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سرمقاله
در دو دهه گذشته رویکردهای مدیریت دانش در بسیاری از سازمانها و شرکتها مورد توجه
قرار گرفته است ،بهطوریکه بیش از  85درصد از پانصد شرکت برترر دنیرا در لراه برهکارگیری
تکنیکها و ابزارهای مدیریت دانش در راستای ارزشآفرینی و خلق ارزش افزوده برای کسب و
کار خود هستند .آمارها ،گزارشها و نتایج ارزیابیهای بینالمللی نیز بیانگر این است که نرخ
بازگشت سرمایه در مدیریت دانش بسیار باالست و سرمایهگذاری بر روی این مفهوم مدیریتی
نتایج مطلوبی را به همراه دارد.
همواره این سواه مطرح است که چرا میرزان موفییرت مردیریت دانرش و اشربآنری آن در
سازمانهای کنور در قیاس با سازمانهای جهانی فاصله بسیار زیادی دارد؟ گرچه کره پاسرخ
این سواه به عوامل و متغیرهای بسیار زیادی وابسته است ،اما یکی از مهمترین این عوامرل
« عدم همراستایی مدیریت دانش با استراتژیهای سازمان» است .در بسیاری از پروژههایی که
با هدف استیرار نظام مدیریت دانش در شررکتها و سرازمانهای کنرور اجرایری میشرود،
تدوین استراتژی برای مدیریت دانش محلی از اعراب ندارد .تالشهرای بسریار زیرادی بررای
اجرای ابزارها و تکنیکهای مدیریت دانش انجام میشرود ،امرا منرآی نیسرت کره ایرن
اقدامات در راستای تحیرق کردام هردف اسرتراتژیک سرازمان در لراه انجرام اسرت .لتری
شاخیهای کلیدی عملکرد نیز برای این فعالیتها تعریف نمیشود که برر اسراس آن بتروان
میزان تحیق اهداف عملیاتی را مورد سنجش قرارد داد .به همین دلیرل پرا از مردت زمران
کوتاهی پروژههای مدیریت دانش با شکست مواجه شده و تنها پوسرتهای از آن در سرازمان
باقی میماند.
در این شماره از مجله تالش کردیم تا بهروزترین مطالرب کراربردی لروزه مردیریت دانرش و
نوآوری را با شما بهاشتراک بگذاریم .امیدواریم مطالعه این میاالت موجب ارتیا سطح آ گاهی
متولیان مدیریت دانش و داننکاران سازمانی شود تا بر این اساس ،اقدامات اشربآنری را در
زمینه تدوین استراتژی مدیریت دانش و اجرای آن انجام دهند.
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ساسان رستمنژاد
مدیریت دانش
مدرس مدیریت
مشاور و مدرس
مشاور
دانش

فیلم « 12مرد خشمگین» و انجمنهای خبرگی

انجمن خبرگی؛ بستر تعامالت دانشی در سازمان
انجمن خبرگی ،گروهی متنکل از افراد متآصی تعریفشده است که در لل مسرلله ،بهبرود
مهارتها و یادگیری از تجربیات یکدیگر ،باهم به همکاری داشته و اشتراک دانش میپردازند.
به تعبیری دیگر انجمن خبرگی گروهی از افراد است که برای تحیق اهداف فردی و گروهی و با
اشتیاق درباره موضوعی که دغدغه منترک آنان در یک لروزه منرآی کراری اسرت ،آن ره
میدانند را باهم به اشتراک میگذارند و از طریق تعامل مستمر ،یاد میگیرند که چگونه آن کار
را بهتر انجام دهند .این تعریف منعکاکننده ماهیت اجتماعی یادگیری انسان است.

رویکردهای تشکیل و اجرای انجمن خبرگی
دو رویکرد برای پیادهسازی انجمن خبرگی وجود دارد .در رویکرد اوه سرازمان قروانین نسربتاً
رسمی یا فرایندی منآی برای این کار دارد که باید توسط اعضای انجمن خبرگی اجرا شود.
رویکرد دوم برخالف رویکرد اوه بهصورت غیررسمی است .در این رویکرد قوانین رسمی بررای
برگزاری انجمن خبرگی وجود ندارد و اعضا از طریرق "رویرههای غیررسرمی" جلسرات انجمرن
خبرگی را برگزار و اجرا میکنند.
معموال بهصورت مرنظم و در بازههرای زمرانی منرآی ،در
بهصورت کلی انجمنهای خبرگی
ً
قالب جلسات لضوری یا مجازی تنکیل میشوند .هر انجمرن دارای نیشهرای مآتلفری از
راهبر تا اعضا است .در هر جلسه نیز پیرامون یکی از موضروعات موردتوافرق اعضرا ،بحر

و

تبادهنظر و اشتراک تجارب صورت میپذیرد تا درنهایت یک موضوع جمعبندی و یا در مرورد
آن تصمیمگیری شود .در مطلبی مجزا در رابطه با جزییرات اجرایری انجمرن خبرگری صرحبت
خواهیم کرد.
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مزایای انجمن خبرگی
انجمن خبرگی از طریق موارد زیر باع

میشوند که سازمان بهسرعت و بهصورت اشربآش به

سمت موفییت لرکت کند:
انجمن خبرگی باع

میشود تا مدتزمان مرلله سازگاری و اجتماعی سازی کارمندان تازه

استآدامشده کاهش یابد؛ زیرا انجمنهای خبرگی بهعنوان راهنمای آنها در درک نیش و
شغل خود و اهمیت آن عمل میکنند .عالوه بر آن ،کارمندان تازه استآدامشده میتوانند

از طریق منارکت در انجمنهای خبرگی ،الساس تعلق به سازمان پیدا کنند.
پروژههایی که در آنها برای تعامل و همفکری ،از انجمنهای خبرگی اسرتفاده میشرود،
کاراتر و بهرهورتر هستند؛ زیرا کارمندان بهنوعی لا منارکت در اجرای برنامهها رادارند.
این رویکرد نیطه میابل پروژههایی است که در آنها مدیران فیط "دستور" صادر میکنند.
در این رویکرد کارکنان الساس نمیکنند که فیط باید کورکورانره برخری برنامرهها را کره
منررافع و منررارکت شآصرری آنهررا در نظررر گرفترره ننررده اسررت ،اجرررا کننررد.
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انجمنهاخالقای خبرگی فضایی را فراهم میکنند که کارکنان طی جلسات طوفان ذهنی و
بهدوراز هرگونه محدودیت ذهنی و اجرایی ،در مورد بهبود و توسعه محصوالت و خدمات
سازمان ابراز نظر کنند.
انجمنهای خبرگی به سازمانها در جذب و لفر

اسرتعدادها کمرک میکننرد .سرازمان

بهرالتی میتواند افرادی را که در بین سایر کارکنان صاللیت بینتری دارند و بهطور مؤشر
با سایر کارمندان در انجمنهای خبرگی همکاری میکنند ،شناسایی کند.
انجمنهای خبرگی بهعنوان اولین خط دفاعی سازمان عمل میکنند .انجمنهرای خبرگری
میتوانند نیاط ضعف را تا زمانی که افراد باهم همکاری کنند به نیاط قوت تبدیل کنند.

سه تجربه در مورد بهکارگیری انجمنهای خبرگی
یکی از انجمنهای خبرگی در شرکت  HPدارای ارتباطات ماهانه از راه دور و به صورت آنالین
است و هدف آن به لداقل رساندن زمان ازکارافتادگی برای منتری ،بهویژه در رایانهها است.
درنتیجه این انجمن طی هر ساه چندین منکل را پیداکرده و قادر به للوفصل آن است.
بانک جهانی با بیش از  130دفتر در سراسر جهان و  189کنور عضو ،یکی از سازمانهای موفق
نسل امروز بهشمار میرود .یكی از رازهای موفییت این سازمان در مدیریت دانش ،پذیرفتن
مزایای انجمنهای خبرگی در كنار ریسکهای ایجاد آن در سازمان است.
زمانی که گزارش شد شرکت سیستمهای مدیریتی امریکا ( )AMSبا كاهش شدید رشد روبرو
شده ،رئیا شرکت شآصاً برخی از کارکنان با خصوصیات رهبری قوی را برای مدیریت و
توسعه انجمنهای خبرگی لوزههای منکلساز و استراتژیک دعوت کرد و با تنکیل چند
انجمن خبرگی ،منکالت به وجود آمده را لل کرد.
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فیلم «دوازده مرد خشمگین»؛ یادگاری از  3سال پیش!
دوازده مرد خنمگین شاهکاری در تاریخ سینمای جهان است و در لحظه نوشتن این متن در
لیست  ۲50فیلم برتر تاریخ سینما به انتآاب سایت  Imdbدر جایگاه  5قرار داشته که ننان از
استیباه بسیار باال از این فیلم دارد.

در این فیلم نوجوانی هجدهساله از اهالی آمریکا التین متهم به قتل پدرش شده است .شواهد
ننان میدهد او با ضربات متعدد چاقو پدر خود را به قتل رسانده ،گرچه نوجوان که به نظر
ضعیف و افسرده لاه میرسد این اتهام را قبوه ندارد بااینلاه شهادت  ۲همسایه و وجود
چاقویی در محل وقوع لادشه که متعلق به نوجوان مذکور است و او ادعا میکند آن را مدتی
قبل گمکرده و خبری هم از محل آن نداشته ،بهعنوان مدرک جرم دلیلی برای مجرم شناختن او
از سوی دادگاه شده است.
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لاه دوازده مرد از طبیات مآتلف اجتماعی برهعنوان اعضرای هیلتمنصرفه دادگراه ،مر مور
تصمیمگیری نهایی درباره این پرونده شدهاند .اگر آنها فرد متهم به قتل را محکوم نمایند ،وی
باید روی صندلی الکتریکی اعدام شود .ابتردا کره اعضرا هیلتمنصرفه وارد اتراق مآصروص
منورت میشوند ،سآنگو هیلت (که یکی از  1۲نفر هم محسوب میشود) از آنها میخواهد
که خود را برای بررسی موضوع آماده کنند و چنان ه تردیدی منطیی در رابطره برا گناهکراری
متهم دارند آن را بیان کنند زیرا جایی برای جبران خطا در قضاوت وجود ندارد.

آموزههای فیلم در باره راهبری انجمنهای خبرگی
در ادامه آموزههای فیلم  1۲مرد خنمگین در باره راهبری انجمنهای خبرگی در سرازمان را برا
هم مرور میکنیم:
 -1انتخاب ناهمگن اعضای انجمنهای خبرگی :اعضای هیلتمنصفه فیط برای ایرن محاکمره
بهعنوان اعضا انتآابشدهاند .برخی از آنها سابیه قبلی لضور در هیلتمنصرفه را داشرته و
برخی نیز تازهوارد هستند .ازاینرو نویسنده فیلم با این دیالوگ بر ناهمگن بودن تیم قضاوت
ت کید میکند.
نتایج لاصل از همفکری یک تیم ناهمگن همواره مفیدتر از گروهی است که عمومراً نظراتری
یکسان و غیر چالنی دارند .انتآاب افراد با سرلییههای متفراوت یرا بهاصرطالح یرک جمرع
ناهمگن در انجمن خبرگی باع

میشود تا نتیجه نهایی از همه جوانرب (مآرالف و موافرق)

ارزیابی و آزموده شده باشد.
 -2ایجاد ظرفیت پذیرش آرا مخالف توسط اعضای انجمنهای خبرگی :در شرروع فریلم ،تمرام
اعضا بهجز یک نفر با دیالوگهای مآتلف متهم را به دلیل مدارک موجرود در پرونرده سرزاوار
لکم اعدام دانسته و به هم میگویند زودتر نظرمان (مبنی بر اعدام مرتهم) را تحویرل قاضری
بدهیم و برویم سراغ کارهایمان! ناگهران یرک نفرر از میران اعضرا هیلتمنصرفه برخاسرته و
میگوید من به گناهکار بودن این جوان شک دارم! این نظر با برخورد شدید اکثر لاضرران در
اتاق منورت مواجه شده و به وی میگویند در شرایطی که همهچیز علیه متهم است چگونره

چنین نظری دارد؟! در این لحظه سآنگو از اعضا میخواهد که تحمل شنیدن نظرات مآالف را
نیز داشته باشند.
برخی از راهبران انجمن خبرگی عادت دارند در جلسات انجمن خبرگی بهتنهایی متکلم ولرده
باشند یا درنهایت گوشنان فیط صداهای موافق و تمجید هوش و ذکاوتنران را بنرنود .در
چنین شرایطی اساساً اگر یک جلسه انجمن خبرگی چندین روز هم دنباه شرود هرین نتیجره
عملی غیر از آن چیزی که در ذهن راهبر انجمن خبرگی بوده به دنباه نآواهد داشت.
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 -3مسئولیتپذیری کلیه اعضای انجمن خبرگی در قبال موضوعات انجمنن :بررای آنکره لکرم
اعدام توسط قاضی ت یید شود الزم است تمامی  1۲عضو هیلتمنصفه یک نظر داشته باشند،
در غیر این صورت و چنان ه به نظری والد نرسند سآنگو باید انحاله هیلت را اعالم و قاضی
بهتنهایی لکم میدهد .ازاینرو سآنگو از اعضرا میخواهرد آزادانره و بردون وضرع قرانونی
منآی برای بیان نظرات ،وارد بح

با یکدیگر شوند تا درنهایت رأیگیری برای گناهکرار یرا

بیگناهی متهم را برگزار کنند .در این میان اکثریت اعضا پیننهاد میکنند که سرر یعتر رأی برر
گناهکاری متهم را ت یید کنند تا ماجرا تمام شود؛ اما سآنگو که فردی منطیی به نظر میرسد،
از آنها (بهجز یک نفر مآالف) میخواهد مسلولیتپذیر بوده و در رابطه برا سرنوشرت یرک
انسان بینتر ت مل کنند.
یکی از مهمترین ویژگیهایی که یک راهبر انجمن خبرگی باید در اعضا ایجاد کند لا باالی
مسلولیتپذیری است .وقتی اعضا مسلولیتپذیر باشند ،آنگاه میتوان به نتیجه امور امیدوار
بود ،زیرا تضمینی برای موفییت در اعضای انجمن خبرگی وجود خواهد داشت.

