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دماه دیگر تابستان امسال شاهد آغاز تغییر و تحول در سطح دولت بودیم و این تغییرات تا چن
مددت فارغ از نوع نگاه حکمرانان به مسائل مدیریتی کشور، آن چیزی که در این. نیز ادامه دارد

و « مددیریت داندش»کوتاه، اما سرنوشت ساز باید بیش از پیش مورد توجه قدرار ییدرد ملولده 
. است« انتلال تجارب»

ولت هدا، در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، بخش بسیار مهمی از فرایند انتلدال قددرت بدین د
ار بدا ایدن کد. انتلال دانش متخصصان، تیم ها و رده های مختلف، به ویژه مدیران ارشدد اسدت

. دتجربیات و آموخته  های اقدامات موفق و ناموفق بده یدروه مددیریتی ب ددی منتلدل می شدو
د مهم تر از آن، اقداماتی که در میانه راه نیز قرار دارند با اطالعات کامدل توسدت تیم هدای جدید
ت را ادامه می یابد و این شانس موفلیت را افزایش داده و یا بده ت ییدر بهتدر، شدانس شکسد

.به شدت کاهش می دهد
ور  و با توجه به اهمیت مفاهیم، ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش در اسناد باالدسدتی کشد
م کده بدل شدن آن به یک الزام اجرایی توست سازمان اداری و استخدامی کشور، امیدوار هستی
تدد و به این مهم توجه ویژه ای شده و فرایندد انتلدال داندش و تجربده بده درسدتی اتفدا  بیف

ود دولتمردان جدیدی با سرعت و جدییت بیش تری به حل مسائل و چالش های حوزه کاری خ
.  بپردازند

اندش بریزاری چند جلسه مشترک برای پیااده سازی تکنیک های ساده امدا کداربردی مددیریت د
واندد می ت« استخراج داندش خیریدان»و یا « یادییری از همتایان»، «بازنگری پس از اقدام»نظیر 

یره های بزریی را باز کرده و از اتالف منابع جلوییری کند



ساسان رستم نژاد
مشاور و مدرس مدیریت دانش

آقای یارفیلد به عنوان یکی از مشداوران و سدخنرانان مطدرر در زمینده مددیریت داندش خیدرا
. منتشدر کردندد” عوامل کلیدی موفلیت مددیریت داندش در سدازمان“ملاله ای را تحت عنوان 

زمانی که آن را مطال ه می کردم، قرابت این موضوع با اقدامات مدیریت داندش سدازمان ها در
از مواردی که ایشان مطرر کردند، تمدامی آن هدا در اجدرای . کشور توجهم را به خود جلب کرد

بدا توجده بده اهمیدت موضدوع . طرر های مدیریت دانش در کشور ایران نیز صداد  هسدتند
ن موفلیت در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان، س ی می کنم ضمن بیدان هدر یدک از اید

.عوامل کلیدی، به فراخور توضیح و مثالی نیز برای تشریح موضوع ارائه کنم
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ساسان رستم نژاد
مشاور و مدرس مدیریت دانش

موفقیت در مدیریت دانش

چگونه در پیاده سازی مدیریت دانش موفق شویم؟
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داشتن همراهی مدیران ارشد برای نشان دادن حمایت، تأمین بودجه و رهبری اقدامات     -1
ن یکی از کلیدی ترین عوامل موفلیت مدیریت دانش، اعتلاد و همراهی مددیران ارشدد سدازما

ساعت کاریاه آموزشدی 4خاطرم هست دریکی از شرکت های بزرگ م دنی کشور، ب د از . است
رده و در پایان کاریاه، یکی از مدعوین که در ابتدای کاریداه، صدرفا ندام خودشدان را م رفدی کد

این موضوع ازاین جهت جالب بود! بودند، مدیر یکی از بخش های مهم سازمان از آب درآمدند
ا جویدا که کاریاه آموزشی مذکور صرفا برای کارشناسان بود و زمانی کده دلیدل حردور ایشدان ر

طیی تدا  موضدوع همراهدی . «!آمدم تا همکارانم بدانند کده موضدوع مهدم اسدت»: شدم، یفت
مدیران محدود به اقدامات این چنینی نمی شود و به صدورت یدک رور حداکم بدر ف الیت هدای

.مدیریت دانش باید تیلور پیدا کند

ایجاد تعادل بین ارکان پرسنل، فرآیندها و فناوری-2
تمرکدز برخی از سازمان ها به خوبی این توازن را حفظ می کنند ولی در ملابل برخی دیگر در تلده

ریت چه بسیار سازمان هایی کده صدرفا نگاهشدان بده مددی. بیش ازحد بر روی یک رکن میفتند
ه بدر مدیریت داندش عدالو! دانش آموزش بود و چه بسیاری دیگر که رویکردشان فلت نرم افزار

شی، باید توجه به ت ریف نلش های مرتیت، تییین دستورال مل های اجرایی و رویکردهای انگیز
ات، از با سایر فرآیندهای سازمان ارتیاط یکپارچه ایجاد کند و از طریق ابزارهای فنداوری اطالعد

.اجرای فرآیند مدیریت دانش پشتییانی کند
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ارائه مزایای ملموس و ارزش های حاصل از مددیریت داندک کده از اهدداا و اوویت هدای -3
سازمان پشتیبانی کند

ی خاطرم هست که مدیرعامل یکی از سازمان های م ظم حوزه نفت و یاز و پتروشدیمی، دریکد
ی سازمان های زیادی ط. از جلسات، سوالی را مطرر کرد که دقیلا داللت بر همین موضوع دارد

سال های یذشته، اقدام به اجرای راهکارهای مدیریت دانش کرده اند ولی زمدانی کده از آن هدا 
ا سوال می شود نتیجه ملموس این اقدامات چه بوده است، پاسدخی جدز سدکوت ندارندد و ید

.کلی یویی می کنند
در . جیدبه صورت کلی نتایج حاصل از مدیریت دانش را به دو روش کیفی و کمی می توان سدن

س از رویکرد کیفی، مینا نظرات خیریان و مدیران سازمان است؛ به عیارت دیگر نظرات آن هدا پد
یدزان یذشت به عنوان مثال یکسال از اجزای مدیریت دانش، می تواند مینایی بدرای سدنجش م

 تر رویکرد دیگر که همدان رویکدرد کمدی اسدت، کمدی پی یدده. موفلیت مدیریت دانش باشد
.است، به همین دلیل سازمان ها کمتر به سراغ آن می روند

ب و در این رویکرد سازمان باید پس از انتخاب مسائل سازمانی، اقدام به ت ریف راهکار مناسد
شاخص های کلیدی عملکرد برای آن نماید و ب د از اجرای راهکارها و با احتسداب دوره زمدانی
منطلی برای حصدول نتیجده، نتدایج کمدی حاصدل از اجدرای راهکارهدای مددیریت داندش را 

.موردسنجش قرار دهد
داندک، انگیزه دادن به کارکنان برای به اشتراک گذاشتن دانک، نوآوری، استفاده مجددد از-4

همکاری و یادگیری
ز نلداط پیتر سنگه دریکی از مهم ترین کتاب هایش، باندام پنجمدین فرمدان، انگیدزش را یکدی ا

ز در مدیریت داندش یکدی ا. اهرمی موفلیت سازمان ها در استلرار بهیودهای سازمانی می داند
موضدوع لذا توجده بده ایدن! ارکان کلیدی پرسنل هستند و ازآنجاکه این پرسنل انسان هستند

کده موضوع انگیزش نیدروی انسدانی ملولده ای یسدترده و پی یدده اسدت. بسیار اهمیت دارد
رده هیچ کس به جرات نمی تواند ادعا کند که به یک بهترین روش در ایدن حدوزه دسدت پیدداک

.است
طی تجارب مختلف استلرار راهکارهای مدیریت داندش در سدازمان های ایراندی، رویکردهدا و 

خدواه روش های یونایونی را تجربه کردیم که یاه موفلیت آمیز بدود و یداه منجدر بده نتیجده دل
 طور به طورکلی موضوع انگیزش، دارای دو ب د مادی و م ندوی می باشدد کده بایدد بده. نمی شد

ارکینگ متوازن اجرا شود، پرسنل یاهی با لور تلدیر حالشان خوب می شود و یاهی با داشتن پ
!اختصاصی در یک محله بدون جای پارک
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از بدا ایجاد یک چشم انداز برای مدیریت دانک و تالش بی وقفه برای نیل به ایدن چشدم اند-5
اجرای اقدامات مدیریت دانک و بهبود مستمر آن

ه مدتی پیش، دریکی از سازمان های ف ال در حوزه پتروشیمی، طرحدی را بدا محوریدت توسد 
این اقدامات مدیریت دانش آغاز کردیم، اقداماتی که سال ها پیش با راهیری یکی از مشاورین

