیریت دانش بر اساس اصرل یرادگیری و مشرارکت در تمرامی مردل
گن اندهشده و در سایر زیرمعیارها نیز بهکرات موردبحث قرارگرفته است.
معیار ( 1رهبری) ،حمایت رهبران از مشارکت کارکنان (بخصوص مشارکت در تسهیم دانرش و
ت ارب) را یکی از ویژگیهای سازمانهای متعایی میداند .در معیار ( ۳کارکنان) و زیرر معیرار
 ،b۳توسعه و توانمندی کارکنان از طریق آموزد و یادگیری و ای اد شربکههای یرادگیری را از
ویژگیهای سازمانهای متعایی میداند .زیر معیار  ، 3cتشویق به مشارکت و تسهیم ت ارب را
از خصوصیات سازمانهای متعایی میداند .زیرمعیار  ، 3dای اد کانالهرای ارتبراطی را میران
سایر ذینفعان را ابزاری جهت تسهیل انتقال اطالعات میداند .زیر معیار  ،3eنظام قدردانی از
عملکرد کارکنان را عاملی در جهت تقویت انگیزههرای کارکنران میدانرد .معیرار (۵فرآینردها،
محصوالت و خردمات) بهصرورت کلری موضروع نروآوری و ارزد افزایری بررای مشرتریان و
استفادهکنندگان از محصوالت و خدمات را از ویژگیهای سرازمانهای متعرایی میدانرد .ایرن
موضوع منطبق بر اراده رهبران سازمان در بهکارگیری دانش کارکنان میباشد.
سازمانی که مدیریت دانش را بهطور صحیح پایهگذاری کرده باشد ،عرالوه برر امتیرازگیری در
رقابت با سازمانهای دیگر در جوایز تعایی ،یکی از مهمترین اجزای منطق  RADARرا که همان
) AR (assessment & refineاست ،بهخوبی پیادهسازی مینماید .اگر سازمانی نشران دهرد از
تمامی رویکردهای خود ،یادگیری و بهبود داشته است بهصورت دقیق منطرق رادار را پوشرش
داده است .در پایان باید متذکر شد موضوع مدیریت دانش یکی از مهمتررین موضروعات در
جایجای مدل تعایی است .هرچند که یکی از خصوصیات سازمانهای متعایی ،یادگیرندهبودن
سازمان است چنانکه چشمانداز بسیاری از سازمانهای حاضر در رقابت تعایی ،تبدیلشدن به
سازمانی یادگیرنده است.

تغییرات آخرین نسخه مدل تعایی سازمانی و ارتبط آن را با مفاهیم مدیریت دانش در شماره
بعدی م له مدیریت دانش و نوآوری دانا دنبال کنید.
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سیدحمیدرضا عباسی
کارشناس مدیریت دان

ارتباط ساختاری مدیریت دان

مدیریت دان

با نوآوری

 ،راهی بهسوی نوآوری

دانش ،اطالعاتی است که برگرفته از ت ربۀ ماست؛ به آن اعتماد داریم و می توانیم مطابق برا
آن عمل کنیم؛ بنابراین ،همانگونه که با گذشت زمان ت ربیات بیشتری کسب میکنیم ،دانش
ما نیز دستخود تغییر میشود .نکته کلیدی در مورد دانش این اسرت کره قابلیرت اسرتفادۀ

م دد دارد .ما در بیشتر کارها ،از دانش خود که برگرفته از ت ربیات گوناگون ماست ،استفاده
چندباره میکنیم .مدیریت دانش اصطالحی است که سالهاست نقشی بیبدیل در استراتژی
نوآوری بسیاری از سازمانها بازی میکند .در واقع ،هردف از هرگونره ابتکرار عمرل مردیریت
ِ
دانش ،استفاده بهینه از ت ربیات افراد درون سازمان ،اشتراکگذاری آن دانش و دسترسپذیر