 -4توجه به جزئیات ،بازبینی موارد بهظاهر پیشپاافتاده و ساده :در یک بآش از فیلم دوربین
روی فرد مآالف یا بهتر بگوییم ناجی متهم زوم میکند .او دیالوگ جالبی دارد و خطاب بره 11
مرد دیگر میگوید من نمیتوانم بهسرعت شما این جوان را گناهکار تنآیی دهم! نمیگویم
او بیگناه است اما مایلم در ارتباط با این مسلله باهم صحبت کنیم و مدارک را کنار هم قررار

دهیم.
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در این هنگام سایر اعضا به مدارک موجود بهویژه شهادت دو شاهد که یکری همسرایه طبیره
پایینی متهم که یک مرد سالآورده و هم نین زنی که از ساختمان میابل لحظه قتل را دیرده
استناد کرد و میگویند همینها برای صدور لکم کفایت میکنرد؛ امرا مسرلولیتپذیری فررد
مآالف که "دیوید" نام دارد باع

میشود به جزئیات اتفاقی که افتاده دقت شود .مرد طبیره

پایین که پایی لنگان هم دارد میگوید صدای زمین خوردن پدر متهم را شنید و طی  15شانیره
نیز از اتاقش تا انتهای یک راهروی چندمتری رفته و پسرک را درلالیکه فررار میکررده دیرده
است .زن ساختمان میابل نیز به لحظهای که چراقو برر بردن میتروه خرورده اشراره میکنرد.
لاهآنکه در ادامه منآی میشود آن زن از رختآواب خود وقایع را میدیده و روی صرورت
خود در دادگاه نیز جای فرورفتگی بالنتکهای عینک دارد.
این میان خانه متهم نیز در کنار ریل قطار بوده و سروصدای زیادی این محل دارد .این مروارد
در کنار سایر دلیلهای ریزی که دیوید در فیلم مطرح میکند ذهن اعضرا هیلتمنصرفه را بره
چالش میکند البته تعدادی از اعضا بسیار انسانهای سرسآتی هستند و باقردرت در برابرر
دالیل و نظرات روشنگرانه دیوید هم نان میاومت میکنند.
یکی از مهمترین پیامهای " 1۲مرد خنمگین" اهمیت توجه به جزئیات و اجتناب از اسارت در
کلیات است .یک راهبر انجمن خبرگی موفق بایرد بسریار تیرزبین باشرد .لتری کوچرکترین
جزئیات هم میتواند کلیدی برای باز کردن گره یکی از موضوعات انجمن خبرگی باشرد .البتره
ممکن است مطرح شود که پرداختن به جزئیات جلسه را ساکن میکند و نمیتوان از مرالرل
عبور کرد اما به هر ترتیب نمیتوان منکر شد که هرر سراختار مرنظم و قابلاطمینران ،نتیجره
جزئیات دقیق است!
با ارائه دالیل مآتلف از جانب دیوید ،تعداد افراد همنظر با دیوید ابتدا بره  ۲و بعرد بره  6و
سپا به  9نفر افزایش مییابد .در این میانیکی از اعضا نیز با فنار از هر طرف پیوسرته رأی
خود را به سود آنطرف تغییرر میدهرد و موضرع منآصری نردارد امرا درنهایرت بره لطرف
ویژگیهای شآصیتی دیوید و پیگیریهای وی تمامی مدارک موجود ازجمله توانرایی پیرمررد
همسایه برای طی مسافت  15شانیهای و یا قدرت بینایی زن همسایه بررای تنرآیی دقیرق
متهم از فاصلهای دور آنهم باوجود عبور قطار از میابل ساختمان زیر سؤاه مریرود و سرپا
همه اعضا هیلتمنصفه میپذیرند که این جوان گناهکار نیست.
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 -5تحلیل و ارزشگذاری آرای اعضای انجمن خبرگی :یکی از نکات جالبی کره در فریلم مطررح
میشود ،رویکرد افراد منطیی هیلتمنصفه با نظرات موافق و مآالف است .آنها زمرانی کره
یک نفر موافیت یا مآالفت خود را اعالم میکند از وی میخواهند که دلیل نظرر خرود را نیرز
بیان کند .این بهویژه در ارتباط با آن فردی که دائماً نظر خود را تغییر میدهد .در نظر بیننرده
فیلم جذاب به نظر میرسد ،زیرا مآاطرب نیرز از ایرن تغییررات دائمری نظرر کالفره شرده و
میخواهد علت آن را بداند.
گاهی اوقات افرادی که در یک جلسه انجمن خبرگی شرکت میکنند ،صرفاً سآنانی میگوینرد
تا درنهایت زمان جلسه به اتمام برسد؛ اما یک جلسه هدفمند انجمرن خبرگری برا توجره بره
استانداردهای منآصی برگزار میشود:
 oتوصیه میشود سآنران اصلی جلسه راهبر انجمن خبرگی نباشد و یک فرد دیگر جلسره را
مدیریت و برگزار کند .در این شرایط راهبر انجمرن خبرگری بهترر میتوانرد از گروش خرود
استفاده کند یا به عبارتی فرصت کافی برای گوش دادن دارد.
 oجلسه انجمن خبرگی لتماً یک دبیر داشته باشد که توانایی شبت سرریع مبالر

ردوبرده

شده را داشته باشد.
معموال مهمترین قسرمت
 oزمانی کوتاه پیش از اتمام جلسه را به پذیرایی اختصاص داده و
ً
جلسه راهبر را بعدازاین زمان قرار دهید .این مورد ازنظر پزشکی نیز مورد ت ییرد قرارگرفتره
است که رسیدن مواد خوراکی بهویژه قندها به مغز (زیرا سوخت اصلی مغز گلروکز اسرت)
موجب میشود خلقوخوی بهتری در اعضا مناهده شود.

منبع
 1۲مرد خنمگین؛ کارگاهی برای آموزه های مدیریت!
Communities of Practice: Everything You Need To Know, Luis Gonçalves,, 2019
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خانیخزائنی
گرشاسب
رضا
سازمانی پروژه
تحول مدیریت
تغییروومشاور
دانشگاه
مشاورعلمی
هیات
مدیریت

مدیریت تغییر و مدیریت دانش

مدیریت دانش؛ خاستگاه مدیران در هزاره سوم
امروزه پی یدگی مناغل ،تنوع م موریتهرا ،افرزایش رقابرت ،اهمیرت تآصری ،پینررفت
تکنولوژی و لجم باالی اطالعات در سازمانها ،باع

ظهور پدیدهای به نام «مدیریت دانش»

شده است .بهکارگیری دانایی در سازمانها و تلفیق آن در نظامهای مردیریتی برهویژه نظرام
تصمیمگیری میتواند توسعه مدیریت را در ابعاد مآتلف به ارمغان آورده و از سوی دیگر؛ عدم
بهکارگیری دانش نیز میتواند هزینههای هنگفت و جبرانناپرذیری را بره سرازمانها تحمیرل
نماید.
بطن سازمانها و شرکتهای
این اهمیت را بهوضوح میتوان در اندینه و کالم مدیران و در
ِ
تحت امرشان یافت و شنید .تمرکز شرکتهایی هم چون آمازون و سامسرون

برر«مردیریت

دانش منتری» یا ت کید گوگل بر«مدیریت دانش کارکنان» و شرکت اپل با ت کید بر «مدیریت
تولید دانش» گویای این واقعیت است که در تمامی این شرکتها و از منظرر مردیران عامرل
آنها ،دانش یک « استراتژی دائمی و زنجیر ارزش» محسوب میشود.
هم نین کمپانی چندملیتی نایک ) (NIKEبا بیش از نیمقرن فعالیت در تولید پوشراک و ابرزار
ورزشی در وبسایت خود نوشته است که « بهرهمندی از دانش ،خالقیت و نوآوری برای همره
ورزشکاران سراسر دنیا» چراکه «فیل نایت» مدیرعامل و مالک ایرن شررکت ،کمپرانی نایرک را
همینه متکی بر دانش و فناوری برای پاسآگویی مناسب برای منتریان معرفری نمروده و از
این رهگذر موفق شده است که یکی از ده شرکت برتر در ساه  ۲010در جهان معرفی شود.
برلسب این نگرش و بر اسراس آن ره شررکت گرروه گرارتنر ) )Gartnerیکری از شررکتهای
پژوهنی و مناوره آمریکایی مطرح میکند شرکتهای تجاری آمریکا در سراه  1997مریالدی
برای مناورههای مدیریت دانش  1.5میلیارد دالر هزینه کردند و ساالنه بهطور میرانگین یرک
میلیارد دالر به این رقم اضافه میشود.
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شرکت ژاپنی تویوتا نیز به دانش کارکنان خود به چنم یک سرمایه ارزشرمند نگراه میکنرد و
ِ
اشتراک دانش ،میان کارمندان ت کید دارد و از این مسیر ،دانش و مهارت
همواره بر آموزش و
آنها را ارتیاء داده و ایده و پیننهاد کارکنان که مت شر از همین بینش و دانش باالسرت؛ ایرن
شرکت را تبدیل به یکی از غوههای صنعتی جهان نموده است.

ِ
تولید داننی که خالقیت و
اما همانگونه که در میدمه ذکر شد ،عدم بهکارگیری دانایی و عدم
نوآوری را پرورش مینماید ،برخی شرکتها را با ناکامی و افوه مواجه ساخت و از این رهگذر،
شرکت سونی را میتوان یکی از این مصادیق ذکر نمود .البته هرچند تلویزیرون ،کنسروههای
بازی و دوربینهای سونی هماکنون نیز یکی از پرطرفدارترین کاالهای دنیاست؛ اما عدم توفیق
در تولید ،انتیاه و آموزش ِدانش (خالقیت و نوآوری) سایر محصروالت ایرن شررکت ازجملره
گوشیهای همراه ،موجب شده است که این کمپانی از رقبای خود عیب بماند و درنهایت بازار
جهانی را از دست بدهد .شرکتهای دیگری هم ون موتوروال ،توشیبا ،کوداک و نوکیا و دهها
کمپانی دیگر نیز ،مسیر ورشکستگی را همینگونه پیمودند.
اما مدیریت دانش چگونه با « آموزش ،خالقیت و نروآوری» کره کلیرد کرامروایی یرا ناکرامی
کمپانیهایی که برخی از آنها در این میاله نامبرده شد ،ارتباط پیدا میکند؟
داننمندان چهار مزیت برای مدیریت دانش قائل شدهاند که یکی از آنها خالقیت و نوآوری
است .این آگاهی ،نگرش و بصیرت کارکنان است که به آنها اجازه میدهد درک بهتری از کار
خود داشته باشند و با کراهش هزینرهها ،مردیریت سررمایه ،پرردازش اطالعرات ،انعطراف و
خلق ارزش نمایند.
انطباقپذیری در کار؛
ِ
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دکتر دنهام گری ) (Denham Greyدریکی از همایشهای مدیریت دانش اظهار میدارد:
«مدیریت دانش دیدگاهها ،رهیافتها و بصیرت قرارداد سرمایهگذاریهای مناسرب در داده و

اطالعات را در بهترین موارد استفاده که بینرترین نیراز بردان مریرود فرراهم مریآورد» ایرن
رهیافتی است که اهمیت و اتکای «خالقیت و نوآوری» را به دانش لائز اهمیت میسازد.

اما مطلب پایانی این میاله و آن ه بهعنوان خاستگاه مدیران و بر اساس یافته محییان از ساه
 ۲000میالدی تاکنون برای تغییر ،پینرفت و توسرعه سرازمان و شررکتهای خرود مبنرا قررار
دادهاند ،معرفی مدلی است که به «مده ادکار» ( (ADKARشهرت دارد .یکی از مهمترین رکن از
ارکان این مده ،توجه به «دانش» و یا به عبارتی «دانش درباره چگونگی تغییر» است.