ز در جلسه اول زمانی که درخواست ارائه ارکان جهت سدا. حوزه برای آن سازمان انجام شده بود
مدیریت دانش شامل چشم انداز و ماموریدت مددیریت داندش را کدردم، پاسده داده شدد کده 

ابيندز آنتدونی ر! هم ین چیزی نداریم و ما رویکردمان عملیاتی بوده و سریع وارد میدان شدیم
ممكن است بزرگ ترین اره ای كه در جهدان اختراع شدده اسدت در دسدت»جایی یفته است که 

. كنيددشما باشد و درعین حال، در ميان انیوهي از درختان جنگل، سریردان بمانيد و ندانيد چه
الی در ایر بدانيد كه چه درختانی را بايد بريد و چرا؟ شرايت بر وفق مراد است، ویرنه ابدزاری عد

همین جمله ارزشدمند اهمیدت داشدتن چشدم انداز و هددف « .دست داريد كه به هيچ نمی ارزد
.کالن را مشخص می کند

ه پرسنلتعیین مزایا و منافع شخصی حاصل از مشارکت در فرایند مدیریت دانک برای کلی-6
در موارد بسیاری در کاریاه های آموزشی در سازمان های مختلف به ایدن سدوال و ابهدام جددی 

اده به این سوال یرچه س. «!خب اصال خوب، به ماچی میرسه؟»: پرسنل برخورده ام که می یویند
. استنظر می رسد ولی یکی از مهم ترین دالیل عدم مشارکت پرسنل در فرآیند مدیریت دانش

.نیز استپرسنل باید قانع شوند که مزایای مدیریت دانش عالوه بر آنکه سازمانی است، فردی
.در مجله ب دی به بررسی بلیه عوامل کلیدی موفلیت در مدیریت دانش می پردازیم

ت مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا به بررسی بخش دوم عوامل کلیددی موفلید۱۰در شماره 
.در مدیریت دانش می پردازیم



گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

زهرا صدری
کارشناس مدیریت دانش

پیاده سازی مدیریت دانش

عوامل موفقیت مدیریت دانش چیست؟

رهیران موفق مدیریت دانش در شرکت های م تیدر همدواره می خواهندد برنامده ها و اقددامات 
د، امدا بسیاری از این شرکت ها در سطور باالی بلوغ مدیریت دانش قرار دارن. آن ها بهیود یابد

اد بازهم آن ها به دنیال فرصت هایی برای ارتلا و بهیود اسدتراتژی ها، افدزایش بهدره وری و ایجد
.ارزش افزوده برای سازمان هستند

هدره وری تالش برای بهیود مستمر، ویژیی بارز برتدرین سدازمان ها در ارزیدابی مرکدز کیفیدت و ب
به شش سازمان برتر که توست این مرکز ارزیابی شدند همواره. بود2۰2۱در سال APQCامریکا 

نکته مهم که از بهتدرین 4در ادامه این مطلب . دنیال راه هایی برای ارتلاء سازمان خود هستند
.تجارب این سازمان ها به دست آمده را با شما به اشتراک می یذاریم
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.مدیریت دانک را با استراتژی های سازمان هم راستا کنید: 1نکته 
د، یک موضوع مشترک که تمامی شرکت های برتر در حوزه مدیریت دانش بده آن توجده کردند

ش در مدیران ارشد دان. پیوند واضح بین رویکردهای مدیریت دانش و استراتژی سازمان است
این سازمان ها درک می کنند که سازمان به چه چیز اهمیت می دهد و چگونه مددیریت داندش 

.می تواند به سازمان در تحلق چشم انداز بلندمدت خود کمک کند
در استراتژی پنج ساله ایدن سدازمان. یک مثال عالی در این مورد است(  (Mercerشرکت مرسر

. ستموضوع مدیریت دانش با موضوعاتی نظیر فرهنگ سازمان و تحول دیجیتال یره خورده ا
ترسدی به عنوان مثال، تیم مدیریت دانش در مرسر بخشی از برنامه تحول دیجیتال را بدرای دس

ری، بهیدود سریع تر و آسان تر محتوا، تجزیه وتحلیل محتوای پی یده برای کمدک بده تصدمیم یی
.شیکه های اشتراک دانش بین دانشکاران طراحی کرده است

نیز مددیریت داندش یکدی از رویکردهدای مددیریتی ( Dubai Municipality)در شهرداری دبی 
اهدداف اسدتراتژیک شدهرداری دبدی بدر . است که جایگاه مناسیی در راهیردهای سدازمان دارد

ییانی نوآوری متمرکز است و این سازمان تکنیک ها و ابزارهای مدیریت دانش را به عنوان پشدت
آوری سها فارو  رضوان، متخصص دانش و ندو. برای بهیود شاخص های نوآوری به کار می ییرد

می یوید که مددیریت داندش بده سدازمان کمدک می کندد تدا داندش جدیدد را خلدق کندد و از 
تکنیک هایی هم دون انجمن هدای خیریدی بدرای ندوآوری در برنامده ها، خددمات و مددل های 

.عملیاتی خود استفاده کند
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.تا حد امکان فرایندها را خودکار کنید: 2نکته 
بده چشدم می خدورد، APQCیکی دیگر از موضوعاتی که در بین برترین های مددیریت داندش 

این . است" دوباره کاری"تالش برای ساده سازی فرآیندهای مدیریت دانش و به حداقل رساندن 
مهم به تیم مدیریت دانش سازمان اجازه می دهدد تدا بدر کارهدای اسدتراتژیک تمرکدز کنندد و

.درعین حال مشارکت و ت امل با دانشکاران و کاربران نهایی را نیز تسهیل کنند

یدک سدازمان در حدوزه ارائده خددمات مدالی و (Prudential Financial)پریدنشال فایننشدال 
این سدازمان یدک الگدوی عدالی بدرای . سال در امریکاست۱4۰سرمایه یذاری با قدمت بیش از 

ی برنامه های مدیریت دانش است که به دنیدال بهینه سدازی و خودکارسدازی فراینددهای داخلد
میلیدون درس آموختده را بده مخدزن 3این سازمان در سال های اخیدر بدیش از . خود هستند

چرخده مددیریت درس آموختده به یونده ای. مرکزی جدیدی در شیرپوینت منتلل کدرده اسدت
ر داندش آلیسدون ویلکیندز، مددی. طراحی شده که بیشتر فرایند به صورت خودکار انجام می شود

ا بدرای پریدنشال فایننشال می یوید فرآیند خودکار مدیریت درس آموخته ها، بررسدی محتدوا ر
د تدا ارزیابان آسان تر می کند، زیرا آن ها فلت به یادآوری های ایمیل دریافت شده پاسه می دهن

.اطمینان حاصل شود که محتوا دقیق و به روز است
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نقاط قوت، شکاا ها و نیازها را ارزیابی کنید: 3نکته 
از مدل های ارزیابی بلوغ مددیریت بدرای بررسدی میدزان پیشدرفت خدود و APQCبرترین های 

ز ایدن اسدتفاده ا. شناسایی نلاط قوت و قابل بهیود و عارضده های سدازمانی اسدتفاده می کنندد
ود مدل ها کمک می کند که وض یت موجود مدیریت داندش شناسایی شدده و مسدیر کلدی بهید

.اقدامات مشخص شود
یک سازمان غیرانتفاعی است کده در حدوزه عددالت و ((Teach For Americaتیچ فور امریکا 

رزیدابی یکی از نلاط قوت این سدامان ا. ت الی آموزشی در ایاالت متحده امریکا ف الیت می کند
رکت به دقیق سطح بلوغ مدیریت دانش و تدوین برنامه هایی برای بهیود وض یت موجود و ح

ازمان، به یفته شانون استفس، مدیر ارشد دانش این س. سمت ت الی در مدیریت دانش است
جا اکثر واحدهای سازمانی ارزش مدیریت دانش را خوب را درک می کنند، اما نمی دانند که در ک

یت داندش برای حل این مشکل، تیم اجرایی مدیر . قرار دارند و چگونه می توانند پیشرفت کنند
در هدر با در اختیار یذاشتن ابزار ارزیابی می تواند وض یت بلوغ و شاخص های مدیریت دانش

.حوزه را ارزیابی کند
این ارزیابی به تیم مدیریت دانش کمک می کند تدا در تمدامی حوزه هدای سدازمانی نظدارت و

بدا روشدن شددن نیازهدا و شدکاف ها، تدیم مددیریت داندش. اندازه ییری دقیلی داشته باشدد
برنامه های بهیودی را تددوین می کندد و الگوهدا و ابزارهدای موردنیداز را در اختیدار واحددهای 