نمودن آن برای همگان است.
در دنیای پر افت و خیر کسبوکار های امروزی ،نوآوری نُ قل م لرس جهران بازاریرابی شرده
است و به همین دییل ،درک مفهوم اصلی این عبارت را دشوار کرده است .نوآوری یعنی خلرق
رود ،ایده و یا محصویی جدید .ما غایباً وقتی که از ایده هرای جدیرد و رود هرای جدیرد
ان ام کار صحبت میکنیم عبارت نوآوری را به کار میبریم؛ بنرابراین ،تغییرر و رشرد ،ذاتراً برا
مفهوم نوآوری گره خورده است.
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مدیریت دانش و نوآوری چگونه با یکدیگر مرتبطند؟
سبک زندگی ما ،با سرعت بر

و باد تغییر میکند و شیوۀ کار کردن ما نیز با سررعت نروآوری

عوض شده است .تغییری که نه تنها مسببش فقط فناوریهای نوین بودهاند ،بلکه از نرم تویید
سریعی که مویود فرایندها و فناوریهای جدید بوده است نیز نشأت گرفته است.
این فناوریهای جدید ،حایتهای جدید کار و شیوههای جدید زندگی را برای ما بره ارمغران
میآورند و دیدگاه ما را نسبت به زندگی و فرهنگ زیستن ،دستخود تغییر میکنند .برا ایرن
حال ،نوآوری بسیار وابسته به میزان در دسترسبودن و درک ما از دانش است .تنها با تحلیل
خطاها و پیروزیهای پیشین است که نوآوری زاده میشود .برای فهم نقاط برایقوۀ رشرد ،بایرد
بدانیم که کارها پیش از این چگونه رتق و فتق میشده است.

اکثر اوقات ،به نوآوری از منظر صنایع بزرگ تأمل مریکنیم ،امرا یزومراً نروآوری در مقیاسرهای
غولپیکر رم نمی دهد و حتی در کوچکترین کسبوکار ها نیرز امکران وجرود دارد .در واقرع،
هرچه سرعت گامهای نوآوری بیشتر و بیشتر میشود ،مشخص میشود که همیشه خبرری از
دانش حیاتی موردنیاز سازمان برای حرکت رو به جلو ،در کتاب و مقایه نیست! در اکثر مواقع،
راه و رسم ُهل دادن سازمان به جلو ،درون افکار آنهایی جا خود کرده است که کسبوکار ما
را بهتر از هر کس دیگری می شناسند؛ یعنی کارکنان ما!

امروزه ،با توسعه فناوریهای نو ،همچون ابزارهای همکاری و ارتباطی ،فنراوری بیشرتر از هرر
هترر
زمان دیگری در خدمت مدیریت و اکتساب دانش قرار گرفته است .فناوری با مردیریت ب ِ
دانش نهفته در کسبوکارها ،به افراد برای همکاری بهتر که من ر به اشتراک کارا و مؤثر دانش
ِ
میشود ،کمک میکند .این به نوبۀ خود من ر به پررورد ایردههای جدیردی مری شرود کره
«نوآوری» را بر میانگیزاند.
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مدیریت دانش چگونه به نوآوری منتهی می شود؟
1

کامل همکار با یکدیگر ،مطموناً ضامن موفقیت است .شما
عقل قوت گیرد از عقل دگر؛ یک تیم
ِ
با جمعآوری ،ذخیره ،ویرایش و پخش دانش خود در میان دیگر تیمهرا ،بره کارکنانتران ایرن
فرصت را میدهید تا وقت ،منابع و انرژی کمتری را صررف کارهرای تکرراری کننرد و ترغیرب
شوند ،بیشترین ارزد ممکن را از آوردههای پیشین کاری خود کسب نمایند.
واقعیت این است که در بسیاری از نقشهای سرازمانی ،تعردادی از وظرایف وجرود دارد کره