مده «ادکار» مدلی شگفتانگیز است کره برر روی بریش از  300شررکت طرالری ،آزمرایش و
اجراشده است .در این مده دانش و مهارت افراد ارزیابی و برای ارتیاء آن برنامهریزی میشود
و چنماندازی واضح از توانایی افراد ترسیم و سطح آموزش آنها از صفر تا صرد درجهبنردی
میشود .بهطورکلی سایر مؤلفههای این مده ازجمله آگاهی ،تمایرل ،توانرایی و تیویرت نیرز
پیوند ناگسستنی با«دانش» داشته و مدیران و کارکنان را بره هرر سروی آمراده بررای «تغییرر
واقعی» مینماید.
12
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فهیمه زمانی
کارشناس مدیریت دانش

چرا استراتژی مدیریت دانش مهم است؟

تدوین استراتژی مدیریت دانش به روش APQC
برای پیادهسازی موفق مدیریت دانش در سازمان همینه بر اهمیت تدوین استراتژی مدیریت
دانش ت کید میشود .در این میاله قصد داریم به توضریح چگرونگی تردوین یرک اسرتراتژی
مدیریت دانش و مزایای آن بپردازیم.
استراتژی مدیریت دانش به این دلیل مفید است که به تالشهای مدیریت دانش شما هدفی
خاص و منآی میبآند که میتوانید بر اساس آن تالشهای مدیریت دانرش خرود را در
راستای تحیق آن اهداف جهت بدهید .بسیاری از سازمانها اهدافی را با نیت ایجاد تغییرات
مثبتی در نظرر میگیرنرد ،امرا دسرتیابی بره آن اهرداف میتوانرد سرآت و منرکل باشرد.
بهعنوانمثاه "ساختن فرهنگی منارکتیتر " با قصد و نیت بسیار خوبی در نظر گرفتهشده ،اما
درعینلاه تعریف اقدامات درست و بامعنی جهت تحیق آن ،بسیار مربهم و نرامعلوم اسرت.
بهراستی ،معنی اینکه یک فرهن

منارکتی داشته باشیم چیست؟ و هنگامیکه به آن دسرت

پیدا کردیم چطور متوجه میشویم که در لاه لاضر به آن فرهن
یک استراتژی مدیریت دانش باع

دستیافتهایم؟

میشود شما بتوانید اقدامات گامبهگامی که بره سرازمان

شما کمک خواهد کرد تا به چنمانداز گسترده مدیریت دانرش دسرت پیردا کنرد ،همرراه برا
ورودیهایی که برای اجرا موردنیاز است و هم نین معیارهایی که ننانگر موفییت هستند را
مستند کنید.
ً
اخیرا در لاه تجربه کردن آن هستیم ،ممکن است ایرن
با در نظر گرفتن شرایط ناپایداری که
موضوع باع

شود شما دچار ناامیدی در تعیین این اهداف و برنامهها شوید و لتی به ایرن

موضوع بیاندینید که وقتی همهچیز در لاه تغییر است پا فایده داشرتن یرک اسرتراتژی
چیست؟
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با این اوصاف ،بازهم تدوین یک استراتژی مدیریت دانش درست ،در لاه لاضرر از همینره
مهمتر است .چراکه اگر شما منآی کنید که با بهکارگیری فرایند مدیریت دانش قصد رسیدن
به چه چیزی رادارید ،التماه اینکه منکالت پینرو شما را از ادامه مسیر بازدارد ،بسیار کمترر
خواهد بود.

در این صورت ،بهرالتی میتوانید ابزارها و تکنیکهای خود را با واقعیت فعلی همراستا کنید
و از اشرگذاری منکالت بر تحیق اهداف تعیین شده بکاهیرد .برهعنوانمثاه اگرر انجمنهرای
کامال مجازی اداره شود ،م موریت کلی شما تغییری نکرده است ،بلکره فیرط
خبرگی شما باید
ً
ابزارهای متفاوتی را برای رسیدن به نتیجه یکسانی استفاده خواهید کرد و لتی اگرر انجمرن
خبرگی وظایف جدیدی را نیز به عهده بگیرد ،تدوین استراتژی به انجام دادن آن وظایف بدون
از دست دادن تمرکز کمک شایانی خواهد کرد.
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چگونه یک استراتژی مدیریت دانش تدوین کنیم؟
قبل از نوشتن استراتژی مدیریت دانش باید از انجام این پیشنیازها مطملن شوید:
 oارزیابی وضعیت فعلی؛ این ارزیابی میتواند شامل شناسایی سطح بلوغ مدیریت دانرش و
تعیین شکافهای داننی لیاتی و هر فعالیت رسمی یا غیررسمی که در لاه انجام است،
شود.
 oمنآی کنید چه کسانی باید در این فرآیند منارکت داشته باشرند ،ایرن افرراد میتوانرد

شامل تیم اجرایی مدیریت دانش ،تیم راهبری مدیریت دانش ،کارشناسرانی کره برهعنوان
منابع داننی محسوب میشوند و نمایندگان فناوری اطالعات جهت هماهنگی و منرورت
درباره فناوریهای الزم شود.
 oتصمیمگیری درباره متدولوژی و زمانبندی برای پینرفت استراتژیک ،میتوانیرد از فراینرد
برنامهریزی استراتژیک  APQCو یا هر فرایند موجود دیگری که برای سازمان شما مناسبتر
است ،استفاده کنید.

زمانی که چگونگی انجام فرایند مدیریت دانش و کسرانی کره در آن دخیرل خواهنرد برود را
منآی کردید ،میتوانید تدوین استراتژی را آغاز کنید APQC .یک فرایند متنکل از هفت گام
را پیننهاد میدهد که بهاختصار به شرح آن میپردازیم.
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گام اول :تعیین اهداف سازمانی و اهداف استراتژیک برای مدیریت دانش
این گام همانجایی است که شما منکالت و فرصتهای کسبوکاری که قصد دارید بهوسیله
راهکارهای هدفمند مدیریت دانش مدیریت کنید را بیان میکنیرد .برهعنوانمثاه ،آیرا قصرد
دارید پروژهها را سریعتر و ارزانتر به انجام برسانید؟ و یا میخواهیرد محصروالت و خردمات
جدیدی را ارائه دهید؟ این اهداف استراتژیک به شما تصویری ازآن ه به اجرای موفق برنامره
مدیریت دانش از دیدگاه کسبوکار شبیه است ،ارائه میدهد.

گام دوم :شناسایی استراتژیها
گام دوم در تدوین استراتژی مدیریت دانش ،وصل کرردن اهرداف اسرتراتژیک بره ابزارهرا و
رویکردهای مناسب و صحیح مدیریت دانش است .اگر هدف شما تسرریع در تحویرل پرروژه
است ،ممکن است این هدف برا ایجراد یرک پایگراه قابرل جسرتجو از داراییهرای داننری
قابلاستفاده مجدد ،محیق شود .یا اگر میخواهید افراد را به نوآوری بینتر در سازمان تنویق
کنید ،ممکن است تنکیل انجمن خبرگی بین والدی بهمنظور خلق و بهبود ایدههای جدید به
شما کمک بینتری کند.

گام سوم :شناسایی اولویتها
در این مرلله به شکستن هر استراتژی به یک پروژه متنکل از مجموعه اقدامات موردنیاز برای
انجام آن استراتژی میپردازیم .برای استراتژی ایجاد یک پایگاه قابل جسرتجو میتوانیرد برا
شناسایی منابع موجود برای سازماندهی و افرادی که در ارائه دانش و محتوای قابلاسرتفاده

مجدد میتوانند منارکت داشته باشند ،آغاز کنید .هم نین برای اسرتراتژی تنرکیل انجمرن
خبرگی متمرکز بر نوآوری نیز میتوانید به دنباه اعضای هدف و تدوین مننوری از اصوه لاکم
بر آن باشید .اگرچه جزئیات میتواند تغییر کند و در طوه مسیر اجرای استراتژی نیز تغییر هم
خواهد کرد ،با این لاه شما باید یک برنامه برای عملی کردن استراتژی طرالی کنید.

گام چهارم :تعیین گستره هر استراتژی
آیا برای اجرای استراتژی بر یک دپارتمان خاص متمرکز خواهید شد یا یک والد کسبوکار؟
آیا اقدامات شما کل سازمان را در بر خواهد گرفت؟ آیرا جهرت اجررای اسرتراتژی از فنراوری
موجود استفاده خواهید کرد و یا نیاز به ایجاد یا خرید فناوری جدیدی است؟ چطرور فراینرد
مدیریت دانش در فرآیندهای موجود سازمان گنجانده خواهد شد؟ و آیا منارکت کارکنران در
این فرایند الزامی خواهد بود و یا اقداماتی جهرت تنرویق افرراد بره منرارکت برنامرهریزی
خواهد شد.
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گام پنجم :تعریف نقشها و مهارتهای الزم
گام بعدی منآی کردن منابع انسانی موردنیاز و هر توانایی و مهارت خاص دیگرری اسرت.
مطملن شوید که بر نیشها متمرکز میشویم ،نره افرراد .هنگرام تعریرف نیشهرا ،تیمهرای
راهبری و اجرایی ،کسانی که دانش را به اشتراک میگذارند و کسانی که آن را به کار میگیرند
را نیز در نظر داشته باشید.

گام ششم :تعریف معیارها و انتظارات
در این مرلله شما نتایجی که انتظار دارید محیق شود و موفییتی که از پیادهسازی مردیریت
دانررش توصرریف کردیررد را ننرران میدهیررد .بررر شرراخیهای محسرروس ت کیررد کنیررد چرره
شاخیهایی که کمی هستند (تعداد نوآوریها ،درآمد) یرا شراخیهایی کره بینرتر کیفری
هستند ( لداقل دو داستان موفییت نوآوری از انجمن خبرگی) .درباره زمانبندی دستیابی بره
نتایج فکر کنید تا بتوانید انتظاراتتان را مدیریت کنید.

گام هفتم :دستیابی به فاکتورهای حیاتی موفقیت ،شکافها و ریسکهای بالقوه
تعیین فاکتورهای کلیدی موفییت ،شکافها و ریسکهای محتمرل ،مرواردی هسرتند کره در
نینه راه اجرایی ذکر میشوند و به اجرای بهتر استراتژی کمک میکنند.
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مزایای یک استراتژی مدون
سازمانهایی که استراتژی و نینه راه مدیریت دانش را تدوین میکنند به چندین مزایای مهم
دست پیدا میکنند .التماه اینکه اقدامات مردیریت دانرش ایرن سرازمانها برا چنرمانداز،
م موریت و استراتژی کلی سازمان همراستا باشد ،هفت برابر بینتر است و لتی مهمتر از آن،
التماه اینکه این سازمانها از داراییهای داننی خود جهت کسب مزیرت رقرابتی اسرتفاده
کنند ،سه برابر بینتر است.

ارتباط بین استراتژی یک سازمان و استراتژی مدیریت دانش برای اطمینان از تمرکز مردیریت
دانش بر اقدامات درست و رشد و توسعه آن همراستا با استراتژی کسبوکار ،بسیار لیاتی و
مهم است.

نکته مهم در دستیابی به نتیجهای فوقالعاده ،در نظر گررفتن رابطره برین نوشرتن اسرتراتژی
مدیریت دانش و استفاده از دانش برای کسرب مزیرت رقرابتی اسرت .تیریبراً هرر سرازمانی
میخواهد بر اساس دانش رقابت کند .توانایی یک تیم در بهرهگیری از دانش جمعی خود برای
داشتن سرعت عمل در بازار ،بهبود محصوالت و خدمات و به دست آوردن وفراداری منرتری
میتواند بیانگر تفاوت بین موفییت و شکست در دنیای معمولی جدیدمان باشد.
منبع
why-knowledge-management-strategy-useful, Lauren Trees, Jun, 2020
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اردالن لک
مشاور سیستمهای مدیریتی

ساختار مدیریت دانش و چالشهای آن

رویکردهای انتخاب متولی مدیریت دانش
یکی از مهمترین چالشهای ساههای اخیر در سازمانها این بوده و هست کره مترولی امرور
مدیریت دانش در سازمان باید چه فرآیند و یا چه دپارتمانی باشد؟ ایده آهترین لالت ممکن
این است که مدیریت دانش تحت والد مستیلی مدیریت شود که مستییماً زیر نظر باالترین

سطح مدیریت سازمان عمل میکند .در اختیار داشتن چند کارشناس مررتبط برا ایرن لروزه،
امکانات سمعی و بصری ،فضای آموزشی و غیره همه و همه باع

میشوند که کارکنران ایرن

والد با خاطری آسوده و بدون دغدغهی انجام کارها و امور دیگر به بهتررین نحرو عملکرردی
مطلوب از خود ارائه دهند؛ اما موضوع اصلی این است که عمده شرکتهای داخلی با ایجراد
والد مستیلی به نام مدیریت دانش مآالف بوده و هستند و دالیلی را نیز برای این تصرمیم
بیان میکنند که بعضاً قابلقبوه نیز هست .برخی دالیل در این لوزه به شرح زیر هستند:
 oکمبود نیروی انسانی در سازمان
 oعدم اطمینان از کارکرد اشربآش مدیریت دانش در قباه ت مین نیرو
 oکناره جستن سایر کارکنان در قباه مسلولیتهای داننی با توجه به وجود والرد مسرتیل
مدیریت دانش
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دالیل مطرحشده از سوی رهبران سازمان نیز شامل موارد زیر است:
 oنیروی انسانی سازمان بر اساس ساختار سازمانی جاری ت مینشرده و تر مین نیرروی ترازه
استآدام نیز منکالت و محدودیتهای قانونی و اجتماعی خود را داشته و لتری تر مین
نیرو از طریق نفرات داخلی نیز ممکن است با مآرالف در آزادسرازی نفررات توسرط دیگرر
والدها روبرو شود.
 oدلیل دوم نیز این است که در ابتدای سفر مدیریت دانش ،رهبران سازمان از اینکه باوجود
در اختیار داشتن دپارتمان مستیل ،نتوانند اهداف مدنظر را محیق کنند ابراز نگرانی کرده و
ترجیح میدهند در صورت شکست التمالی ،لداقل هزینه کمتری به سازمان تحمیل گردد.
لاه صرفنظر از محدودیتها و پذیرفتن این موضوع که اکثر رهبران سازمانها تمرایلی بره
ایجاد والد مستیل مدیریت دانش ندارند ،کدام فرآیند و یا والد باید مسلولیت امور داننی
را بر عهده گیرد؟ در جدوه ذیل فرآیندها و یا دپارتمانهایی که بهصورت معموه متولی فرآیند
مدیریت دانش هستند به همراه نیاط قوت و ضعف مربوط به آنها مناهده ارائهشده است.
قوت