.سازمانی قرار می دهد
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مبانی تعامل را نادیده نگیرید: 4نکته 
ی، حتی با توس ه ابزارهای فناورانه مدیریت دانش و رویکردهای ندوین مانندد هدوش مصدنوع

کماکدان از ،APQCیادییری ماشینی و چت بات هدا، بسدیاری از برترین هدای مددیریت داندش 
.تکنیک های کالسیک مدیریت دانش مانند انجمن های خیریی استفاده می کنند

حمایدت از . انجمن های خیریی کارکنان را تشویق به ت امل و اشتراک دانش با یکدیگر می کنند
ه از توس ه حرفه ای کارنان، خلق ایده های جدید، انتلال درس آموخته ها ازجمله مزایای اسدتفاد

.این تکنیک و سایر تکنیک های ت املی در مدیریت دانش است
انجمدن خیریی هدای مختلفدی تشکیل شدده (Saudi Aramco)در دفتر مدیریت پروژه آرامکدو 

رکت، همان طور که مسئول دانش ایدن شد. است تا از رویکردهای مدیریت پروژه پشتییانی  کند
یریی عمر ال میر توضیح می دهد، همه کارکنان دفتر مدیریت پروژه آرامکو اعرای این انجمن خ

در این انجمن ها به موضوعاتی نظیدر خلدق داندش در پروژه هدای جدیدد، ندوآوری  در . هستند
تده اقدامات اجرایی، به اشتراک یذاری درس آموخته ها و پرسش و پاسه بدا متخصصدان پرداخ

می شود

از دیگدر (  (PTT EXPLORATION AND PRODUCTIONشرکت اکتشاف و تولید پدی تدی تدی
در ایدن شدرکت. سازمان هایی که توس ه انجمن خیریی را در دستور کار خدود قدرار داده اسدت

ه عدالو. تمرکز انجمن های خیریی بر روی حفظ، نگهداری و اشتراک یذاری درس آموخته هاسدت
ر بحد  بر این امکان بریزاری جلسه های انجمن خیریی به صورت آنالین نیز فراهم شده تا همدوا

.باشدو تیادل نظر در این سازمان در جریان 

https://www.apqc.org/blog/what-drives-km-success-inside-organization
منابع

۹شماره | 1400سال | مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا 



سیروس آقایار
امکارشناس حوزه منابع انسانی و مدیر سابق منابع انسانی شرکت پتروشیمی بندرام

مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی

نقش اعتمادسازی در تواناسازی کارکنان

11

تحلیلات و بررسی های پژوهشگران حوزه مددیریت ایدن نکتده را روشدن می سدازد کده اصدول 
مت مدیریت سنتی ی نی برنامه ریزی، سازمان دهی، جذب و استخدام، نظارت و کنتدرل بده سد

افته کده رویکردهای جدید هدایت، تواناسازی، ارزیابی  و مشارکت در قرن بیست و یکم تغییری
.می یویند LEAPاصطالحا  به آن اصول مدیریت

ء فکدر تصور رایجی که در مورد تواناسازی کارکنان وجود دارد این است که اکثر مدیران و روسدا
نفدر دربداره ۱۰۰ایدر از . می کنند با مفهوم تواناسازی آشنا هسدتند در حالیکده این یونده نیسدت

بسدیاری از سدازمان ها . پاسه متفداوت روبدرو شدوید۱۰۰مفهوم تواناسازی سؤال کنید شاید با 
می توانندد عالقه مندند فرآیند تواناسازی کارکنان را اجرا نمایند زیرا م تلدندد کارکندان توانمندد

یسدت و دررسیدن به اهداف سازمانی نلش مهمی داشته باشند؛ اما واق ا  تواناسازی کارکنان چ
.چه ت اریفی دارد

آزادسازی دانش مهارت و قابلیت کارکنان که تداکنون در درون آندان محیدوس بدوده اسدت•
.تواناسازی کارکنان نام دارد

ازمان تواناسازی کارکنان ی نی دادن قدرت تصمیم ییری بده کارکندان تدا صددای آندان در سد•
.شنیده شود

الزم برای تواناسازی کارکنان یک حالت درونی انگیزش در کارکنان است، ی نی ایجاد شرایت•
.ارتلاء انگیزش در کارکنان در انجام وظایف از طریق پرورش احساس لیاقت است

تواناسازی کارکنان ی نی کارکنان را طوری آموزش دهید که برای انجام کار کمتر•
هدف اصلی مدیران بایدد ایجداد محیطدی کداری باشدد کده در آن کارکندان توانمندد، کارآمدد، 

اعتمادسازی در سازمان می تواندد بده ایجداد چندین محیطدی کمدک. مشارکت جو و شاد باشند
اندش، ازآنجایی که در تواناسازی کارکنان هددف اسدتفاده بهینده و حدداکثری از د. شایانی نماید

.مهارت و قابلیت کارکنان است لذا کارکنان باید به ما اعتماد داشته باشند

۹شماره | 1400سال | مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا 



12

ظرفیت های خود را در اختیارمان قرار دهند به عنوان مثال ما کلید خانه یدا اموالمدان را بده چده
ال مدا کسی به امانت می سپاریم؟ به کسی که بده او اعتمداد داشدته باشدیم و بده خوبی از امدو

.محافظت کند در سازمان نیز چنین شرایطی حکم فرماست
ا در آندان جک ولش م تلد است برای اینکه کارکنان را به تالش بیشتری وا داریم الزم اسدت تد
.حس تواناسازی را به وجود آوریم احساسی که آنان خود را مالک کار و سازمان بدانند

دارد امکدان. اما اعتماد چیست؟ اعتمادسازی موضوع پی یده ای نیست اما نیازمند زمان است
تمداد بدرای اع. شما ظرف چند دقیله چای درست کنید اما چیزی فوری بنام اعتمادسازی نداریم

:دو ت ریف زیر وجود دارد
اعتمادسازی ی نی اجازه دهید دیگران از احساسات، هیجان هدا، واکنش هدا و نیازهدای شدما • 

.آیاه شوند
به آنان اعتمادسازی ی نی به دیگران اطمینان دهید که حامی آنان هستید و قصد ضربه زدن• 

.را ندارید
کداری بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اعتماد یکی از مهم ترین عوامل در ایجداد محدیت

ان سازمان های موفق سازمان هایی هستند که میدان کارکند. هم افزا، یکپارچه و اثربخش هست
ور آنان و مدیران اعتماد متلابل وجود دارد لذا مدیران همیشه این سؤال را مطرر می کنند چط

ی پاسده ایدن اسدت بهتدرین روش اعتمادسداز . می توان در محیت کار به اعتمادسازی پرداخت
روع اعتمادسازی همیشه، باید از رده عالی سازمان شد. جلوییری از بی اعتمادی در سازمان است

اعتمادسازی به شرطی به وجود می آید کده مددیران و روسدا سرمشدق و الگدوی دیگدران. شود
.برای ایجاد اعتماد می توان توصیه های زیر را بکار یرفت. باشند
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ر صدادقانه رفتا. صداقت سنگ زیربنای اعتمادسازی در سازمان استبر پایه صداقت کارکنید؛ -1
ی نی صداقت. باید از مدیریت عالی سازمان شروع شده و تا پایین ترین رده سازمان ادامه یابد

.حرف و رفتارتان یکی باشد
؛ ای کسانی که ایمان آورده ایدد چدرا سدخنی می یوییدد کده عمدل 2قرآن کریم سوره صف آیه 

.نمی کنید
مادری همراه کودکش نزد آن حررت آمدند و یفدت یدا ( ص)می یویند در زمان حررت رسول 

ایدن ب ده رطدب را خیلدی دوسدت دارد و زیداد . رسول اهلل من از دست این ب ه عاجز شدده ام
می خورد هر چه او را نصدیحت مدی کنم بده حرفهدایم یدوش نمی دهدد امدروز او را آورده ام تدا 

ا کودک را فرمودند بسیار خوب شما بروید فرد( ص)پیامیر . بفرمایید از رطب خوردن پرهیز کند
وش بدا با زبان خد( ص)مادر رفت و فردا کودک را آورد و پیامیر یرامی . بیاورید تا نصیحت کنم

د کودک صحیت کرد و در میان حرف هایش او را نیز نصیحت کرد که به حرفهدای مدادرش باید
اید کودک پذیرفت و یفت حاال می دانم که چرا نی. یوش دهد و از خوردن زیاد رطب پرهیز کند

 که تشکر کرد و پرسید حاال( ص)مادر از حررت رسول . زیاد رطب بخورم چون مریض می شوم
دیدروز بدا کار به این آسانی بود آیا ممکن است بفرمایید چرا دیروز او را نصیحت نکردید؟ مگر