تکراریاند .بهرهگیری از کارهای قبلی به عنوان نمونههای مبنا ،میتواند روزانه زمان زیرادی را
صرفهجویی کند و این ،جایی است که مدیریت دانش فرصتی واقعی برای رشد فراهم میکند.
اتخاذ یک استراتژی مردیریت دانرش در سرازمان ،برا بره حرداقل رسراندن زمران تحقیرق و
پریشانفکری ،باعث افزایش بازدهی عملکرد کارکنان میشود.
حفظ اطالعات کلیدی مشتریان در سیستم مدیریت دانش همچنین به شما کمک میکنرد ترا
مشتریهای خود را بهتر بشناسید و ارتباط با آنها را در میان افرراد مختلرف در شررکت خرود
گسترد دهید تا این باعث افزایش نرم حفظ مشتریان شود.
با کاهش هزینهها و نگهداری بهتر مشتریان ،میتوان حاشیۀ امنیت و خط سریر فراینردهای
کسبوکار را وسعت بخشید .با غنای دانش در چندوچون فعاییت صنعت ،محصوالت گذشتۀ
کار و مهارت سرانگشتان کارکنان ،دیگر نیازی به اختراع هرروزۀ چرم وجود ندارد .همرۀ اینهرا
بدان معنی است که شما میتوانید به مشتریان خود ارزد بهتری ارائه دهید و کارآمدتر عمل
کنید.
1. two heads are better than one
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چرخۀ دانش و نوآوری
خرودی
نهتنها مدیریت دانش و نوآوری ذاتاً به یکدیگر گره خوردهاند ،بلکه فرایند نوآوری بره
ِ

درون چرخۀ مدیریت دانش میشود .برانگیختن یک فرهنگ اشرتراکی
خود من ر به چرخهای
ِ
از طریق بستر مدیریت دانش ،اعضای تیم را نهتنها به اشتراک ایدهها تشرویق میکنرد ،بلکره
افکار را به خارج از حصار ذهنی سو میدهد و موجب میشود اعضای تیم در حوزۀ کاری خود
نواندیشتر باشند.

این به نوبه خود بدین معنی است که شما دانشی جدید ،برازارمحور و منحصرر بره فرردی در

اختیار دارید که به سیستم مدیریت دانش شما بازخور میدهد .با ای اد فرهنگی که دانش را
به معنای واقعی ارج نهد ،کارکنان شما بهزودی اهمیرت همکراری را میفهمنرد و از ت ربره و
تخصص خود به طور کامل استفاده میکنند.
دیگر اینکه ،کارمندان شما با جست وی ارزد در کلیه وظایف و ارتباطات خود ،درگیر کارهرای
روزانۀ خود خواهند بود .در عوض ،از آن ا که کارکنان بیشتر مشغول بره کرار هسرتند ،نترایج
بیشتری تویید می کنند ،ارزد بیشتری را ارائه میدهند و چرخه نوآوری را رو به جلو حرکرت
میدهند؛ بنابراین ،با به اشتراک گذاشتن ایدهها ،ما قادر به ایهامبخشی بره تفکرر نوآورانره و
تویید ایدههای بیشتر برای بازخور به پایگاهداده دانش خود هستیم.
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چالشهای مدیریت دانش چیست؟
پیش روی مدیریت دانش قررار دارد ،مهرم اسرت .بررای بره
درک این مسوله که چایشهایی
ِ
اشتراکگذاری موفق دانش باید اول این موانع برطرف شود و کسبوکارها فقط با غلبه بر این
موانع است که میتوانند پاداد تفکر نوآورانه را نصیب خود کنند .این مروارد را بره اختصرار
 MARKSنام نهادهایم:
 oانگیزد  :Motivationبه افراد مناسب و باانگیزهای نیراز داریرد کره دانرش را بره اشرتراک

بگذارند و از آنچه که دیگران به اشتراک گذاشتهاند ،استفاده کنند .عالوه بر این ،شما بایرد
همواره اینگونه افراد را باانگیزه نگه دارید.
 oدقت :Accuracyشما باید اطمینان حاصل کنید که این دانش ،دقیق ،بهروز و مرورد تأییرد
است.
 oمرتبط بودن :Relevanceاطمینان حاصل کنید که اطالعات شما مرتبط و مفید هستند.
 oشاخصهای کلیدی عملکرد  :KPIsتلقین آرامآرام شاخصهای کلیدی عملکرد به سازمان و
سن ش میزان مشارکت دانشی و شناسایی دانشکاران سازمان نیرز از رودهرای حیراتی
برای غلبه بر موانع مدیریت دانش است.
 oامنیت :Securityدر پایان نیز امنیت اهمیت دارد؛ زیرا شما باید مطمون باشید که محتوای
صحیح به دست افراد صحیح میرسد .یقیناً بسیار مهم است که شرما از ایمراس کروه نرور
کسبوکار خود ،یعنی با ارزدترین اطالعات خود ،محافظت کنید.
در دنیای نوآوری و فناوری ،استفاده از ابزارهای فناورانه یکی از راههای غلبه بر موانع مدیریت
دانش است .راهکارهای منطبق با نیازهای کراربران و راهبردهرای نوآورانره میتوانرد مردیران
دانش را در تسریع ،تسهیل و ایبته چابکسازی فرایند ثبت ،همکاری و بازبینی یاری نماید.