فرآیند

سیستمها و



روشها




پژوهش




منابع انسانی



ضعف

میاسب جهت تد ین اس راتژ ها دانشو
 عدم اشراف کامل به حوزههاا
به اس ه داش ن دیدگاهو سیگ مو
عملیاتو سازمان
توانمید در ایجاد یکپارچبو نظام دانشاو
با سایر نظامها نراییدها به اس ه تعامال  پیدا شادن عئماخ تگا بو به اسا ه
حضور چیدجانبه در نظامهاا مت لا
با آنها
سازمانو
میاساابترین احااد سااازمانوو در ااور
تمایل سازمان به حضور در جوایز
بیشاا رین اشااراف بااا حوزههااا دانشااو  ستتگیر در پذیرش دانش ایجااد
دلگااارد اح ماااالو بااارا کارکیاااان
سازمان
به اسا ه ماهیاات پر اههااا ساایبین
بیش ا رین شاایاتت نگاابت بااه تبرگااان
احد پژ هش ان ظار باای م ولیاان
دانشپژ هان سازمان
پژ هش از کیفیت دانش کارکیان
بیشاا رین اشااراف نگاابت بااه ا مییااان از
 عدم اشراف باه ر یکردهاا مارتبا باا
اثربتشااو دانشهااا در جهاات بااهکارگیر
مدیریت میابع انگانو
آنها
 عاادم اشااراف بااه حوزههااا نیااو
بیش رین میزان ات یاار در امار ایجااد یا
عملیاتو
نظام انبیزشو میاسب برا مدیریت دانش
قابلیت ات یار در اتصال نظام دانشاو باه  ضع در مدیریت بگ رها نرمانازار
تگهیخ دانش
ارزیابو عملکرد کارکیان
نیاو

همانطور که در جدوه باال مناهده میشود هر یک از فرآیندهای مذکور دارای نیاط قروت و
ضعفی در جهت مدیریت امور داننی سازمان هستند.
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مطررابق بررا الگرروی دنیسررون سررازمانها عررالوه بررر تمرکررز خررارجی و یررا داخلرری از دیرردگاه
فرهن

سازمانی ،به یکی از دوست شبات و انعطافپذیری تمایل دارند .فرهن

سازمانی رو بره

شبات فرهنگی است که در آن رویههای بوروکراتیک شامل قوانین ،دستورالعملها و روشهای
اجرایی است.
متررولی بررودن فرآینررد منررابع انسررانی در لرروزه مرردیریت دانررش برررای سررازمانهای دارای
فرهن

سازمانی متمایل به شبات میتواند اشربآشتر از سایر فرآینردها باشرد و دلیرل آن نیرز

اختیارات فرآیند منابع انسانی در ایجاد رویههای تنروییی و تنبیهری و پرذیرش آن از سروی
کارکنان است؛ اما هر چه به سمت سازمان انعطافپذیر پیش برویم بافرهنگی روبرو هستیم که
کارکنان آن سازمان ،بینیراز از رویرههای بوروکراتیرک تمایرل بره منرارکت در همره ابعراد و
همینطررور موضرروع موردبحرر
فرهن

یعنرری تسررهیم دانررش خواهنررد داشررت .عررالوه بررر آن در

سازمانی منعطف ،بهکارگیری طرحها و ایدهها نیز نسبت بره فرهنر

ایسرتا ،سرادهتر

انجام میشود.

با این توضیحات در چنین شرایطی بهترین تصمیم در امر سرپرسرتی امرور مردیریت دانرش،
میتواند فرآیند سیستمها و روشها و در مرتبه بعد والد پژوهش سازمان باشد.
موارد دیگری عالوه بر فرهن

سازمانی نیز وجود دارد که میتواند در تصمیمگیری تولیت امور

داننی مؤشر باشد .مواردی چون سبک رهبری ،بلوغ سازمانی و غیره؛ اما ازآنجاکه لتی سربک
رهبری نیز مت شر از فرهن

سازمانی هست ،فرهن

لوزه میدانیم.
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را مهمترین عامل برای تصمیمگیری در این

محمدحسن عزیزیپور
مدیریت دانش
کارشناس مدیریت
کارشناس
دانش

مدیریت دانش موفق

 12اصل برای موفقیت در پیادهسازی مدیریت دانش
امروزه مزایای مدیریت دانش بر کسی پوشیده نیست .دانش تنها یک سرمایه نیسرت ،بلکره
ِ
منابع فیزیکی ،مدیریت دانش
مدیریت
مهمترین سرمایه برای سازمانهاست؛ بنابراین همانند
ِ
نیز باید بآنی از راهبردهای سازمان را به خود اختصاص دهد .به همین دلیرل سرازمانهای

زیادی به فکر پیادهسازی مدیریت دانش افتادهاند؛ اما برای موفییت در پیادهسازی مردیریت
دانش باید اصولی رعایت شود تا اشربآش باشد .در ادامه  1۲اصل مهم در موفییت مردیریت
دانش که توسط استن گارفیلد ،مناور برجسته مدیریت دانش تبیین شده است را باهم مرور
میکنیم.
 12اصل برای موفقیت در پیادهسازی مدیریت دانش
در ادامه اصولی که برای پیادهسازی موفق مدیریت دانش در سازمان ضروری است را برا هرم
مرور میکنیم.
 -1تعریف مشترک از مدیریت دانش
در مورد مدیریت دانش اطالعات کسب کنید ،در این زمینه تآصی ایجاد کنیرد و بره دنبراه
کمک خارجی باشید؛ این کار به شما امکان میدهد تا از تجربه دیگرران بیاموزیرد ،از بهتررین

ً
مجددا استفاده کنید و مرتکب منکالت معموه ننوید .تعریرف منرترک از مردیریت
ایدهها
دانش یکی از ضرورتهای پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان است .تا زمانی کره کارکنران
سازمان در سطوح مآتلف درک صحیحی از تعریرف مردیریت دانرش و اهرداف آن نداشرته
باشند ،اجرای ابزارها و تکنیکهای مدیریت دانش نیز مؤشر نآواهد بود.
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 -2شناسایی اهداف برتر سازمان
برتر برنامه را با تمرکز بر بزرگترین نیازهرای سرازمان منرآی کنیرد .چالشهرا و
سه هدف
ِ
فرصتهایی که برنامه مدیریت دانش برای شما فراهم میکند را شناسایی کنید و هر یرک را
بهدقت مورد ارزیابی قرار دهید تا بتوانید اشربآشترین اقدامات را برای بهبود سازمان تعریف
و اجرا کنید.
 -3کسب حمایت مدیران ارشد
لمایت ،تعهد و پنتیبانی فعاه مدیران ارشد را به دست آورید .تعهد از طرف مردیران ارشرد
میتواند استراتژی مدیریت دانش را عملی کنرد؛ ماننرد بینرتر برنامرههای بهبرود سرازمانی،
پروژههای مدیریت دانش باید از لمایت مدیریت ارشد بهرهمند شوند .اجرای موفق مدیریت
دانش در یک سازمان مستلزم وجود رهبرری آگراه و ت شیرگرذار در سرازمان اسرت .در چنرین
سازمانهایی به دانش ،بهعنوان یک منبع باارزش توجه میشود و فعالیتهایی که بررای بره
لداکثر رساندن ارزش این منبع انجام میشود ،موردتوجه رهبران قرار میگیرد.

23

مجله مدیریت دانش و نوآوری | سال  | 1399شماره 3

 -4مشخص نمودن افراد ،فرآیندها و فناوری مورداستفاده در مدیریت دانش
به سؤاالت در مورد افراد ،فرآیند و فناوری پاسخ دهید .منآی کنیرد چره کسری در برنامره
شرکت خواهد کرد ،چه فرآیندهای اساسی موردنیاز خواهد بود و چگونه ابزارهرای فناورانره از
فرآیندها پنتیبانی میکنند .سازمانها برای اینکه بتوانند مدیریت دانش را با اشربآنری براال
پیادهسازی کنند باید در ابتدا فرآیند مدیریت دانش را طرالی و سپا این فرآیند را با سرایر
فرآیندهای سازمانی مرتبط سازند .هر فرآیندی ،منتری یا منتریانی دارد که خروجی فرآینرد
در اختیار آنها قررار میگیررد (از آن خروجری منتفرع میشروند) .ایرن منرتریان میتواننرد
معمروال مسرتیل از چرارت رسرمی و سراختار
درونسازمانی یا برونسازمانی باشند .فرآینردها
ً
سازمانی هستند و به مرزهای دپارتمانهای مآتلف محدود نمیشوند.

 -5توصیف چشمانداز وضعیت نهایی مدیریت دانش
ِ
برنامره
دیدگاه خود را بیان کنید .شما باید بتوانید با شورونناط چنرمانداز وضرعیت نهرایی
مرثال پیشبینری کنیرد وقتری مردیریت دانرش در سرازمان
مدیریت دانش را توصیف کنید.
ً
پیادهسازی شد ،چه تغییراتی در سازمان ممکرن اسرت اتفراق بیفترد؟ یرک چنرمانداز بررای
چگونگی عملکرد مدیریت دانش ایجاد کنید و پیوسته تالش کنید تا این دیدگاه بره واقعیرت
تبدیل شود.
 -6تعیین استراتژی برای مدیریت دانش
استراتژی مدیریت دانش را تعریف کنید .این اقدام ویرژهای اسرت کره بررای اجررای برنامره
ِ

مدیریت دانش ضروری است .برای اینکه بتوان در پیادهسازی مدیریت دانش موفق بود؛ باید
اهداف ،اسرتراتژیها و شراخیهای کلیردی عملکررد مردیریت دانرش در راسرتای اهرداف،

ِ
عملکرد سازمان باشد .برای ایجاد همراستایی بین مدیریت
استراتژیها و شاخیهای کلیدی
دانش و اسناد باالدستی سازمان ،باید استراتژیهای مدیریت دانش را تدوین کنید .استراتژی
مدیریت دانش چارچوب لرکت در جهرت اهرداف سرازمان را منرآی میکنرد .اسرتراتژی
مدیریت دانش ،یک نینه دقیق است که اقدامات الزم برای رسیدن به اهداف مدیریت دانش
را بهصورت کامل و جامع ترسیم میکند .تدوین استراتژی مدیریت دانش ،پایرههای اصرلی و
بنیان مدیریت دانش را تیویت نموده و موجب استحکام عملیات اجرایی مدیریت دانرش در
بازههای زمانی برنامهریزیشده میشود.
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 -7بیان مزایای گزینههای مورداستفاده
مزایای گزینههایی که قرار است در آینده استفاده شود را با گزینههای موجود میایسه کنید .در
مورد تصویب یا استفاده از ابزارهای مآتلف صحبت نکنیرد .در مرورد مزایرای اسرتفاده از آن
نسبت به گزینههای موجود صحبت کنید .برخی از مزایای آن عبارتاند از:
 oامکان تصمیمگیری بهتر و سریعتر
 oاستفاده از تآصی و تجربه موجود
 oاطالعرسانی اطالعات مهم بهطور گسترده و سریع
 oبرانگیآتن نوآوری و خالقیت

 -8تعریف مدل رهبری مدیریت دانش
مده رهبری برنامه مدیریت دانش را تعریف کنید .این مده شامل موارد زیر میشود:
 oنیشها و توضیحات شغلی برای رهبران مدیریت دانش ،رهبران پروژه و سفیران دانش.
 oترکیب تیم اجرایی پروژه ،گروههای مجازی و انجمنهای مدیریت دانش.
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 -9مشخص نمودن جریان دانش در سازمان
لالتهای ممکن و موردنظر جریان دانش را منآی کنید.
 oپردازشها و منابع جذب دانش آشکار را بررسی کنید.
 oهمکاری  ،جوامع و شبکههای اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن دانش پنهان ایجاد کنید.
 oفرآینرردهای یررادگیری از منررابع اطالعرراتی موجررود ،ازجملرره سیسررتمها ،پایگرراه دادههررا و
کتابآانهها را فراهم کنید.
 oفرآیندهای نوآوری و تسهیل اختراع را بررسی نمایید.