امروز چه فرقی داشت؟ حررت فرمودند بله دیروز و امروز فرقدی نداشدت ولدی خدودم دیدروز 
نا در موال. رطب خورده بودم و شایسته بود روز دیگر او را منع کنم که خودم رطب نخورده باشم

:این رابطه با تناقض حرف و عمل می یوید
آن ه نپسندی به خود ای شیه دین           چون پسندی بر برادر ای امین
وای بر احددکام دیگددرهای تددو                تا چه آرد بر سر و بر پای تو
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ریدق کارکنان وقتدی احسداس کنندد از طبه جای اهداا فردی بر اهداا مشترک تمرکز کنید؛ -2
ف الیت های یروهی و با همکاری یکدیگر بجای مجموعه ای از اهدداف فدردی بده خواسدته های 

یدروه وقتدی . این امدر الزمده کداریروهی اسدت. خود می رسند اعتماد متلدابل به وجود می آید
.می تواند به کار ادامه دهد که اعرایش به یکدیگر اعتماد داشته باشند

ایر می خواهیدد اعتمداد را در وجدود کسدی ندابود کنیدد اطالعدات محرمانده و رازدار باشید؛ -3
افدراد وجود شای ات و تهمت زدن بیش از هر عاملی بر اعتیار و حیثیت. اسرارش را فاش کنید

.و سازمان لطمه وارد می سازد
.در کار دیگران تجسس نکنید: ۱2قرآن کریم سوره حجرات آیه 

ود ای مالک از میان مردم آنان که عیب جوترند را از خ: خطاب به مالک اشتر( ع)حررت علی 
.دور کن پس میادا آن ه پرتو پنهان است آشکار یردانی

بدترین افراد امدت اسدالمی کسدانی هسدتند کده زبدان خدود را حفدظ (: ع)امام ج فر صاد  
:موالنا در رابطه با رازداری می یویید. نمی کنند و اسرار دیگران را فاش می سازند

یفت پیغمیر که هر که سدر نهفت          زود یردد با مراد خویش جفت
دانه ها چون در زمین پنهان شود           سدرآن سدرسیزی بستدان شود
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زم اسدت مدیران برای آنکه کارکنان را خوب بشناسدند ال: مدیریت برمبنای پایک محیط کار-4
ش زمانی را صرف دیدار آنان در محیت کارشان کنند که بده ایدن روش مددیریت برمیندای پدای

۱97۰تاریخ ده ایدن مفهدوم بده سدال . محیت کار یا مددیریت برمیندای پرسده زدن می یویندد
دیریت الگوی این مد. برمی یردد که در سالهای اخیر توست تام پیتز و رابرت واترمن رواج یافت

نفر از کارکنانش را از ایدن طریدق بده خداطر داشدت و ۱۰۰۰بیل ییتز است که می یویند اسامی 
در سدال دیگری اسیتو جابز کارآفرین، مخترع و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانه ای اپل بود کده

.سالگی به علت بیماری سرطان لوزالم ده دار فانی را وداع یفت55در سن 2۰۱۱
مدیریت بر مینای پدایش محدیت کدار بده عنوان راهکداری مناسدب بدرای شدنیدن انتظدارات و

ارتیداط بدا پیشنهادات سازنده از سوی کارکنان شناخته می شود و روشی غیررسمی برای برقراری
.رئیس صورت می ییرد/کارکنان و جلب اعتماد آنان خارج از اتا  مدیر

از ای مالک بدا مدردم ارتیداط مسدتلیم داشدته بداش و: خطاب به مالک اشتر( ع)حررت علی 
ه مددت نزدیک به حرف ها و نظرات آنان یوش بسپار و از فاصله یرفتن از آن ها بپرهیز میادا بد

.طوالنی خود را از مردم دورنگه داری
ل کنیدد ایر شک دارید کده نمی توانیدد بده قول تدان عمد: به قوی که می دهید پایبند باشید-5

ه ایدر قدولی بد. چون ایر اعتماد از بین رفت احیاء آن خیلی دشوار اسدت. هیچ یاه قول ندهید
.کسی دادید آنرا یادداشت کنید که فراموش نکنید

.به امانت و عهد و پیمان خود وفادارند( مؤمنین)آنان : 8قرآن کریم سوره مؤمنون آیه 
.ایمان ندارد آنکه به عهد و پیمان خود وفادار نیست(: ص)حررت محمد 

:حافظ شیرازی در این رابطه می یوید
اشایر رفیق شفیلی درست پیمان باش           حریف خانه، یرمابه و یلستان ب

فتاب در کنار سنگی با شخصی وعده دیدار داشت آ( ص)روایت است روزی رسول یرامی اسالم 
وب یاران به آن حررت فرمودند خ. باال آمد و هوا هرلحظه یرم تر می شد ولی آن شخص نیامد

گ وعده حررت فرمودند من امروز با آن شخص در کنار این سن. است از آفتاب به سایه بیایید
.دیدار داشتم و تا او نیاید ازاینجا نخواهم رفت

وان چطدور دکتر آلدن بروتدل در ملالده ای بداعن: به هنگام مشکالت به کمک کارکنان بشتابید-6
ر پدرم هرسال من و بدرادر کدوچکم را د: می توان اعتمادسازی سازمانی به وجود آورد می نویسد
ترس از غر  شددن همیشده همراهمدان. حالیکه هفت ساله بودم به کالس آموزش شنا می برد

ازده و بنابراین هنگام شنا کردن در استخر برای جلوییری از غر  شددن مرتدب دسدت و پد. بود
نگدار کده تلال می کردم شنا کردن در این استخر کوچک برای کودکی چون من خیلی دشوار بود ا

.  یک مایل شنا کرده بودم
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اط در این شرایت همیشه به دستورات مربی ام یوش می کردم حتی ایدر دسدتور مدی داد بده نلد
مداده او همیشه آ. عمیق تر استخر بردم اطاعت می کردم چرا؟ چون به مربی اعتماد کامل داشتم

وقتی . مکمدک به ما بود و دائمدا  ما را زیر نظدر داشدت بنابراین با خیدال آسوده شندا می کردی
لی درون آب شیرجه می زدیم مطمئن بودیم که مربی مان حواسش جمع است ایدر دچدار مشدک

ا می شدیم سری ا  به کمک ما می آمد و نجاتمان می داد؛ اما سؤال این است آیا مدیران و روسد
می توانند مانند مربی شنا اعتماد کارکنان خود را جلب کنند؟

.نیکی کن همان طور که خداوند به تونیکی کرده است: 75قرآن کریم سوره قصص آیه 
.دمحیوب ترین افراد کسی است که وجودش برای مردم سودمندتر باش(: ص)حررت محمد 
ای آیا به این قناعت کنم که یفته شدود مدن امیدر مؤمندانم امدا در سدختی ه(: ع)حررت علی 

.روزیار مردم شریک نیاشم
:موالنا در ین باره می یوید

خیرکن با خلق بهر ایزدت          یا برای راحت جان خودت
سدمی و وقتی کلیه کارکنان اعم از کارکنان جدیداالستخدام، موقدت، ر: عدات را رعایت کنید-۷

در غیررسمی و پاره وقت احساس کنند به عنوان عروی از سدازمان ارزشدمند هسدتند و عددالت
.مورد آنان رعایت می شود اعتماد در آنان شکل می ییرد

.خداوند به عدل و نیکی کردن امر می کند: 9۰قرآن کریم سوره نحل آیه 
در چیزهدایی کده مدردم در آن هدا برابرندد از انحصدارطلیی : خطاب به فرمانداران( ع)امام علی 

.پرهیز کن زیرا عدالت سیب حیات است
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ایدن قدانون می یویدد رابطده م نداداری میدان انتظدارات از یدک فدرد و : قانون پیگمدایون-8
هده کارها وقتی مدیری فکر می کند که کارکنانش به خوبی نمی توانند از ع. عملکردش وجود دارد

یری ایدر مدد. برآیند در حلیلت مانند این است که کارکنان نمی توانند آن کدار را انجدام دهندد
ن می توانندد انتظار عملکرد عالی از کارکنانش داشته باشد در حلیلت مانند این است که کارکندا

ی  و در نمونه آنرا می توان در تاریه اسالم به تغییر رفتار حربن یزیدد ریداح. آن کار انجام دهند
.ادبیات غرب به ژان والژان  اشاره کرد

:نظامی ینجوی در این خصوص می یوید
مزن فال بد که آورد حال بد          میادا کسی کو زند فال بد

در جام ه آماری کدادر درمدانی 2۰۱۰در خاتمه ضروری است نتیجه تحلیلی که در ماه مه سال 
د متلابدل بیمارستان ها در ایالت ایندیانا آمریکا صورت یرفت حاوی این نکته است وجود اعتما