منبع
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مهتا هادیزاده
کارشناس مدیریت دان

نکاتی برای استقرار اثربص

مدیریت دان

سه درسآموخته کاربردی در پیادهسازی مدیریت دان

بخش زیادی از گفتهها در مدیریت دانش ،تووری است اما آنچه اهمیت دارد تبدیل مدیریت
دانش به واقعیت و عملی کردن آن است .پائول ویفن بعد از حردود  2۳سرال کرار در زمینره
مدیریت دانش در بخشهای دفاعی-انرژی درسهای فراوانی درباره غلبه بر چایشهای رایرج
آموخته تا بتواند تغییرات پایداری را فراهم آورد .پائول در این مطلب سه درسآموخته خود را
با ما به اشتراک گذاشته است.

مدیریت دان

باید در

مدیریت دان

پی ارزش افزوده عملشی

مششششدیریت دانشششش

و موثق باشد و نه گذرا

نگرش متفاوت است

مشششدیریت دانششش

مششش ثر

مستلزم انعطافپذیری است
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دو

درس اول :مدیریت دانش باید در پی ارزش افزوده عملی و موثق باشد و نه گذرا
رویکرد یک سازمان نسبت به مدیریت دانش باید من ر به ارتقای عملکرد آن شود .بسیاری از
مطایبی که امروزه درباره مدیریت دانش نوشته میشود گذرا ،موقت و نویدبخش آرمانهرای
بزرگ هستند .با این حال ،اگر رویکردهای مورد استفاده بهسرعت نشاندهنده ساختار ،منطق
و ارزدافزوده برای آن کسبوکار نباشند ،این راهحلهرا بهسررعت از برین میرونرد .رویکررد
مدیریت دانش یک سازمان باید ویژگیهای زیر را داشته باشد:
استراتژیک و ماهرانه

شناسایی دو سر طیف
Collect Connect

شناسایی ششکافهای
نظام مدیریت دان

استراتژیک و ماهرانه
پیادهسازی تکنیکهای مدیریت دانش برای انتقال دانرش جمعری و فرردی شررط الزم بررای
موفقیت مدیریت دانش است ،اما به هیچوجه کافی نیسرت .سرازمانها بایرد برهطور کلری
استراتژیهای مدیریت دانش را در راستای استراتژیهای کالن سازمانی تدوین نموده و برای
اجرای آن تالد کنند .این استراتژیها شامل طرحها و کارکردهای اصلی مدیریت دانش است
که میتواند برای سازمان ارزدآفرین باشد .پس از تعین رویکرد استراتژیک ،اقدامات اجرایی
باید متناسب با نیازهای سازمان طراحی و عملیاتی شود
شناسایی دو سر طیف Collect Connect
فرهنگهای مختلف تمایل دارند تا به یک انتهای طیف بپردازند؛ بااینوجود ،هر نوع سیستم
دانش مؤثر در پی رسیدن به هر دو سرر ایرن طیرف اسرت" .جمرعآوری" بیشرتر برر
مدیریت
ِ
درسآموختههای شناساییشده و بهکارگیری آنها تأکید میکنرد ،درحاییکره در سروی دیگرر
یعنی "اتصال" تمرکز بیشتر بر اجتماع و اشتراکگذاری دانش است .بااینحال ،سرخن برر سرر
ای اد توازن در دو سوی طیف همراه برا طرحهرای دانشری و فعاییتهرای بازتابدهنرده آن
دانش است.
ای اد ابزاری برای شناسایی شکافهای موجود در نظام کلی مدیریت دانش
یک رویکرد عملی برای تشخیص شکاف در نظام مدیریت دانش به سازمانها کمک میکند تا
ابزارها و تکنیکهای خود را انتخاب کنند ،بهترین عملکرد و اقردامات داخلری را بره اشرتراک
بگذارند و م موعه مشترکی از چارچوبها و زبان مدیریت دانش را در سراسر سازمان ای راد
کنند.
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درس دوم :مدیریت دانش و اجرای مدیریت دانش دو نگرش متفاوت است
پل ویفن میگوید " :تمرکز من در سالهای ابتدایی فعاییتم در عرصه مدیریت دانش ،بیشتر بر
روی ایگوها ،ابزارها و تکنیکهای مدیریت دانش بود .با گذر زمان ،متوجره شردم درحاییکره
مدیریت دانش نیازمند دانش فنی فنون مختلف کسبوکار اسرت ،ویری آنچره درواقرع آن را
متمایز میسازد توانایی واقعی جهت معرفی و اجرای آن است ".اجرای مدیریت دانش یعنری
نظریهها و فرایندهای مدیریت تغییر و همچنین توانایی و تمایل به تغییر را برهطور کامرل در