 -10انتخاب افراد و مؤلفههای فناوری متناسب با افراد و فرآیندهای سازمان
افراد و مؤلفههای فناوری را با استفاده از تآصیهای مدیریت دانش مانند معماری اطالعات،
تفکر طرالی ،تجربه کاربر و توسعه چابک ،انتآاب و پیادهسازی کنید .برای اجزای کلیدی مانند
آموزش ،ارتباطات و مدیریت تغییر ،برنامههایی را ایجاد کنید.
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 -11بهروزرسانی فرآیندها و ابزارهای مدیریت دانش برای دستیابی به چشمانداز
فرآیندها و ابزارهای کلیدی مدیریت دانش را برای اجرای استراتژی و دستیابی به چنرمانداز
بهروزرسانی کنید .بازخورد کاربران را لحاظ کنیرد و پیوسرته بهبرود دهیرد .یکری از مهمتررین
اقداماتی که در پیادهسازی مدیریت دانش باید به آن توجه کرد ،یکپارچهسازی مدیریت دانش
با فرایندهای سازمانی است و اینکه چگونه چنین ادغامی کمک میکند که سرازمانها برهطور
واقعی مدیریت دانش را بهعنوان بآنی از کسبوکار معموه جاری و در لاه انجام اسرتفاده
نمایند .برای چنین کاری باید ابعاد رفتاری و فرهنگی و هم نرین سراختار ،فنراوری و فرآینرد
موردتوجه قرار گیرد.
 -12به اشتراکگذاری دستاوردها و ایدهها
دستاوردها و ایدههای خود را با دیگران به اشرتراک بگذاریرد ،دربراره برنامره خرود برازخورد

انحصاری داشته و از شیوههای اشباتشده سایر برنامهها استفاده مجدد کنید .اشرتراکگذاری
دانش یکی از ارکران و عناصرر کلیردی و بسریار مهرم در فرآینرد مردیریت دانرش میباشرد.
اشتراکگذاری دانش میتواند در سطوح و الیههای مآتلف موردبررسی قررار بگیررد .فرهنر
اشتراك دانش ،بهجای رقابت ،بر مناركت تمرکز میكند و از این طریق ارزش ایجاد میكند.

منبع
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تازههای نشر
کتاب مدیریت دانش در شرکتهای نوآور؛
درک و استقرار برنامه مدیریت دانش در یک
سازمان یادگیرنده

وضعیت مدیریت دانش به عنوان مفهومی آکادمیرک برال  ،مدتهاسرت کره در دنیرای داننرگاهی
شناخته شده است .با این وجود ،در عرصه اقتصادی ارتباط آن با شرکتها و سازمانها به تدریج در
لاه شکلگیری است و هنوز به بلوغ خود نرسیده است .ژان لوئیا ارمین در کتاب خود ،با عنوان
مدیریت دانش؛ للیه خالق که توسط ناشران این کتاب منتنر شرده اسرت ،چرارچوبی نظرری و
عملی برای مدیریت دانش ارائه کرده است.
در این کتاب نمونههای عملی با مطالعات موردی واقعری ننران داده شرده اسرت .ایرن کتراب برا
الگوبرداری از رویکرد عملیاتی چهار مرلله ای با الهام از کتاب "للیه خالق"  ،شامل چهرار مجموعره

مطالعه موردی واقعی است .مدیریت دانش در شرکتهای نروآور بررای متولیران مردیریت دانرش
سازمانها ،بسیار مفید است ،زیرا مثاههای زیادی برر اسراس بهتررین روشهرا بررای هرر مرللره
مدیریت دانش و اجرای پروژه مدیریت دانش در آن وجود دارد.
نویسندگان کتاب
 ،Pier SAULAISداننیار موسسه دانش و نوآوری داننگاه بانکوک تایلند
 ،Louis ERMINEاستاد ممتاز موسسه ماین مآابرات فرانسه
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پویا منادی
طراح و برنامه نویس سیستمهای نرم افزاری شرکت مکو

سی دی رو درست رایت کن!

مدیریت دانش پروژههای نرمافزاری برونسپاری شده
شرکت مایکروسافت که از برترین شرکتهای لوزه نرمافزار در آمریکا و جهان به شمار میرود
در خصوص مدیریت دانش در لوزهی توسعه و نگهداری نرمافزار اقداماتی را صورت داده کره
تحوه این لوزه با بهروزرسانیهای جدید نرمافزار TFVCبه نسآه  AzureDevOps 2020بوده
است .در ادامه این مطلب به معرفی بینتر این ابزار میپردازیم.

تاریخچه توسعه نرمافزار
فرآیند توسعه نرمافزار که از اواسط قرن  19شروعشده ،همواره با منکالت عدیردهای از قبیرل
تغییر نیازمندیهای منتری ،مدیریت زمانبندی پروژه ،هزینههای پروژه ،نیروی انسانی و غیره
مواجه بوده و این منکالت آغازی بر ارائه راهللهای متناسب برا خرود بودنرد کره در لروزه
ابزارهایی توسعه و پیادهسازی شدهاند .بهطور مثاه در سراههای اخیرر و در خصروص تغییرر
نیازمندیهای منتری و مدیریت زمانبندی راهکارهای چابک ارائهشده است.
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برونسپاری پروژههای نرمافزاری
برونسپاری به واگرذاری انجرام فراینردها یرا فعالیتهرای داخلری یرک کسربوکار بره یرک
ت مینکننده خارجی تحت قرارداد منآی اطالق میشرود .بره بیران دیگرر هنگامیکره یرک
سازمان برخی از فعالیتها یا فرایندهای کسربوکار خرود را بره عرضرهکنندهای در بیررون از
شرکت یا سرازمان خرود بسرپارد ایرن عمرل را برونسرپاری مینامنرد .در بسریاری مروارد در
برونسپاری ،لق تصمیمگیری و عوامل تولید هم به سازمان دیگر واگذار میشود .بهعنوانمثاه
خدمات مربوط به پروژههای نرمافزاری و فناوری اطالعات ،شبکه و ارتباطات از راه دور ،امنیت
و غیره را ازجمله مواردی هستندکه توسط بسیاری از سازمانها برونسپاری میشروند .دالیرل
برونسپاری غالباً عبارتاند از:
 oصرفهجویی در هزینه

 oتمرکز بر شایستگی اصلی سازمان
 oساختاربندی مجدد هزینه
 oبهبود کیفیت
 oانجام عملیات بهصورت تآصی
 oافزایش ظرفیت برای نوآوری
فرایند برونسپاری عالوه بر مزایایی که دارد در برخی مواقع با چالشهایی نیز همرراه اسرت.
بهعنوانمثاه منکالت مرتبط باکیفیت و امنیت خدمات برونسپاری شده و یا از دست دادن
کنتره مدیریتی ازجمله این موارد است؛ اما در بینتر موارد ذکرشده نامی از منکالت ناشی از
عدم مدیریت دستاوردهای داننری قیرد ننرده اسرت .جالرب اسرت بدانیرد کره در بینرتر
پروژههایی که شرکتهای کوچک و برزرگ برونسرپاری میکننرد ،خروجیهرا و نترایج پرروژه
بهصورت سی دی سورس در اختیار منتری قرار میگیرد .شاید با نگاه سادهانگارانه بگوییم که

این کار منکلی ندارد ،اما آیا واقعاً منکلی در این خصوص وجود ندارد؟
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فرآیند توسعه نرمافزار
بهطورکلی توسعه نرمافزار شامل  5مرلله نیازمندی ،تحلیل ،توسعه ،تست و نگهداری اسرت.
مبحثی که شاید در شرکتهای نرمافزاری کنور ما در بینتر مواقع وجود نداشته و یرا نهایتراً
ناقی پیادهسازی میشود .در این فرایند پنج مرللهای ،مستندسازی درسآموختهها اهمیرت
بسیار زیادی دارد ،اما در دو مرلله تست و نگهداری ،مردیریت دانرش نمرود بینرتری پیردا
میکند و کمک شایانی به تیم توسعه و منتری نهایی میکند .بهطور مثاه درصورتیکه شما از

نحوه مطرحشدن نیازمندی و تحلیلهای قبلی سوابیی در دست نداشرته باشرید دیگرر علرت
توسعه و یا فرایند تست را از دست میدهید و در مرلله نگهداری با منکالت عدیدهای روبرو
خواهید بود.

مدیریت تجربیاتی که در طوه فرآیند توسعه نرم به دست میآید تا چند دهره اخیرر چنردان
موردتوجه واقع نمیشد تا اینکه شرکتها به اهمیت این موضوع پی بردنرد و نرمافزارهرایی
جهت مدیریت سورس کد نظیر  Gitو  TFVCتهیه و مورداستفاده قرار گرفت .در چند ساه اخیر
نیز نرمافزار  AzureDevOpsبرای فرایند توسعه نرمافزار معرفیشده است که بینتر در لوزههای
مدیریتی به سازمان کمک میکند .همانطور که در قبل نیز ذکر شد دلیل اصلی استفاده از این
ابزارها ،مدیریت نیازمندیهای منتری ،زمانبندی پروژه ،هزینههای پروژه ،نیرروی انسرانی و
غیره بود که کمک بسیار زیادی به سازمانها میکند.
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دالیل استفاده از  AzureDevOpsدر توسعه نرمافزار
شاید برای شما هم اتفاق افتاده است! نرمافرزاری را کره شررکت شرما توسرعه و بره فرروش
میرساند را شررکت دیگرر خریرداری میکنرد؛ مثرل خریرد  7.5میلیراردی گیتهراب توسرط
مایکروسافت .فرض کنید پروژه نرمافزاری با رویکرد برونسپاری به شرکت شما سپرده شرده و
التماال تنها کاری که الزم است پا از طی شردن مرالرل
در مدت میرر آن را انجام دادهاید.
ً
مالی ولیوقی انجام شود ،رایت یک سی دی و تحویل سورس به منتری باشد ،اما این همان

منکل و ایراد اساسی است که تبعات آن در نظر گرفته ننده است .شراید بتروان گفرت کره
شرکت خریدار نرمافزار تنها مبلغی بابت خرید سورس کد به شما پرداخت کرده است و هزینه
توسعه و به دست آوردن دانش تیم شما را در آینده پرداخت خواهد کرد .به سناریوهای زیرر
توجه نمایید:
 oماژوه  Xچیدر زمان برده که توسعه داده شود؟ شرکت قبل چیدر زمان صرف کرده است؟
 oاستفاده از کامپوننت صفحه  Xچه چیزی بوده است؟
 oترتیب ماژوهها و تحلیلهای انجامشده به چه صورتی است؟
به لیست باال دهها سؤاه دیگر نیز میتوان افزود و اینها تنها منکالت کوچکی هستند که با
رایت یک سی دی به وجود آمدهاند.

AzureDevOps
بهطورکلی شرکتها ،مآصوصاً شرکتهای نرمافزار تمرکرز بسریار زیرادی برر مردیریت منرابع
انسانی و کاهش هزینههای پروژهها و مدیریت دستاوردهای آن دارند .بر این اسراس تمایرل
دارند تا ابزارهایی که به تحیق این اهداف کمک میکنند را به کار بگیرنرد .یکری از ایرن ابرزار
 AzureDevOpsاست که بر پایهی ساختارهای مدیریت پروژههرای نرمافرزار بهصرورت چابرک
بنیان نهاده شده است .این ابزار منکالتی که منتریان با آن دستوپنجه نرم میکننرد را ترا
لدود بسیار زیادی برطرف کرده است .مواردی از قبیل صرفهجویی در هزینهها ،بهبود کیفیت،
مدیریت دانش فرآیند توسعه نرمافزار ازجمله ویژگیهای این نرم افزار است.
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شرکتهای بسیاری با استفاده از این ساختار و یا نرمافزارهای منابه ،خروجیهرای موردنیراز
منتریان را با سرعت بسیار زیاد ارائه میکنند .بهعنوانمثاه میتوانید با جستجوی سراده در
گوگل مدتزمان خروجیهای شرکتهایی نظر آمازون ،فیا بوک ،ماکروسافت در مواجهه برا
نیازهای منتریان و پینرفت در لوزههای جدید را بررسری نماییرد .ابرزار  Azure DevOpsدر
ساه  ۲005ارائه شد و جدیدترین نسآه آن در ساه جاری ارائه شده است ،شما میتوانیرد از
این ابزار به دو صورت سرویا آنالین و نسآه نصب شده بر روی سرور داخلی استفاده کنید.
این ابزار امکان ارتباط با سایر ابزارهای این لوزه نظیر مثل گیت لرب و اطلسریان را نیرز ترا
لدودی داراست .شما در این نرمافزار از شروع فرآیند توسعه تا تحویل اتوماتیرک در محریط
منتری ،اطالعات تاریآ رهها ( )wikiو زمانبنردی و توسرعه کارهرا ( )Board & Repositoryو
تحویل ( )Pipelineرا مدیریت میکنید.