زمانی، و مدیران موجب اثربخشی سا( پزشکان، پرستاران، داروسازان و غیره)میان کادر درمانی 
مادسدازی این تحلیق با عنوان توانمندسازی، اعت. رضایت مندی شغلی، ت هد و وفاداری می شود

.صورت یرفت(  BSU Ball state university)و احترام در محیت کار از سوی دانشگاه 
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محمدحسن عزیزی پور
کارشناس مدیریت دانش

رویکردهای پیاده سازی مدیریت دانش

2021روندهای مدیریت دانش در سال 

ه و در پس از یذشت بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا، روند همه ییری آن شدتاب یرفتد
دن از هرچلدر که احساسات و عادت ها قدیمی تر باشند، دور ش. حال حاضر یسترش یافته است
کارکنان و سازمان ها را وادار کرد که خود را سریع تر بدا تغییدرات۱9آن دشوارتر است اما کووید 

رو باشدد و اولین تغییر این تغییر این بود که سازمان نیاید صرفا  در حال جدذب نید. وفق دهند
. دانش نیروهای موجود اهمیت بسیار زیادی برای سازمان دارد

وقتدی . ددر تغییرات نایهانی در اثر همه ییری کرونا، مدیریت دانش نیز دچار تغییر و تحول شد
ی شدویم کده به بزریترین تحوالت مدیریت دانش دریکی دو سال یذشته فکر می کنیم، متوجه م

توجه رهیران و مدیران ارشدد را بده 2۰2۰هیچ یک از آن ها واق ا  جدید نیستند؛ اما وقایع سال 
ن، رویکرد عالوه بر ای. ریسک های دانش و شکاف هایی که قیال  نادیده یرفته بودند را جلب کرد

امده در اد. استفاده از فناوری های جدید برای ذخیره، انتلال دانش سازمانی را سدرعت بخشدید
کده توسدت مرکدز کیفیدت و بهدره وری امریکدا 2۰2۱روند مدیریت دانش در سال 3این مطلب 

.مطرر شده است را مرور می کنیم
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مدیریت دانک در حال حاضر بخشی از محیط کار دیجیتال است-1
ت داد کارکنانی که ت امالت همکداران آن هدا عمددتا  مجدازی شدده ،APQCبر اساس تحلیلات 

گی تغییر به دورکاری باع  ایجاد آشفت!! درصد افزایش یافت4۰۰به میزان 2۰2۰است در سال 
. در ابزارهای مجازی کار برای بریزاری جلسات آنالین، چت تیمی، همکاری و غیره شد

سامانه های مددیریت داندش اکندون بایدد جریدان داندش را در محدیت کداری و فناوری هدایی 
ر ٪ از رهیران مدیریت دانش بیان می کنند تغیی52. ایجاد کنند Zoomو Teams ،Slackمانند

طوالنی مدت یا دائمی به دورکاری، استراتژی مدیریت دانش یا اولویت هدای آن هدا را در سدال
ی و دورکدار )از برخی جهات، کار از راه دور و ترکییدی . به طور قابل توجهی تغییر داده است2۰2۰

ت دامالت دانشدی کده قدیال  . ، ف الیت های مدیریت دانش را آسدان تر می کندد(حرور در محل
ترهای به صورت حروری انجام می شد، اکنون با استفاده از ابزارهای دیجیتدالی و از طریدق بسد

ان فناوری انجام می شود که می توان راحت تر دانش آن ها را استخراج کرد، عدالوه بدر آن کارکند
.برای دسترسی راحت تر اطالعات به نرم افزارهای موجود در سازمان مراج ه می کنند
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. ددر کنار این مزایا محیت کار دیجیتالی نیدز می تواندد تهدیددی بدرای مددیریت داندش باشد
 یذاری کارکنانی که در همکاری تیمی غر  می شوند ممکن است بده دلیدل خسدتگی از اشدتراک

دانش خودداری کنند و سازمان ها ممکن است فراموش کنندد کده برخدی از اهدداف مددیریت 
رهیدران مددیریت داندش بایدد . دانش هیچ منافداتی بدا حمایدت از کارهدای مجدازی ندارندد

کداری برنامه های خود را مجددا  ارزیابی کنند تا از پیاده سازی مؤثر مدیریت دانش برای  نیروی
یاده سدازی این امر نده تنها در مدورد پ. که به صورت ترکییی ف الیت می کند اطمینان حاصل کنند

اه ها و جامع نظام مدیریت دانش بلکه در تمامی اقدامات مرتیت با مدیریت دانش ازجمله کاری
. آموزش ها نیز صاد  است

کدرد، به احتمال زیاد همه کارکنان پس از اتمام همه ییری کرونا به صورت حروری کار نخواهند
ورت بنابراین اکنون زمان آن است که تجربیات زمان کدار حردوری را بدرای کارکندانی کده به صد

مدددیریت دانددش هم نددین بایددد از بدده . دورکدداری ف الیددت می کننددد دوبدداره طراحددی کنددیم
ان اشتراک یذاری دانش، دسترسی و استفاده مجددد از آن هدا در بسدترهای دیجیتدالی اطمیند

استفاده می کردند، مدیریت دانش باید Office 365به طور مثال ایر کارکنان قیال  از . حاصل کند
کپارچده یا پایگاه های دانش خود را به محیت جدید منتلل کند یا بسترها را بدرای دسترسدی ی

ی هم نین مدیریت دانش باید بده طور پیوسدته بده دنیدال چالش هدا و فرصدت ها. فراهم کند
دانش ایجادشده دورکاری و کار ترکییی باشد و اهداف اسدتراتژیک خدود را بدا آن چالش هدا و

.فرصت ها هماهنگ کند
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استفاده از هوش مصنوعی برای پیاده سازی مؤثر مدیریت دانک  -2
دریذشته پیاده سازی و هماهنگی هوش مصنوعی و مدیریت داندش  نیازمندد هزینده و زمدان

ان بدرای بسیاری بود و تنها ت داد اندکی از شرکت های بزرگ توانایی پرداخت هزینه و صرف زم
اغلدب در )حتدی زمدانی کده متدولی مددیریت داندش در سدازمان ها . این هماهنگی را داشتند

این سرمایه یذاری ها را انجدام مدی داد، لزومدا  موفدق بده کسدب ( سازمان های بزرگ و حرفه ای
. ارزش افزوده حاصل از هماهنگی هوش مصنوعی و مدیریت دانش نمی شد

. شددزمان بهتر، ارزان تر و آسان تر با سیستم های سازمانی ادغامبا یذشت اما هوش مصنوعی 
درعین حال، مشکالت مدیریت دانش که هوش مصنوعی برای حل آن ها می تواند راه حل ارائده

ن بددو. سازمان ها هم نان به جمع آوری اطالعات ادامه می دهند. دهد بیشتر و بیشتر می شود
جدام کدار  وجود سیستم هایی برای مدیریت اطالعات و دانش کارکنان، پیدا کردن روش بهینه ان

تغییدرات سدریع و الزامدات. ف الیت های قیلدی، مانندد جسدتجوی سدوزن در انیدار کداه اسدت
بددون)فاصله یذاری اجتمداعی در دوران همده ییری کروندا مشدکالت اسدتفاده از روش سدنتی 

ان دوسدوم رهیدر. برای یافتن روش بهینده را تشددید کدرده اسدت( استفاده از هوش مصنوعی
مدان مدیریت دانش  بیان می کنند که  نگرانی ها در مورد تواندایی یدافتن داندش کارکندان از ز
الحظده همه ییری افزایش یافته است و بیش از یک سوم اذعان می کنند که ایدن افدزایش قابل م

.است
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خیر خوب این است که همه ییری کرونا باع  شدد سدازمان ها بده طور فزایندده ای روی هدوش 
 هدای مصنوعی سرمایه یذاری کنند، چه برای راه حل های ملط ی و چه به عنوان بخشی از تالش

ر تیم های پیشرو مدیریت دانش از هدوش مصدنوعی  بدرای مدوارد زید. دائمی تحول دیجیتالی
:استفاده می کنند

از داده ها برای تولید محتوای ارزشمند استفاده می کنند •
مواردی را که باید بازبینی، به روز یا بایگانی شوند برچسب یذاری می کنند•
لت می دهندنتایج جستجو را به میزان قابل توجهی با عیاراتی که کاربر جستجو می کند مطاب• 
به طور پیوسته استفاده مجدد از دانش ثیت شده را به کاربران توصیه می کنند• 
ند و نحوه تجربه کاربر نهایی را بر اساس اینکه چه سمتی دارند، روی چه چیزی ف الیت می کن• 