نظر داشته باشیم .بهبیاندیگر تنها تسلط بر مفاهیم مدیریت دانش و ابزارها و تکینکهای آن
نمیتواند برای سازمان ارزد افزودهای ای اد کند .آن چیزی کره من رر بره خلرق ارزد بررای
سازمان میشود " دانش پیادهسازی مؤثر ابزارها و تکنیکها" متناسب با بلوغ سازمان است.

سازماندهی مدیریت تغییر

انتصاب افراد مناسب

انتخاب افراد مناسب

"من قبل از کار کردن در زمینه مدیریت دانش ،در مورد اهمیت مدیریت تغییر برای اقردامات
سازمانی آموخته بودم ".درواقع ،با مشارکت دادن افراد مناسب هر نوع موضوع فنی بهطورکلی
مشخص میگردد .بهعنوان یک مدیر دانش ،مسووییت شما خلق زمان و فضایی بررای افرراد
جهت برقراری ارتباط به شیوه مثبت است.
سازماندهی مدیریت تغییر
با گذر زمان و به دست آوردن ت ربیات بیشتر درزمینۀ مدیریت تغییر ،من اهمیت استفاده از
رویکرد مرحلهای برای ان ام ارزیابی بلوغ مدیریت دانش قبل از اجرای راهبرد جرامع تغییرر و
برنامه اجرای بهموقع که میتواند بین  2تا  4سال طول بکشد را فراگرفتم .این رویکرد همراه با
مدیریت مبتکرانه ذینفعان ،ریسک برنامه مدیریت دانش را کاهش میدهد.
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درس سوم :مدیریت دانش مؤثر مستلزم انعطافپذیری است
ای اد هرگونه تغییر در سازمان چایشبرانگیز است و اجرای مدیریت دانش نیز از ایرن قاعرده
مستثنا نیست .شما ممکن است یک مسیر سادهتر برای پیادهسازی مدیریت دانرش انتخراب
کنید .مسیری که به یحاظ اجرایی آسان بوده اما نوعی از مدیریت دانش غیراسرتاندارد را بره
همراه دارد که پایدار نخواهد بود .یا اینکه مسیر دشوارتر را برگزینید؛
بدیهی است که انتخاب مسیر دشوارتر ،چایشهایی را در پیادهسازی مدیریت دانش به همراه

خواهد داشت ،اما میتواند پایههای آن را مستحکم کند و در بلندمدت نتایج بسیار مطلوبی را
برای سازمان به همراه داشته باشد.

انعطافپذیری کارکنان

رهبری

انعطافپذیری کارکنان
به بیانی ساده باید بگویم که من سه گروه گسترده از کارکنران را برر اسراس ت ربیرات خرودم
مشاهده نمودم .تعداد معدودی که بهطور طبیعی مدیریت دانرش را درک نمروده و خواهران
کمک در جهت انتقال آن به سازمان با سرعت هر چه بیشتر هستند .گروه بزرگتری که پس از
مشاهده شواهد عملی و نتایج مدیریت دانش در این فرایند مشارکت میکننرد .عردهای کره
شکاک که دارای مقاومت طبیعی در برابر هر نوع تغییر ازجمله مدیریت دانش هستند.
این یک منحنی یادگیری مداوم است که نیاز به ارزیابی تکنیکهای جدید و مکانهایی بررای
عرضه به بهترین شکل داشته که متناسب با انتظرارات محلری بروده و از تغییرر اسرتقبال بره
عملآورند .مدیریت دانش باید برای هر یک از این گروهها راهکار و رویکررد مناسربی داشرته
باشد تا رفتهرفته فرایند مدیریت تغییر در سازمان جاریشده و کارکنران بیشترری تمایرل بره
مشارکت داشته باشند.
رهبری
مدیر ارشد دانش سازمان باید بستر توسعه مدیریت دانش را به تیمهای اجرایی خود بدهد.
این کار موجب میشود ترا افرراد برا اعتمادبرهنفس براال و ریسرکپذیری بیشترر اقردام بره
پیادهسازی راهکارها و ابزارهای مدیریت دانش کرده و آن را توسعه دهند.
منبع
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احمد سپهری
مشاور و مدرس مدیریت دان