لاه به مثالی که مطرحشده بازگردیم .با فرض اینکه شرکت شما از ابزارهایی نظیر این نرمافزار
استفادهکند ،تنها کاری که الزم است قبل از تحویل پروژه به منرتری صرورت پرذیرد ،گررفتن
نسآه پنتیانی از سرور  Azureو رایت همان سی دی است ،با این تفاوت کره کپری تمرامی
کارها ،باگها و اطالعات موردنیاز را نیز به منتری تحویل میدهید.
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زهرا اسکندری
مدیریت دانش
کارشناس مدیریت
کارشناس
دانش

مدیریت تغییر برای مدیریت دانش

اهمیت تعامل عاطفی در مدیریت دانش

شما چگونه افراد را تحتالنعاع و تحتتاشیر مدیریت دانش قرار میدهید ،به ویژه افرادی که
تازه وارد این لوزه شدهاند ؟ چگونه مدیریت تغییر موشر که منجر بره مردیریت مروشر دانرش
میشود نیازمند الساسات و درگیری قلب و ذهن کارکنان است؟ پوه ویفن ،مناور با تجربه
مدیریت دانش در ادامه این مطلب به این موضوع پرداخته است.
سازمانها پیوسته در لاه تجربهی تغییر هستند .این تغییر ممکن است از طریق پیادهسرازی
فناوری جدید ،بهروزرسانی فرآیندها ،اجرای پیننهادهای جدید ،سازماندهی مجدد یرا بهبرود
خدمات منتریان ایجاد شود .تغییر همینه هست و بررای رشرد و سرودآوری ضررورت دارد.
فرآیند مدیریت تغییر به کارکنان و سازمانها کمک میکند که تاشیرات ناخواسته این تغییرات
را به لداقل برسانند.
کار و فعالیتهای فنی و مهندسی فاقد جنبههای عاطفی است .در این لرفه  ،اوضراع اغلرب
سیاه و سفید به نظر میرسد و بنابراین ،آگاهی عاطفی بسیار کم اهمیت الساس شرود؛ امرا
استثنا این مساله زمانی بود كه از من خواسته شد تا بر کار یک پیمانكار فرانسوی در پراریا
نظارت داشته باشم تا به آنها در اتآاذ برخی از فرآیندهای جدید مهندسی کمک کنم.
لدود  ۲3ساه پیش ،زمانی که در لیطه مدیریت دانش منغوه به کار شدم ،مفهوم مدیریت
تغییر برایم شکل جدیدی پیدا کرد .فضای مدیریت دانش  ،بیش از هر چیرز ،و مهمترر از هرر
چیز ( منروط بر اینکه آن را به طور کامل و استراتژیک انجام دهید) یک ابتکار تغییر فرهنر
است و من به سرعت به این مهم دسرت یرافتم کره نترایج کسربوکار همینره وابسرته بره
واقعیتها و ارقام نیست .در واقعیت ،بسیاری از عملکردهای کسبوکار مبتنی بر این است که
افراد را با الهام از آنها و برآورده کردن آنها در نیطه نیازشان به یکدیگر متصل کنیم .در ادامه
چند درسآموخته اصلی که در روش تغییر مدیریت دانش آموختهام را برا شرما بره اشرتراک
میگذارم.
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 -1مدیریت دانش باید به عنوان یک چنمانداز روشن و قانعکننده کره معتبرر ،عملری و قابرل
دستیابی باشد ،ننان داده شود .بعد از آزمون و خطای بسیار ،راهی برای برقراری ارتبراط برا
کارکنان بآشهای فنی با مدیریت دانش پیدا کردم .مسائلی که مطرح کردن آن در جلسرات
رسمی بلند مدت و معمروال پرچرالش انجرام میشرد؛ برا اسرتفاده از فلیپچرارت و بحر

و

گفتوگوهای پرانرژی به رالتی قابل انتیاه است! لتی در محیطهای فنی نیز به نظر میرسد
که این فرآیند تعاملی آموزش افراد در مورد مدیریت دانش و درگیر کرردن آنهرا در رواه آن،
افراد را از نظر عاطفی درگیر کرده و هم نین منطیی و الهامبآش است.

 -۲پایلوت مدیریت دانش باید در دو سطح استراتژیک و تاکتیکی اتفراق بیفترد و الزم اسرت

پایلوتها با دقت انتآاب شوند .با توجه به شرایط پرتحوه و پی یده فعلی سازمانها ،کسب
مزیت رقابتی تنها شاخصی است که برتري سازمانها را نسبت به یکردیگر ننران میدهرد و
بیاي آنها را تضمین میکند .امروزه ،این دانش است که میتواند موجب مزیت رقابتی پایدار
براي سازمانها شود .تحیق این امر ،مستلزم تدوین اسرتراتژیهای منرآی و دقیرق بررای
مدیریت دانش در سازمان است .سازمانها باید ارتباط میان دانرش و اسرتراتژی را از طریرق
برنامهریزی استراتژیک مدیریت دانش منآی نمایند.
معموال به معنای تنظیم و اجرای یک برنامه مدیریت دانش برای یک پروژه
پایلوت استراتژیک
ً
و یا یک فرایند است ،که توسط یکی از مدیران سازمان هدایت و رهبری مری شرود .پرایلوت
تاکتیکی به معنای انتآاب تکنیک مناسب برای اجرای مدیریت دانش است
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 -3آموزش مدیریت دانش نیازمند دورههای آموزشی الهرامبآش ،پرانررژی و تعراملی اسرت.
دورههای آموزش مدیریت دانش به ارتباطات دو طرفه متکری اسرت .شررکتکنندگان اغلرب
میتوانند بر نحوه شرکلگیری و پیادهسرازی مردیریت دانرش از طریرق بره اشتراکگذاشرتن
داستانها و تجربیات خود ت شیر بگذارند که این یک شیوه عالی برای انتیاه ایده بره دیگرران
است.
داستان سرایی یک استراتژی کاربردی برای کسب و کارها است که میتواند به انگیزهبآنی،
الهامدهی و به لرکت وا داشتن شرکت کنندگان منجر شود .بنابراین ،این جلسرات دورههرای
آموزشی "سبک سآنرانی" معمرولی نیسرتند؛ بلکره هردف از برگرزاری آنهرا ایرن اسرت کره
شرکتکنندگان در مورد تجربیات و دانش خود و با هم بح

و تباده نظر کنند ،به این ترتیب

همه میآموزند و یاد میگیرند.

ارتباطات رشته طالیی میان مدیریت دانش و مردیریت تغییرر اسرت کره در سراسرر مرالرل
پیادهسازی و برنامهریزی آنها وجود دارد .شناسایی ،برنامهریزی ،شروع به کار و اجرای موفق
مدیریت دانش ،وابسته به ارتباطات است .واقعیات رواننناختی و جامعه شرناختی بره طرور
ذاتی در فرهن

گروههای داخل سازمانی وجرود دارد و سرازمان شرامل مجموعره افرراد برا

مهارتها ،دانش و تجربیات متفاوت میباشد .اما این افراد از دستورات ،فرهن

و آداب رسوم

مورد نیاز شرکت پیروی میکنند .فراهمآوری ارتباطات باز ،شفاف و منآی در طوه فرآیندها،
یک عنصر لیاتی در تمام روشهای مدیریت تغییر است .ارتباطات دوطرفره و شرفاف باعر
بیان منکالت و سرخوردگیها ،تحسین عملکردهرا ،یکپارچهسرازی و تغییرر فرآینردهایی کره
درست عمل نمیکنند ،میشود
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 -4به موازات اجرای مدیریت دانش ،باید یک استراتژی ارتباطی بسریار مرؤشر وجرود داشرته
باشد .استراتژی ارتباطی شما باید سهامداران اصلی سازمان ،ذینفعان و نیز جمعیت گستردهتر
کارکنان را مورد هدف قرار دهد .این عنصر در مورد برقراری ارتباط با افراد به گونهای است که
آنها را جذب کرده و در مسائل موجود کنجکاو کند .بر این اساس کارکنان ارشد باید بتواننرد
انتظارات مدیریت دانش را تعیین کنند و هم نین با شررکتکنندگان در مرورد کارهرایی کره
مدیریت دانش برای آنها انجام داده و مزایایی که براینان رقم زده است صحبت کنند .
ذینفعان مآتلفی در سازمان وجود دارند شامل ،مدیران رده باال که مسلولیت هدایت سازمان
و سازماندهی منابع مالی را بر عهرده دارنرد ،پنرتیبان فرآینردها ،موسسران و سرهامداران
مستییم .هرکدام از این افراد انتظارات و تجربیات متفاوتی دارند .در نتیجره کسرب لمایرت
همه این ذینفعان جهت موفییت تغییرات ضروری است.

منبع
the-importance-of-emotional-engagement-in-km, Paul Whiffen, kminsight.co.uk,
July 24, 2020
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آرمین احمدی
کارشناس مدیریت دانش

تحول دیجیتال و مدیریت دانش

کلید مدیریت دانش و تحول دیجیتال
" هرگاه در خصوص تحوه دیجیتالی و فناوریهایی که از ایرن تحروالت لمایرت و پنرتیبانی
میکنند سآن به میان میآید ،غالباً منابع محتوا مانند داده ،اطالعات و دانش و کاربرد عملی
مفاهیم و شیوههای مدیریت دانش که بهعنوان بآنی از استراتژی برای ایجاد محتروا بایرد
وجود داشته باشد ،نادیده گرفته میشود ".بیل کاپالن
بنابراین توصیهای که در اینجا دارم اشاره به این موضوع است که فناوری ،تحوه دیجیتالی و
تکامل هوش مصنوعی رویدادهای اصلی قلمداد نمیشوند ،بلکه همگی بآنی از یک جهران
بزرگتر مدیریت دانش با راهللهای متمرکز بر بهبود عملکرد مداوم تجاری و عملیاتی هستند.
برای اینکه بتوانیم با زبان منترک درباره این موضروع مهرم سرآن بگروییم ،در ادامره چنرد
تعریف اساسی در خصوص مدیریت دانش و تحوه دیجیتالی را باهم مرور میکنیم:
 oمدیریت دانش ( :)KMتوانایی شناسایی ،ذخیرهسازی ،به اشتراکگذاری و استفاده مجدد از
دانش "مهم و مرتبط" سازمان برای بهبود مداوم عملکرد در سطح فردی ،تیمی و سرازمانی
است.
 oتحوه دیجیتالی ( :)DTمحیط کاری که در آن ابزارهرای دیجیترالی  -اطالعرات ،برنامرهها،
فرآیندها  -مزیت کاری یا عملکرردی ایجراد کررده و ارزش منرتری و ذینفعران را تیویرت
میکنند.
 oفناوری مدیریت دانش :سامانهها و یا ابزارهای فناورانهای که به ایجاد ،شناسایی ،یرافتن،
دسترسی ،استفاده مجدد ،قابلیت انتیاه و سازماندهی دانش سازمان کمک میکند.
ً
اخیرا از من خواسته بود تا "فناوری مدیریت دانرش"
یکی از ارائهکنندگان بسترهای نرمافزاری
آنها را موردبازنگری قرار دهم و نیطه نظرات و دیردگاهم را در خصروص "سیسرتم مردیریت
دانش" این شرکت ارائه دهم.
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دیدگاه فروشندگان بسترهای نرمافزاری به سیستم مدیریت دانش
سیستم مدیریت دانش "یک معماری مبتنی بر نرمافزار" است کره از اصروه مردیریت دانرش
استفاده کرده و بهره میبرد" ،این "اصوه" شامل مواردی هم ون تجزیهوتحلیل هوش تجاری
( ،)BIاهداف داده محور پیرامون بهرهوری کسبوکار و یک مده تجاری رقابتی هسرتند .یرک
سیستم مدیریت دانش برای مدیریت کردن چندین ماژوه نرمافزاری مآتلرف کره سیسرتم را
تنکیل میدهند ،از یک رابط کاربری استفاده میکند .گاهی اوقات این رابط کاربری را در قالب

یک داشبورد مدیریتی به کار میگیرد.

دو سؤال کاربردی
.1چگونه میتوان متوجه شد که ابزاری فناورانه مدیریت دانش برای تحیق اهداف یک سازمان
مناسب است؟
.۲هرگاه موضوع فناوری مدیریت دانش را موردبح
نمیکنیم؟
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قرار میدهیم ،غالباً به چه مواردی توجه

معموال سازمانهای پیش از اینکه بره دو سرؤاه مطرحشرده پاسرخ دهنرد ،اقردام بره خریرد
ً
سامانههای نرمافزاری مدیریت دانش میکنند .سامانههایی که در بعد اجرایی چنردان موفرق
نبوده و پاسآگوی نیازهای بنیادین مدیریت دانش سازمان نیستند .سازمانهایی که برا ایرن
رویکرد اقدام به پیادهسازی مدیریت دانش میکنند یک موضوع بسیار مهم را نادیده میگیرند:

فناوری یک ابزار است و فقط بخشی از راهحل استراتژی مدیریت دانش است
نه تمام آن!

مسائلی که در این رابطه باید در نظر گرفته شود عبارت است از:
 oراهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشرین در لراه تکامرل هسرتند و هنروز
بهصورت کامل بهعنوان جریان اصلی درزمینه مدیریت دانش تلیی نمیشوند.
 oفناوریها هنوز نمیتواند دانش پنهان را از ذهن شما بگیرد و آن را در ذهن فرد دیگری قرار
دهد.
 oفناوری هنوز قادر نیست که دانش پنهان را از ذهن شما گرفته و از آن مفهومسازی و تولید
محتوا کند.
 oفناوریها بر مدیریت دانش آشکار متمرکز هستند ،نه دانش پنهان.
 oاشربآنی فناوری با تیویت فرهن

40

مجله مدیریت دانش و نوآوری | سال  | 1399شماره 3

سازمانی امکانپذیر است.