ت امل قیلی آن ها با سامانه های مدیریت دانش شخصی سازی می کنند 
کندون برای تیم های مدیریت دانش که قیال  هوش مصنوعی را دور از دسدترس می پنداشدتند، ا

به شما توصیه می کند که مشکالت مربدوط بدهAPQC. زمان مناسیی برای ارزیابی مجدد است
بررسی ثیت، به اشتراک یذاری و استفاده مجدد از دانش ثیت شده را برای ذینف ان آغاز کرده و

سدپس . رآیا راه حل میتنی بر هوش مصنوعی ممکن است این نیازها را برآورده کند یا خی. کنید
امیان خود هزینه، زمان و نیروی انسانی موردنیاز را برآورد کنید و اینکه آیا می توانید شرکا یا ح

ن ممکن است هوش مصنوعی در حدال حاضدر بدرای سدازما. را برای سرمایه یذاری توجیه کنید
وند، شما منطلی نیاشد، اما ایر کارکنان برای خلق و کسب ارزش از دانش سدازمانی توجیده شد

.می تواند ارزش زیادی به دنیال داشته باشد
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منبع

نتایج مدیریت دانک در حال حاضر فقط نتایج تجاری نیست-3
به طور . تروند سوم نشان دهنده تغییر یسترده تری در موق یت استراتژیک مدیریت دانش اس

ی آن هدا وقت. سنتی، بسیاری از رهیران، مدیریت دانش را به عنوان یک هزینه اضافی می دیدند
ی تدوانم چگونه م: م یارهای مدیریت دانش را بررسی می کردند سؤاالت این چنینی می پرسیدند
.  کمترین ملدار پول را هزینه کنم تا مدیریت دانش در سازمان پیاده سازی شود

ت ما اکنون شاهد تکامل تدریجی تفکر هستیم، به طوری که مددیران ارشدد سدازمان ها، مددیری
ی از با ظهور و تحول دنیدای دیجیتدال، برخد. دانش را به عنوان محرک ارزش باللوه می شناسند

ریان مدیران متوجه شدند که مدیریت دانش می تواند بر بهره وری و رضدایت کارکندان و مشدت
ثیر دارد، مؤثر باشد؛ زیرا این موارد درنتیجه نهایی سود، میزان رضایت کارکندان و مشدتریان تد 

رسی اما مهم تر از آن، این درک وجود دارد که دست. حتی ایر اندازه ییری ت ثیر آن ها دشوار باشد
رده و یکپارچه دانش به تیم ها این امکان را می دهد تا نوآوری داشته باشند، مشکالت را حل ک

وقتی شداخص های کلیددی را بدرای سدرمایه یذاری های .به طور مؤثرتر به تغییرات پاسه دهند
ینده اخیر و آینده مدیریت دانش مطال ه می کنیم، دیگر اهداف اصلی فلدت صدرفه جویی در هز 
راضدی نیست؛ آن ها در مورد صرفه جویی در زمان، حرکت سدریع تر و باکیفیدت بیشدتر و الیتده

مستلیما  بدا بسیاری از این ت ثیرات را می توان. نگه داشتن کارکنان و مشتریان صحیت می کنند
.درآمد سازمان  مرتیت کرد و ت ثیر مدیریت دانش بر آن ها را می توان اندازه ییری نمود
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مشاور سیستم های مدیریتی

مدیریت دانش مشتری

!خودرویی که بستنی وانیلی دوست نداشت
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. یده ایدحتما  ماجرای این خودروی پونتیاکی که بده بسدتنی وانیلدی حساسدیت داشدت را شدن
Traffic)و سدپس مجلده ای بده ندام Automotive Engineeringنخستین بار مجله ای به ندام 

Safety) ایدن مداجرا بدا نامده ی یکدی از مشدتریان . این داستان را منتشر کردند۱978در سال
ا نامده ای ای بد. شرکت جنرال موتورز که خودروی پونتیاک را خریداری کرده بود آغداز می شدود

اسده هرچند شمارا بدرای پ. این دومین بار است که برای شما نامه ارسال می کنم: "این مرمون
واق یتدی .ندادن به این نامه سرزنش نمی کنم، چراکه به نظر می رسد نویسنده آن عاقل نیست

ان دسدر که باید برایتان شرر دهم این است که در خانواده ما، هر شب یک نوع بستنی به عنو
تومییدل انتخاب می شود و من برای خرید آن به بستنی فروشی مراج ه می کنم؛ اما از وقتی که ا

ز مشکل این اسدت کده هدر وقدت ا. پونتیاک خود را خریداری کرده ام با مشکلی مواجه شده ام
.ودمغازه بستنی وانیلی می خرم و دوباره سوار خودرو می شوم، خودرو به خوبی روشن نمی ش
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اما هر بار که نوع دیگری از بستنی را می خرم خدودرو بده خوبی اسدتارت می خدورد و بده راحتی
واق ا  می خواهم بددانم کده چده چیدزی باعد  می شدود یدک پونتیداک وقتدی . روشن می شود

تارت صاحیش بستنی وانیلی می خرد خوب روشن نشود امدا بدا سدایر بسدتنی ها بده خوبی اسد
."بخورد، هرچند احملانه به نظر می رسد

ن حق را به در ظاهر این نامه بسیار ابتدایی به نظر می رسید و حتی سایر مشتریان نیز شاید ای
اندد چون هدیچ علدل سدلیمی نمی تو. جنرال موتورز می دادند که این نامه موردتوجه قرار نگیرد

.ارتیاطی بین نوع بستنی مصرفی مشتری و روشن شدن خودرو کشف نماید

ده است؛ خوب ایر به مسئله دقت نماییم خواهیم دید که یک موضوع به عنوان مسئله عنوان ش
امل مطابق با نظر وولف یک درس آموخته شد. اما نه در داخل سازمان بلکه توست یک مشتری
ک در اینجا قسمت اول درس آموختده توسدت ید. بیان مسئله، ارائه راه حل و نتیجه خواهد بود

را فلدت حال نوبت جنرال موتورز بود که تصمیم بگیرد مددیریت داندش. مشتری بیان شده بود
 دان در سازمان بییند یا بپذیرد که مدیریت دانش می تواند شدروعی از طدرف هرکددام از ذی نف

.ازجمله مشتریان، ت مین کنندیان، جام ه، کارکنان نیز داشته باشد
ه دیددار جنرال موتورز با این مشتری ارتیاط برقرار کرد و یکی از مهندسین زبده این شدرکت بد
 کرده و مشتری رفت و متوجه شد که نگارنده نامه بر خالف لحن نه چندان علمی نامده، تحصدیل

.نیدمابلی ماجرا را از زبان مهندس شرکت جنرال موتورز خواهیم ش. باشخصیت جلوه می نمود
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ه سدختی همان طور که انتظار می رفت خودرو ب. برای خرید بستنی وانیلی به همان مغازه رفتیم"
الت شب اول بستنی با ط دم شدک. سه شب دیگر نیز مالک خودرو را همراهی کردم. روشن شد

کردیم و شب دوم بستنی توت فرنگی را انتخاب. را انتخاب کردیم و خودرو به راحتی روشن شد
. ن نشدبازهم خودرو به راحتی روشن شد و در شب سوم با انتخاب بستنی وانیلی، خودرو روش
ی کنم و تصمیم یرفتم تا زمانی که پاسه این م ما را پیدا نکردم هر شب این مشتری را همراه

ی را هر بار تمام متغیرها مثل دمای هوا، نوع سوخت مورداستفاده، زمان ها و الیته ندوع بسدتن
بسدتنی مغدازه ب د از مدتی تحلیق دریافتم بستنی وانیلی پرفروش تدرین. ثیت و ملایسه کنم

ر است و به همین دلیل محل فروش آن در نزدیکی درب مغازه بود امدا سدایر اندواع بسدتنی د
. ان استانتهای مغازه قراریرفته بودند؛ بنابراین متوجه شدم هر چه هست مربوط به مسئله زم

ن اما پرسش ب دی این بود که دلیل بد روشن شدن خودرو در فاصله زمانی کدم و خدوب روشد
»شدن آن بایذشت زمان بیشتر چیست؟

در « ل بخدارقف»تحلیلات این شرکت در این زمینه منجر به دانش بیشتر درباره پدیده ای به نام 
در این پدیدده جمدع شددن . خودروها و موتورهای درون سوز و یافتن راه حل هایی برای آن شد

زان یازهای ناشی از تیخیر سوخت در نلطه ای از مسیر آن موجب می شود سوخت جدید به می
.  کافی وارد مخلوط سوخت و هوا نشود و خودرو خوب استارت نخورد
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مشدکل این عیب می تواند ناشی از کیفیت سوخت، یرمای بیش ازحد، جانمایی نامناسب اجزا،
می کده در خودروهای قددی. در نصب یا کیفیت شیلنگ ها و اجزای سیستم سوخت رسانی باشد