چرا باید برای مدیریت دان

 ،استراتژی بنویسیم؟

 5نکته در تدوین استراتژی مدیریت دان
برای مفهوم استراتژی تعاریف متعددی وجود دارد .راهبرد یا استراتژی به معنی تعیین اهداف
و طرح نمودن برنامهای برای رسیدن به آنها است .برهبیاندیگر اسرتراتژی طررح درازمردتی
است که برای نیل به یک هدف بلندمدت مشخص طراحی و تبیین میشود.

بر اساس این تعریف ،استراتژی مدیریت دانش نیز مفهوم پیچیدهای ندارد .استراتژی مدیریت
دانش طرحی است که شرح میدهد چگونه یک سازمان اطالعرات و دانرش خرود را بهترر و
اثربخشتر مدیریت میکند تا تمامی ذینفعان از آن بهرهمند شوند .یک استراتژی خوب IKM
با استراتژی و اهداف کلی سرازمان هماهنرگ اسرت .اسرتراتژی اثرربخش مردیریت دانرش
همسویی نزدیکی با استراتژیها و اهداف کالن سازمان خواهد داشت.
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داشتن یک استراتژی خوب و روشن برای مدیریت دانش مزایرای زیرر را بره همرراه خواهرد
داشت:
 oموجب کسب تعهد از جانب مدیریت ارشد خواهد شد؛
 oبرنامهای روشن و قابل اطالعرسانی راجرع بره جایگراه فعلری سرازمان ،مقصرد سرازمان و
چگونگی دستیافتن سازمان به اهداف تعیینشده ارائه میدهد؛
 oسطح آگاهی و درک کارکنان از مدیریت دانش را افزایش میدهد؛
 oمعیارهایی برای سن ش میزان پیشرفت مدیریت دانش ارائه میکند.
رودهای مختلفی برای تدوین استراتژی مدیریت دانش وجود دارد که باید متناسب با نیراز
سازمان از یکی از آنها استفاده کرد .سرازمانهای بزرگترر بره مسرتندات مشرروح و رسرمی
استراتژی نیازمندند ،درحاییکه برای سازمانهای کوچکتر مستندات میتوانرد مختصرر و برا
رسمیت کمتر تدوین شود .پژوهشگران و مشاوران برجسته مدیریت دانش دنیا نکاتی را برای
تدوین بهتر استراتژی مدیریت دانش پیشنهاد میکنند که برخی از آنها بهطور خالصه براهم
مرور میکنیم.

با استراتژی و اهداف کالن سازمان شروع کنید

وضعیت مدیریت دان

را ممیزی کنید

بین اهداف بلندمدت و کوتاهمدت توازن برقرار کنید

این چه فایدهای برای من در بر خواهد داشت؟

از یک پایلوت مستعد شروع کنید
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با استراتژی و اهداف کالن سازمان شروع کنید
مهمترین عامل در تدوین استراتژی مدیریت دانش توجه به استراتژی و اهداف کالن سازمان
است .با توجه به این هدف نهایی مدیریت دانش کمک به سازمان در دسرتیابی بره اهرداف
کالن است ،استراتژی مدیریت دانش نیز باید دقیقاً در راستای همان اهداف تدوین و اجرایی
شود.
بدین منظور پس از بررسی دقیق استراتژیهای سازمان باید با کارکنران کلیردی و خبرگران در