فناوری مدیریت دانش و استراتژی مدیریت دانش
برای موفییت در پیادهسازی مدیریت دانش ،به اشتراکگذاری اطالعات و دانش در بسترهای
فناورانه بهتنهایی کافی نیست و کارکنان سازمان نیاز دارند تا با آن ارتباط برقرار کنند ،سرازگار
شوند و از این اطالعات برای اخذ تصمیمات مناسب در زمان مناسب استفاده کنند .بره بیران
بهتر نرمافزارهای مدیریت دانش بر تباده دانش و دسترسپذیری آن تمرکز دارند ،درصورتیکه
یکرری از مهمترررین گامهررای فراینررد مرردیریت دانررش بررهکارگیری دانررش اسررت کرره بایررد در

استراتژیهای مدیریت دانش سازمان راهکارها و رویکردهای اجرایری آن را پیشبینری کررد.
سازمانها باید چهارچوبی برای به اشتراکگذاری دانش ایجاد کنند کره برا فرنآوری مناسرب
پنتیبانی شود تا به افراد در تمام سطوح سازمان این امکان را بدهد کره عملکررد خرود را برا
استفاده از آن بهبود ببآنند.
بهطورکلی باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که مدیریت دانش یک طرز فکر است ،نه
یک محصوه! بسیاری از نوشرتهها و سرآنرانیهای اخیرر برر ایرن موضروع ت کیددارنرد کره
فناوریهای مدیریت دانش بآنی از راهکارهای مدیریت دانش هستند و بهعنوان یک ابرزار
تسهیلگر به جاریسازی مدیریت دانش کمک میکنند .برر ایرن اسراس تبدیلشردن بره یرک
"سازمان دانشمحور" و یا یک "سازمان با عملکرد باال و دارای توانایی داننی" بهتنهایی با تهیه
یک سامانه نرمافزاری مدیریت دانش امکانپذیری نیسرت و ایرن تنهرا بآنری از اسرتراتژی
مدیریت دانش است.

منبع
All Part of a KM Strategy, Knowledge Management Symposium in Baltimore,
Bill Kaplan, 2019
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سیدحمیدرضا عباسی
کارشناس مدیریت دانش

مدیریت دانش در سیاست خارجی

مدیریت دانش در مذاکرات امریکا با کره شمالی
ری نهفترره در برنامررهریزیها و مبال ر
آیررا رفتارهررا و فنررون مرردیریت داننر ِ

مررذاکرات آترری

ایاالتمتحده و کره شمالی ،میتواند به ایاالتمتحده کمک کند تا خروجیهای مدنظر خود را
از مذاکره بهدست آورد؟ صرفنظر از نتایج مذاکرۀ اخیر ،تراریخ در لراه شرکلگیری اسرت و

مدیریت دانش میتواند نینی لیاتی در توانمندسازی ایاالتمتحده در «ارزشآفرینی از دانش
خود» و دستیابی به نتایج مطلوب داشته باشد .در اینجا دو سؤاه وجود دارد که باید مردنظر
قرار گیرد .چگونه مدیریت دانش میتواند در تحیق نتایج مذاکره و یا فراترر از آن انتظرارات،
ایفای نیش کند؟ دولت ترامپ چگونه از دروس آموختهای که از مرذاکرات دولتهرای قبلری
لسن استفاده را می َبرد؟
منتج شده استُ ،
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مذاکرات گذشته در تعامل با کره شمالی ،تاریآ های از نتایج متفاوت از انتظارات داشته است.
در این مذاکرات و گفتگوهای پی یده ،موضوعات مآتلفی در ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،نظامی،
اطالعاتی ،اجتماعی ،شآصی و غیره دخیل بودهاند .در این مطلرب ترالش میشرود ترا ایرن
مذاکرات را نه از بعد سیاسی ،بلکه از منظر تکنیکهای کاربردی مدیریت دانرش موردبررسری
قرار دهیم.

تکنیک پیشآموزی :کمکهمکار
یادگیری قبل از انجام کار ،از طریق تکنیک کمکهمکار پنتیبانی میشود .فرآیند تسهیلشدهای
بیرون تیم وارد میکند ،رویکردهرای
که چالش خاصی را هدفگیری میکند ،دانش را از افراد
ِ
ممکن و روشهای جدید را شناسایی میکند و درنهایت ،فرایند به اشتراکگذاری آموختره برا

یکدیگر را از طریق برگزاری جلسه ترویج میکند.
دولت فعلی چگونه از مذاکرات ،خروجیهرا ،دروس آموخترد دولرت گذشرته بررای توسرعه و
آزمررودن یررک راهبرررد جدیررد مررذاکره بهررره میگیرررد؟ بررا اسررتفاده از تکنیررک کمررک همکررار
مذاکرهکنندگان پینین میتوانند تجربیات و آموختههای خود از فرایند مذاکره را به تیمهرای
جدید منتیل کنند تا از دانش خلقشده در این لوزه بهخوبی استفاده شود.

ُ
پساکنش
تکنیک در حینآموزی :بازنگریهای
ِ
تکنیک دیگری که در ارتش آمریكا نیز استفاده از آن بسیار متداوه است به نام بازنگریهرای
پساکُ نش یا بازنگری پا از اقدام بر «یادگیری لین کار» تمرکز دارد .بر اساس این تکنیک ،در
پایان هرروز مذاکره ،چهار سؤاه زیرر مطرحشرده و اعضرای تریم مذاکرهکننرده بره آن پاسرخ
میدهند.
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 oقرار بود چه رخ بدهد؟
 oچه چیزی رخ داد؟
 oاگر آن انتظارات ت مین نند ،دلیل این تفاوت چیست؟
 oچهچیز میتوانیم یاد بگیریم و بالفاصله ِاعماه کنیم؟
پاسخ به این پرسشها نیاط قوت و ضعف مذاکره را در آن روز منآی کرده و بر اسراس آن
استراتژیهای و اهداف دور بعد مذاکرات تعریف میشود .پیادهسازی این تکنیک بالفاصله بعد
از هر جلسه مذاکره کمک میکند تا تمامی جزئیات موردبررسی قرار بگیرد.

تکنیک پسآموزی :گذشتهنگری
ِ
یادگیری پا از انجام کار با فرآیندی تسهیلشده بره نرام گذشرتهنگری پنرتیبانی میشرود.
بالفاصله پا از پایان مذاکرات یا پایان فازهای مذاکره ،تکنیک گذشتهنگر برگزار میشود .این
امر اعضای تیم را ترغیب میکند تا با نگاه به پنت سر ،مذاکرات را ببینند تا دریابند کره چره
چیز بهخوبی پیش رفته و چرا و چهکارهایی میتوانست متفاوت انجام شود .با این هدف که
به یک تیم دیگر برای تکرار موفییت و جلوگیری از هرگونه خطایی کمک کند.
رویکرد گذشتهنگری به دنباه یافتن میصر و قضاوت افراد تیم مذاکرهکننده نیست؛ بلکه بینتر
بر روی دروس آموخته و نحوۀ کاربست آنها در شررایط آتری و تیمهرای بعردی تمرکرز دارد؛
بنابراین منجر به موفییت نیز خواهند شد .درواقع روش گذشتهنگر یکروند جستجو است ،نه
بازجویی!
برای اشربآش بودن ،این سه تکنیک باید فراینردهای موردنیراز آن بهدرسرتی طرالیشرده و
بهعنوان یک الزام کاری مورداستفاده قرار گیرد .این کار کمک میکنرد ترا دانرش و تجربیرات
پروندههای مهم مذاکراتی برای استفاده تیمها و نسلهای بعدی کاری بهخوبی مستند شده و
دالیل موفییتها و شکستها در مذاکرات سیاسی شفاف باشد.

منبع
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مهتا هادیزاده
کارشناس مدیریت دانش

ارکان اجرایی مدیریت دانش

چهار مؤلفه کلیدی پیادهسازی مدیریت دانش چیست؟

در بسیاری از مدههای معتبر مدیریت دانرش از مؤلفرههای کلیردی نظیرر کارکنران ،فراینرد،
فناوری اطالعات و محتوا و استراتژی یادشده است .صرفنظر از صنعت ،اندازه و یرا نیازهرای
داننی سازمانتان ،شما همینه به افرادی برای رهبری ،لمایت و پنتیبانی از اشتراک دانرش
نیاز دارید .هم نرین برهمنظور مردیریت و انردازهگیری جریانهرای داننری بره فرآینردهای
تعریفشدهای نیاز دارید .باید محتوای داننی و ابزارهای فناوری اطالعاتی که افراد مناسب را
به محتوای مناسب در زمان مناسب متصل میکند در اختیار داشته باشید .درنهایت نیز به یک
استراتژی شفاف و مستند برای استفاده از مدیریت دانش نیاز دارید تا مهمترین و ضروریترین
نیازهای کسبوکار را خود را برآورده سازید .در طی بیش از دو دهه تحییق دربراره مردیریت
دانش APQC ،به این نتیجه رسیده که این موارد اجزای کلیدی ساخت و پرورش یک برنامره
مدیریت دانش پایدار هستند .بیایید کمی عمیقتر در مورد هر مؤلفه کندوکاو کنیم.

فرآیند

کارکنان

استراتژی

فناوری اطالعات

و محتوا
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کارکنان
التماال عبارت «کارکنان ،فرآیند و فناوری» را شرنیدهاید .لرداقل از اوایرل دهره  ،1990رهبرران
ً
سازمانی از این الگو – که اغلب با عنوان «مثل

طالیی» نامیده میشود – استفاده کردهاند تا

ابتکار عمل و تغییرات سازمانی را هدایت و رهبری کنند .نکته مهم این است که اگر بیشازلد
روی یک عامل تمرکز کنید ،ابتکار عمل شما شکست خواهد خورد و ترتیب توجه و تمرکرز برر
این عوامل بسیار مهم است .شما ابتدا باید افراد مناسب را پیدا کنیرد و بعرد بره فراینردها و

فناوری وارد شوید .وقتی یک برنامه مدیریت دانش را شروع میکنید ،به دو نروع از افرراد در
سازمان نیاز دارید:
 oرهبران ارشد برای ت مین مالی و لمایرت معنروی از اقردامات مردیریت دانرش در سرطح
استراتژیک
 oذینفعان فرا وظیفهای بهمنظور هدایت پیادهسازی مدیریت دانش
رهبران ارشد سازمان که از برنامههای مدیریت دانش لمایت میکنند باید بهتمامی کارکنران
معرفی شوند .در این صورت اهمیت باالی این مفهوم در سازمان نمایان میشود.
در کنار این گروه ،ذینفعان فرا وظیفهای یا تیمهای کاری میان والردی نیرز بایرد در فراینرد
مدیریت دانش منارکت فعاه داشته باشند .اغلب این تیم را افررادی تنرکیل میدهنرد کره
لوزههای کسبوکار را با نیازهای داننری اساسری و ضرروری هردایت میکننرد .در انتآراب
اعضای این تیم ،اوه به همکاران خود در منابع انسانی ،فنراوری اطالعرات و بهبرود فراینردها
توجه کنید .تحیییات  APQCننان میدهد که منارکت با این بآشهرا اشربآنری اسرتیرار
مدیریت دانش را افزایش میدهد.
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وقتی تالشهای مدیریت دانش به مرلله دوم بلوغ میرسد ،بینتر سازمانها یک تیم اصلی
را تنکیل میدهند ،سفیران دانش و تسهیلگران را شناسایی میکننرد و یرک کمیتره راهبرری
اجرایی برای هدایت فعالیتهای مدیریت دانش ایجاد میکنند .اگرر فکرر میکنیرد ایرن بره
معنای تعداد خیلی زیادی از افرراد اسرت ،لرق برا شماسرت! شرما در سرطوح مآتلرف و در
لوزههای متفاوت کسبوکار به افراد متعهدی نیاز دارید تا واقعاً بتوانید اشتراک دانرش را در
فرهن

سازمانی وارد کنید؛ اما این بدان معنا نیست که مجبور هستید پوه زیادی هزینه کنید

یا زمان زیادی را از افراد بگیرید .بهویژه اگر فرایندهای سرازمان هوشرمند هسرتند ،محتروا و
زیرساخت فناورانه دستوپا گیر نیست و استراتژی مدیریت دانش شما قانعکننده است.