د دارای پمپ های مکانیکی بودند نیز یاهی یرمای موتور منجدر بده تیخیدر سدوخت درون خدو
بایذشت زمان بیشتر از خداموش کدردن اتومییدل و کداهش. پمپ و کاهش کارایی آن می شد

.نمی آمددما این بخارات به مایع تیدیل شده یا پراکنده می شدند و درنتیجه مشکلی به وجود
تجزیده از ایدن. با بررسی دقیق این پارامترها جنرال موتورز توانست این مشکل را برطرف کندد

ی ایدر حتد. جالب جنرال موتور نتیجه می ییریم که دانش همیشه نزد کارکنان سدازمان نیسدت
 هایی که ذی نف ان دانش کافی برای یاری رساندن به سازمان را نداشته باشند، می توانند چالش
فت انگیز منجر به بیان مسئله یشته را مطرر نمایند و در پی طرر این مسائل، راه حل هایی شگ

ش از این روز پیاده سازی راهکارهای مدیریت دان. و نتایجی سودآور برای سازمان به وجود آید
ن اید. مشتری، امری ضروری برای شرکت هایی است کده بدا مشدتریان بیروندی سدروکار دارندد

م موضوع در خصوص ت مین کنندیان نیز صاد  اسدت کده در نوشدتارهای آتدی بده آن خدواهی
.پرداخت
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کارشناس مدیریت دانش

2۸

مهسا ذاکری دانا
کارشناس ارشد مدیریت دانش

مدیریت دانش و نوآوری

مدیریت دانش، پشتیبان توسعه نوآوری سازمانی

و در سالیان اخیر مدیریت دانش به عنوان یک حوزه راهیردی برای سازمان ها مطرر شده است
د، کاربردهایی در بخش های مختلف سازمان هم ون مدیریت مندابع انسدانی، مددیریت تولید
. دمدیریت کیفیت، طراحی محصوالت و خدمات، ارزیابی ریسک، مدیریت پروژه ها و غیدره دار

اسدتلرار نظدام مددیریت داندش در سدازمان موجدب افدزایش بهدره وری و بده کارییری مدؤثرتر 
ت هایی سرمایه های انسانی، فکری و اطالعاتی می شود، به نحوی که بسیاری م تلدند کده شدرک
ر موفدق تر که بتوانند هر چه سریع تر دانش را کسب کنند و به مرحله کداربردی برسدانند در بدازا

.خواهند بود
مراحل نوآوری و ارتباط آن با چرخه دانک
ریع تر، شرکت ها با استفاده از دانش می توانندد سد. امروزه دانش یک عامل رقابتی کلیدی است

بلا، رشدد و سازمان ها برای. ارزان تر و باکیفیت باالتر از رقیایشان به نتایج موردنظر خود برسند
توس ه خود باید نوآوری داشته باشند و مددیریت داندش می تواندد نلدش مهمدی در ندوآوری

.سازمانی داشته باشد
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رات موجود در اولین مرحله نوآوری، شناسایی و کشف عالئم پتانسیل تغیی: شناسایی فرصت ها
ال این عالئم می تواند به صورت فرصت های فناوری جدید یا نیازمندی های در حد. محیت است

اکثدر نوآوری هدا از ف ل وانف دال نیروهدای مت ددد . تغییر از طرف بازارهای موجود ظاهر شوند
ی از فشار برخی حاصل ضرورت کشش تغییر از طریق نوآوری بوده و بلیه ناش. نشات می ییرند

این مرحله از فرایندد ندوآوری بدا اولدین مرحلده از چرخده . حاصل از فرصت های جدید هستند
.دانش، ی نی شناسایی دانش در ارتیاط است

، در این مرحلده بدر پایده خالقیدت. یکی از مهم ترین مراحل نوآوری خلق ایده است: خلق ایده
ک ایدده، تولید ی. ایده های بهیود و یا توس ه محصوالت و خدمات توست کارکنان ارائه می شود

ملدی با توجه به ماهیت ذهنی آن، می تواند فارغ از هریونه قیدوبندی صورت پذیرد؛ اما برای ع
رحله این مرحله از فرایند نوآوری با م. کردن آن، باید به بسیاری از این محدودیت ها توجه کرد

ی بدر به بیان بهتدر، در بسدیاری از مدوارد خلدق داندش میند. خلق دانش ارتیاط تنگاتنگی دارد
.ایده  های جدید اتفا  می افتد

محصدول )مرحله سوم فرایند نوآوری، تیدیل ایده های باللوه به نوعی واق یت : پیاده سازی ایده
تللدی این مرحله انجام کار را می توان مرحله ای. است( یا خدماتی تازه، تغییر در فرایند و غیره

در . کرد که به تدریج قط ات و اجزا دانش را کنار هم یذاشته و باع  ایجاد یدک ندوآوری شدود
مرحلدده پیاده سددازی، ابزارهددا و تکنیک هددای مختلددف مربددوط بدده ذخیره سددازی دانددش و 

ق و به اشتراک یذاری دانش ت ثیریذار هستند؛ چراکه در این مرحلده آموختده ها، تجربیدات موفد
.ناموفق شکل می ییرد و باید برای یام  ب دی از آن استفاده کرد
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ریدابی آن تجاری سازی و انتلال یافته های تحلیلاتی به عرصده صدن تی و بازا: تجاری سازی ایده
، فرایندد به بیان دیگر تجاری سدازی. بدون اغرا  یکی از پی یده ترین مراحل فرایند نوآوری است

در بازار توس ه یک کسب وکار از طریق مطال ه امکان سنجی یک ایده و کاربرد آن تا پذیرش آن
رد در این مرحله باید تمامی دانش و درس آموخته های کسب شده مورداستفاده قدرار یید. است

.تا احتمال موفلیت افزایش یابد

چگونه فرایند نوآوری را تسهیل کنیم؟
قانده یکی از مهم ترین عواملی که مدیریت دانش را پشتییانی می کندد ندوآوری و ایدده های خال

صدول نوآوری، فرایند به کارییری ایده های نوین ناشی از خالقیت است کده می تواندد مح. است
رای نوآوری به عنوان یک عامل حیاتی ب. جدید، خدمت جدید یا راه حل جدید انجام کارها باشد

ی شرکت ها در راستای ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقدابتی در محدیت به شددت پی یدده و پویدا
در “:ایکوجیرونوناکا کارشناس مشهور مدیریت داندش ژاپدن می یویدد. امروزی قلمداد می شود

ابتی، داندش اقتصادی که تنها چیز باثیات، بی  ثیاتی است، یک منیع مطمئن و بادوام مزیت رق
د، وقتی هرروز تلاضاها تغییر می  کند، فناوری هدا توسد ه می یابدد، رقیدا زیداد می شدون” .است

ی آن شرکت ها و سازمان هایی می توانند موفق باشند که همواره در حال خلق دانش و به کارییر 
.هستند
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یکه ایدن در حال حاضر بسیاری از فرایندهای کاری با شیوه  های قیلی کارآمد نیستند و در صورت
ا بده ناکارآمدی در مدت زمان کوتاهی اصالر نشود، خسارات جیران ناپذیری را برای کسب وکاره

یکی از مهم ترین ارکان نوآوری در سازمان، تسهیل فراینددها و رویده ها از . همراه خواهد داشت
یدات بر اساس یافته های مرکز کیفیت و بهدره وری امریکدا از تجرب. خلق ایده تا اجرای آن است
 IBM،Mayo Clinic،Procter & Gamble،Air Products andشدرکت های مدوفلی نظیدر 

Chemicals Inc.،Boston Scientific Cardiovascular Division،Computer Sciences 
Corporation،Ethicon Endo-Surgery وHP  سازمان ها باید موارد زیر را برای تسهیل فرایندد

:نوآوری درنظر بگیرند

هیران و کارکنان برای مشارکت ر فرایند نوآوری باید انگیزه خود را رده های ارشد سازمان ی نی ر
هیدران برای این که نوآوری به استراتژی درازمدت سازمان تیددیل شدود، ر. مدیران دریافت کنند

نیدروی رویه های نوآورانه باید بدرای. سازمان باید همه جانیه از فرایند ایده تا اجرا حمایتی کنند
یدت ایر رهیری ارشد نلش ف الی در نوآوری به عهده ییرد، کل سازمان اهم. کار مدل سازی شود

طرر های نوآورانه را درک می کند
فرهندگ . برای این که نوآوری موفق شود باید در ارزش هدا و فرهندگ سدازمان مدن کس شدود