خصوص استراتژی و اهداف کالن صحبت کنیرد .برنامرههای آینرده را برا آنران بره بحرث و
تبادلنظر بگذارید و به آنها بهعنوان عواملی که بر دستیابی به اهرداف اثرر میگذارنرد نگراه
کنید .در این جلسات عالوه بر شناسایی مسائل و ریسکها به دنبال شناسایی فرصرتها نیرز
باشید .مدیریت دانش نهتنها باید بخش جدانشدنی استراتژی کالن سازمان باشد ،بلکه باید با
منابع انسانی و استراتژی مربوط به فناوری اطالعات نیز یکپارچهسازی شود.
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وضعیت مدیریت دانش را ممیزی کنید
ممیزی مدیریت دانش میتواند نیازهرا ،نقراط قروت ،نقراط ضرعف ،فرصرتها ،تهدیردات و
ریسکهای سازمان را شناسایی کند .بهبیاندیگر ارزیرابی وضرعیت بلروغ مردیریت دانرش و
گزارد حاصل بهعنوان یکی از ورودیهای مهم تدوین استراتژی به شمار میآید .برای بررسی
وضعیت مدیریت دانش سازمان باید به این نکات توجه کرد:
 oنیازهای مدیریت دانش سازمان کدماند؟

 oسازمان از کدامیک از دارائیها یا منابع دانشی برخوردار است و آنها ک ا قرار دارند؟
 oشکافهای دانشی در کدام فرایندها وجود دارد؟
 oجریان دانش در سازمان چگونه است؟
 oچه موانعی بر سر راه این جریان وجود دارد؟
 oدر حال حاضر تا چه اندازه کارکنان ،فرایندها و فناوری به مدیریت اثربخش دانرش کمرک
میکنند؟
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بین اهداف بلندمدت و کوتاهمدت توازن برقرار کنید
استراتژی خوب منعکسکننده توازن بین «بردهای سریع» و ای اد یک ظرفیت مستمر مدیریت
دانش در درازمدت است .مزیت نتایج سریع آن است که به کارکنان و رهبرران سرازمان ایرن
امکان را میدهد منافع مدیریت دانش را مشاهده کنند و بر این اساس احتمال اینکه حمایت
بیشتری از این موضوع داشته باشند افزایش مییابد.
ایبته به فکر بلندپروازی در کوتاهمدت و میانمدت نباشید؛ شما نمیتوانیرد فرهنگسرازمانی و

عادات کاری حکشده در وجود کارکنان را یکشبه تغییر دهید.

این چه فایدهای برای من در بر خواهد داشت؟
هنگام برنامهریزی استراتژیک و تعیین رویکردهای اجرایی مدیریت دانش ،اطمینران حاصرل
کنید که به سه جنبه کارکنان ،فرایندها و فنآوری توجه کردهاید .استراتژی مدیریت دانشی که
همه این موارد را در خود یکپارچه نکرده باشد محکومبه شکست است.
کسب حمایت و پذیرد استراتژی و نهایتاً گن اندن مردیریت دانرش در سرازمان مسرولهای
مربوط به دست آوردن قلبها و ذهنها است .پاسخ به سؤال «چه فایدهای برای مرن در برر
خواهد داشت؟» کلید اثربخشی مدیریت دانش در سازمان است؛ چراکه همه کارکنان چه این
سؤال را به زیان بیاورند و چه سخنی در این خصوص نگویند اما همواره به آن فکر میکنند.
در پاسخ به سؤال « چه فایدهای برای من در بر خواهد داشت؟» سه سطح کلیدی «مرن» را در
نظر داشته باشید :خودم یا تیمم /واحدم /و سازمانم.
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از یک پایلوت مستعد شروع کنید
تقریباً تمامی متخصصان مدیریت دانش ،بر پیادهسازی مدیریت دانرش بهصرورت پرایلوت و
سپس توسعه آن تأکید دارند .پایلوت بره سرازمان ایرن امکران را میدهرد کره رویکردهرای
مدیریت دانشی خود را پاالیش سپس در سطح وسیعتری در سازمان پیادهسازی کند .با ایرن
خطای تیم م ری در یک محیط محدود اتفا
کار یادگیری و سعی و
ِ

کل سازمان نمیگذارد.

54

مجله مدیریت دانش و نوآوری | سال  | 1399شماره2

میافتد و اثر منفری برر