فرآیند
در سازمانهایی که فرایند مدیریت دانش قوی دارند ،دانش مانند یک منبع آب شهری جریان
پیدا میکند .وقتی کسی به آن نیاز دارد ،فیط الزم است که شریر را ب رخانرد .تریم مردیریت
دانش مثل یک برنامهریز شهری ،میداند که چگونه هر چیزی در زیر سطح جریان مییابد .این
تیم میتوانند گلوگاهها را شناسایی کنند ،مسیر جریان را تغییر دهند و ورودیها و خروجیها
را اندازه بگیرد؛ اما نیازی نیست که کاربر هدف بفهمد همه این موارد چگونه کار میکند و برای
آنها کسب دانش موردنیازشان با روشی رالت و ساده مهم است که با این سیسرتم محیرق
میشود.
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 APQCفرایند جریان دانش استانداردی را شناسایی کرده که توصیف میکند دانش چگونه در
طوه سازمان جریان مییابد .این چرخه هفت مرلله دارد:
 oایجاد دانش جدید ( این فرآیند هرروز ،تماموقرت و در همره لوزههرای کسربوکار اتفراق
میافتد)
 oشناسایی داننی که برای استراتژی و عملیات سازمان لیاتی است.
 oجمعآوری دانش بهطوریکه بتوان آن را با سایرین به اشتراک گذاشت.
 oمرور دانش تا ارتباط ،صحت و قابلیت کاربرد آن ارزیابی شود.
 oاشتراک دانش از طریق مستندسازی ،پستهای غیررسمی و اقدامات منارکتی
 oدسترسی به دانش از طریق مکانیسمهای کنیدن ( pullمثل جستجو) و هرل دادن push
(مثل هندارها)
 oاستفاده از دانش بهمنظور رفع سریعتر چالشها و اخذ تصمیمات آگاهانهتر

فناوری اطالعات و مدیریت محتوا
محتوا عبارت است از هر نوع دانش مستند ،از بهترین تجارب گرفته تا نکاتی که سرریع برین
همکاران به اشتراک گذاشته میشود .محتوا ممکن است بالفاصله قابلاسرتفاده باشرد ماننرد
قالبها و ویدئوهای چگونگی انجام کار یا میتواند اطالعات درهم و بدون ساختار باشد (مثل
مستندهای یک پروژه) .ما محتوا را در کنار فناوری اطالعات قرار میدهیم چون زیرساختهای
فناوری به افراد امکان میدهد این محتواها را ایجاد کنند ،آن را درجایی قررار دهنرد ،بره آن
دسترسی داشته باشند و از آن استفاده مجدد کنند.
اگر مدیریت دانش نداشته باشید ،افراد کماکان محتوا را ایجاد خواهند کررد و از آن اسرتفاده
خواهند نمود اما آن را در محلهایی قرار میدهند که دیگران نتوانند پیدا کننرد .برا ایرن کرار
قربال سراختهاند و (خطرنراکتر از همره) از محتروایی
چیزهایی را دوباره میسازند که دیگران
ً
ً
مجددا استفاده میکنند که قدیمی شده یا نادرست است.
برنامههای مؤشر مدیریت دانش دارای گردش کار برای ایجاد و بررسی محتوا ،طبیهبندی برای
سازماندهی محتوا و ابزارهای فناوری هستند تا افراد را به محتوا متصل کننرد .سرازمانهای
پینرفته از مدیریت محتوا برای تسهیل همکاری ،افنا کردن نوآوریها و ارائه خودکار محتوا
به کارمندان در آموزندهترین لحظات آموزشیشان استفاده میکنند.
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استراتژی
هر برنامه مدیریت دانش به یک استراتژی شفاف ،مستند و مرتبط با کسبوکار التیاج دارد.
سازمان میتوانید بهترین ابزارهای فناوری و یک تیم ابرهوشمند مدیریت دانش داشته باشد،
اما همه اینها بدون استراتژی بیارزش است .شاید کنی ی اوهمائه آن را به بهترین نحو بیان
کرده باشد « اگر قایق در جهت اشتباه لرکت کند ،سآتتر پارو زدن کمکی نمیکند».

شما به یک بیزینا کیا محکم نیاز دارید که ننان دهد نیازهای داننی لیاتی سازمان شما
عمییاً درک شده است .مورد بیزینا کیا این موارد را در بربگیرد:
 oپیننهاد ارزش برای مدیریت دانش ( اینکه مدیریت دانش چطور چالشهای کسبوکار را
لل خواهد کرد)؛
 oابزارها ،رویکردها و نیشهایی که باید به کار ببرید؛
 oبودجه
 oت شیر مورد انتظار مدیریت دانش و نرخ بازگنت سرمایه )(ROI
صدها شرکت از این چهار مؤلفه بر مبنای ابزار ارزیابی قابلیت مدیریت دانش ( APQC’s KM
 )Capability Assessment Toolبرای ارزیابی برنامههای خود استفاده کردهاند .بعد از تکمیل
ارزیابی ،یک سطح کلی بلوغ دریافت خواهید کرد و میتوانید قابلیتهرای مردیریت دانرش
خود را با همتایان و رقبا میایسه کنید .بر اساس این ارزیرابی نیراط قروت و قابرلبهبود در 4
مؤلفه اصلی پیادهسازی مدیریت دانش شناساییشده و بر اساس آن میتوان اسرتراتژیهای
مدیریت دانش مناسب برای سازمان را تدوین و اجرایی نمود.
منبع
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احمد سپهری
مشاور و مدرس مدیریت دانش

یکشبه ره صدساله رفتن

نرمافزارهایی که سازمان را معتاد میکنند
چندی پیش به همراه استاد بزرگوارم آقای دکترر تیرویفرد در جلسرهای لضرور داشرتیم کره
پیرامون نرمافزار مدیریت دانش بح

و تبادهنظر شد .اینان در توضریحاتش از واژه جالرب

"مدیریت اعتیاد " بهجای " مدیریت دانش " استفاده کردند و در توضریح ایرن عبرارت اشراره
داشتند که «برخی از مناوران صرفاً با ارائه نرمافزار مدیریت دانش ،والد مترولی ایرن کرار را
معتاد میکنند؛ چراکه وجود نرمافزار بهتنهایی نه به کار سازمان میآیید و نه میتوان آن را کنار
گذاشت و به تعبیری سازمان معتاد نرمافزاری میشود که از اساس ناکارآمد است»
بعد از جلسه کمی دقیقتر به این موضوع فکر کردم و سازمانها و شررکتهایی کره در چنرد
ساه گذشته صرفاً نرمافزار مدیریت دانش خریداری کرده و کار را آغاز نمودنرد را مررور کرردم.
مت سفانه بینتر این سازمانها با شکست نسبتاً سنگینی در پیادهسازی مدیر یت دانش مواجه
شدهاند .شکستی که میدمه پیروزیهای بعدی نند!

داستان برنده شدن خودروی الکچری از بانک
چرا نرمافزار مدیریت دانش بهتنهایی راهگنا نیست؟ شاید با یک داستان ساده بتوان دالیل
این موضوع را موردبررسی قرارداد .فرض کنید سراکن یرک روسرتای دورافتراده در منطیرهای
صعبالعبور هستید که امکانات و زیرساختهای زنردگی شرهری در آنجرا وجرود نردارد و ترا
نزدیکترین راه ارتباطی که قابلیت رفتوآمد خودرو داشته باشد کیلومترها فاصرله داریرد .در
ادامه فرض کنید در چنین شرایطی در یک قرعهکنی بانکی برنده یک دستگاه خودرو مدرن و
گرانقیمت و بهاصطالح الک ری میشوید که امکان فروختن آن وجود ندارد و باید لتماً از آن
استفاده کنید و برای بار سوم هم فرض کنید آن بانک منتری مدار به دلیل عدم وجود جاده،
خودروی روبان زده شما را با بالگرد درب منزلتان در روستا به شما تیدیم میکند و این خبر تیتر
اوه اخبار شبکههای اجتماعی میشود.
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صبح روز اول بعد از تحویل خودرو :با طلوع خورشید از خواب برمیخیزید و با شوقی فرراوان
به لیاط رفته و سوار خودروی خود میشوید ،آپننهای آن را از دفترچه راهنمایی کره درون
داشبورد قرار دارد مرور میکنید و سعی میکنید در لالت درجا و بدون لرکت از امکانرات آن
سر در بیاورید ،چون خیابانی برای به لرکت درآوردن آن وجود ندارد.

صبح روز دوم تا بیست و نهم بعد از تحویل خودرو :همسایه و فامیل و اهل محل برای تبریک
و بیان جمله کلینهای "ایناال چرخش ب رخه" به خانه شما میآیند و پا از صرف چرای برا
همراهی شما به لیاط رفته و خودرو را برانداز میکنند و شما نیز با ذوقی فراوان در خصروص
ویژگی "موتور  8سیلندر خورجینی  4لیتری بنزینی توربرو نسرآه "AMGصرحبت میکنیرد و از
سیستم سنجش سطح هوشیاری راننرده ،سیسرتم پینرگیری از تصرادف خودکرار و سیسرتم
نمایش نیاط کور و دهها آپنن دیگر سآن میگوید.
صبح روز سیام بعد از تحویل خودرو :یک فرد سرشناس از روستای همجروار بررای کراری بره
روستای شما آمده و با توجه به اینکه اخبار جایزه شمارا در شبکههای اجتمراعی دنبراه کررده
چنددقییهای برای دیدن این خودرو به لیاط منزه شما میآیرد و همران داسرتان توضریح و
تفسیر آپننها که در بیان آن استاد شدید را میشنود و تحسین کنان میرود( .الزم بره ذکرر
است بر اساس اخبار ،ضریب پوشش اینترنت در روستاهای کنور افزایش چنمگیری داشته و
در لاه لاضر بسیاری از روستاها از نعمت اینترنت برخوردارند)
صبح روز اول ماه دوم بعد از تحویل خودرو :کمکم به این فکر میکنید که این خودرو با موتور
 8سیلندر خورجینی  4لیتری بنزینی توربو نسآه  AMGبا این همه آپنن برای شما کاربرد ندارد
و نمیتوانید از داشتن آن لذت ببرید ،اما خودتان را متیاعد میکنید که لتمراً یرک روزی کره
خیلی هم دور نیست میتوانید در روستا سوار بر آن شده و بهقدر کافی لذت ببرید؛ روزی کره
جاده اصلی به روستای شما برسد و خیابانهایی برای تردد ماشین الداث شود!
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صبح روز اول ماه ششم بعد از تحویل خودرو :لا خوبی که داشتید در شرما کمرنر

شرده؛

چراکه نه خبری از جاده اصلی است و نه خیابان .به این فکر میکنید که ایرن خرودرو نرهتنها
فایدهای برای شما نداشته ،بلکه فضایی از لیاط خانه شما را اشغاه کرده و دستوپا گیر هرم
شده است .در وضعیتی قرارگرفتهاید که نه راه پا دارید ،نه راه پیش؛ و این داستان تا صبح
روزهای بعد در ساههای بعد ادامه خواهد داشت.

چرا نباید در ابتدای راه نرمافزار بخریم؟
لاه به میوله مدیریت دانرش برازگردیم .مسریری کره بسریاری از سرازمانها در پیادهسرازی
مدیریت دانش طی میکنند بسیار شبیه به داستان باالست .با این تفراوت کره نرمافرزار را از
بانک جایزه نمیگیرند و باید هزینههای نسبتاً زیادی برای استیرار آن بپردازند .پا از استیرار
نرمافزار شما بهعنوان متولی مدیریت دانش ،جلسات زیادی در درون سازمان برگزار میکنید و
ویژگیها و ماژوههای مآتلف سیستم را برای همکارانتان تنریح کرده و آنها هم از این هم
قابلیت کاربردی شگفتزده میشوند و شما را تحسین میکنند اما هینگونه منارکتی در این
سیستم نرمافزاری نمیکنند.

52

مجله مدیریت دانش و نوآوری | سال  | 1399شماره 3

چند ماهی میگذرد و سازمان شما باید در یک ارزیابی و یا ممیزی لضور مییابد و شما برای
دفاع از اقدامات انجامشده در لوزه مدیریت دانش ،نرمافزار را برای ارزیاب و یرا ممیرز ارائره
میکنید و از ماژوهها و قابلیتهای آن میگویید و در پاسرخ بره ایرن سرؤاه کره چررا نررخ
منارکت در این سیستم کم است ،میگویید در لاه فرهن

سازی هستیم و انناهلل ترا سراه

آینده بهتر خواهد شد و به خود میگویید " از این ستون به اون ستون فرجه "؛ اما واقعاً با این
رویکردی که در پیشگرفتهاید "فرجی " در کار نیست " و " این راه که مریروی بره ترکسرتان "
است و نتیجهای که مدنظر سازمان خواهد بود هینگاه محیق نمیشود.

سازمان شما بدون وجود جاده و خیابان ،یک دستگاه خرودرو مردرن و گرانقیمرت ناکارآمرد
خریداری کرده که قابلاستفاده نیست .خودرویی که نه میتوانید آن را دور بیندازید و نه از آن
معموال مدیران ارشد سازمان نیز لمایرت جردی از مردیریت
استفاده کنید .در چنین شرایطی
ً
دانش نآواهند کرد .چراکه در ازای اولین قدمی کره برداشرتهاند (خریردن نرمافرزار مردیریت
دانش) انتظار کسب نتایج لداقلی درزمینه مدیریت دانش را دارند و شرما برهعنوان مترولی
مدیریت دانش نتوانستید این انتظار به لق را محیق کنید .این دور باطل تا جایی ادامه پیدا
میکند که مدیریت دانش بهطور کامل از نظامهای بهبودی سازمان رخت برمیبندد.
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ریشه مشکل کجاست؟
یکشبه ره صدساله رفتن ،یکی از چالشهای اصرلی نظامهرای مردیریتی در کنرور ماسرت.
بسیاری از سازمانها بدون ایجاد زیرساختها و پیشنیازهای مدیریت دانرش تمایرل دارنرد
مسیر بلوغ را یکشبه طی کنند و این کار قطعاً امکانپذیر نیست و با شکست روبرو میشود.
چگونه بدون ارزیابی سطح بلوغ ،شناسایی نیاط تمرکز ،تدوین اسرتراتژی مردیریت دانرش و
اجرای تکنیکهای موردنیاز سازمان میتوان صرفاً با تهیه ابزاری به نام نرمافزار مدیریت دانش

مسیر بلوغ را طی کرد؟!!
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