زشدی و مشارکت یک عنصر ضروری برای دستیابی به موفلیت در این حوزه است و نظدام انگی
هدایای در نظر یرفته شده برای ندوآوری بایدد بخشدی از کدل برنامده پداداش دهی و قددردانی 

.سازمان باشد
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. اشددبدون وجود منابع کافی، حتی نویدبخش ترین نوآوری هدا نیدز نمی تواندد موفلیدت آمیز ب
شدان رهیران سازمان با این کدار ن. سازمان باید منابع مشخصی را برای نوآوری تخصیص دهد

.می دهند که فرایند نوآوری چلدر برایشان مهم و با اولویت است
ه در زمان استخدام فلت مهارت های فنی را مالک قرار ندهید و کارکندانی را اسدتخدام کنیدد کد

ترسدند، ایر کارکنان شما از شکسدت ب. ریسک پذیری را تشویق کنید. ذهن خال  و نوآوری دارند
ود رهیری باید بپذیرد که احتمال شکسدت وجد. هریز ایده های نو را مطرر و اجرا نخواهند کرد

.دارد و این پذیرش را به کارکنان اطالع رسانی کنند
یی بدا آشنا. دوره های آموزشی رسمی و غیررسمی را برای تلویت نوآوری در سازمان بریزار کنید

.تکنیک  ها و ابزارهای نوآورانه سرعت حل مسئله و خلق ایده در کارکنان را افزایش می دهد
یدزان هر طرر ابتکداری بایدد بدرای پیگیدری م. تالش های مربوط به نوآوری را اندازه ییری کنید

.پیشرفت کار و حصول اطمینان از دستیابی به اهداف اندازه ییری شود
ان سدازم. درک چشم انداز اصلی کسب وکار سازمان برای ایجاد یک فرهنگ نوآور ضروری اسدت

ا کده باید اهداف و چشم انداز استراتژیک خود را ت ریف کند و سپس برنامه های نوآوری خود ر
ر سراسدر برای این که نوآوری موفق شدود و د. آن اهداف را پشتییانی می کنند پیاده سازی نماید

دانند نیروی شرکت یسترش یابد، رهیران باید تسلت زیادی بر فرهنگ سازمان داشته باشند و ب
کارشان چه درکی از م موریت اسدتراتژیک سدازمان دارد و بدرای تالش هدای نوآورانده بده چده 

سازمان های موفق بده دنیدال سدیدی متدوازن از اندواع یوندایون ندوآوری. ابزارهایی نیاز است
ه توجه به نوآوری باز به شرکت ها این امکان را می دهد که در خارج از سدازمان نیدز بد. هستند

.دنیال ایده ها، فرصت ها و راه حل ها بگردند
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کند؟چگونه نوآوری باز به مدیریت دانک کمک می
ه و فرآیند ندوآوری دریذشدته وابسدته بده مندابع فکدری درون سدازمانی و تدالش بدرای توسد 
رات تجاری سازی آن ها به صورت داخلی بود؛ اما این فرایند طی سال های اخیر دستخوش تغیید

مدیالدی مورداسدتفاده 6۰مفهوم نوآوری باز به شکل عملی و کاربردی از دهه . جدی شده است
نوز ه. بود که هنری چسیرو مفهوم نوآوری باز را اولین بار بکار برد2۰۰3بوده است، اما در سال 

.جنیه های مختلف نظری این پارادایم، در مسیر توس ه و تکامل قرار دارد
ی ندوآوری بداز، اسدتفاده هدفمندد از جریان هدا” :چسیرو نوآوری باز را این یونه ت ریف می کندد

زار بده ورودی و خروجی دانش به منظور شتاب بخشیدن به نوآوری درون سازمانی و یسترش با
”جهت بهره مندی خارجی از نوآوری است

ت ها امروزه آن ه در عرصه نوآوری بیشتر در حال ظهور است، الگوی نوآوری باز است، زیرا شرک
خود به این نتیجه رسیده اند که واق ا  نه همه ایده های خوب فلدت از داخدل سدازمان نشدئت

ا اتکدا می ییرد و نه این که تمام این ایده های خوبی که در داخل شرکت خلق می شوند، صرفا  بد
.به کانال های شناخته شده و جاری شرکت به صورتی موفلیت آمیز بازاریابی می شوند
ند و حتی رویکرد نوآوری باز م تلد است که دانش های مفید بسیار یسترده و توزیع شده هست
ط و بده کدار توانمندترین واحدهای تحلیق و توس ه سازمانی نیز باید به شناسایی، ایجاد ارتیدا

ی، بدرای ارتلداء ندوآور . بردن منابع دانش های خارجی به عنوان یک فرآیندد اصدلی نگداه کنندد
  های طراحی دقیق زیرسداخت. سازمان ها باید استفاده ی مؤثر و کارآمدی از دانش داشته باشد

مدیریت دانش و استفاده درست از ابزارها و تکنیک های آن موجب می شود تا جریان داندش
سدایی تحلیل جریان دانش درونی و بیرونی منجر بده شنا. در داخل و خارج سازمان بهینه شود

.فرصت های بهیود سازمان شده و زمینه ساز خلق ایده و دانش جدید می شود
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نمونه های موفق مدیریت دانک و نوآوری در حوزه ذینفعان
بسیاری از سازمان  های موفق عالوه بدر مددیریت داندش کارکندان، رویکردهدای متندوعی بدرای
ی مدیریت دانش ذینف ان نیز دارند که جاری سازی این رویکردها موجب می شدود تدا اثربخشد

ندی بدر در ادامه دو نمونه موفق از نوآوری باز کده میت. نوآوری به شکل چشم ییری افزایش یابد
اندش مددیریت د”شناسایی جریان های دانشی و استفاده از تکنیک  های مدیریت دانش نظیدر 

:اجرایی شده است را باهم مرور می کنیم” مشتری
تجداری یونیلیور شرکت چندملیتی بریتانیایی هلندی است که مالدک شدمار زیدادی از نام هدای

 ها و بین المللی درزمینه مواد غذایی، نوشیدنی ها، محصدوالت مراقیت هدای شخصدی، شدوینده
را این شرکت در سال  های اخیر مردم و سازمان های سراسدر دنیدا. لوازم آرایشی بهداشتی است

به همکاری در حوزه نوآوری دعوت نمدوده اسدت و در ایدن راسدتا بدا پیاده سدازی راهکارهدای 
از مدیریت دانش مشتری، عالوه بر دریافت ایده  های نوآورانه از میان مشتریان خود، ت ددادی

ز در بسدتر به عیارت دیگر جمع سپاری را نید. نیازهای خود را نیز با عموم به اشتراک یذاشته است
.نوآوری باز پیاده سازی نموده است
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. کشدور جهدان ف الیدت دارد4۰استات اویل شرکت نفت و یاز ندروژی اسدت کده در بدیش از 
ورتدال این شدرکت بدا بهره ییدری از پ. بزریترین سهامدار کمپانی استات اویل، دولت نروژ است

یاری دریافت ایده، تمامی ذینف ان خود را در خلق دانش جدید سهیم کرده و از این طریق بسد
بدا ایدن کدار مشدتریان، ت مین کننددیان، . از چالش های کسدب وکار خدود را حدل کدرده اسدت

ل عمدل متخصصان صن ت، دانشگاه  ها و مراکز علمی و غیره به عنوان بازوی نوآوری استات اوی
.کرده و در حل مسائل سازمانی به این شرکت نفتی اروپایی کمک می کنند

نوآوری باز ت کید می کند که نوآوری برای افراد خداص، موضدوعات خداص و محل هدای خداص 
. نیست، بلکه نوآوری را می توان در همه افراد در همه محل ها و همه موضوعات جستجو نمدود

 هدای ابزارهدا و تکنیک. این پارادایم بر همه ییری و اجتماعی شدن نوآوری ت کید بسدیاری دارد
خشدی مدیریت دانش نیز برای توس ه این رویکرد ندوین اثدر بسدزایی دارندد و می توانندد اثرب

.نوآوری را در سازمان افزایش دهند
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PMBOKکتداب راهنمدای یسدتره داندش مددیریت پدروژه   برای اولین بار در ایران، 
ویرایش هفتم و اسدتاندارد مددیریت پدروژه، ترجمده و توسدت انتشدارات آدینده در

. دسترس عالقمندان قرار یرفت
در سال های اخیر، فناوری  های نوظهور ، رویکردهدای جدیدد و تغییدرات سدریع بدازار ، 

اده شیوه  های کار ما را دیریون کرده و حرفه مدیریت پروژه را به سوی تکامل سدو  د
هر صن ت ، سازمان و پروژه، با چالش  های منحصدر بده فدردی روبدرو اسدت و . است

اعرای تیم باید رویکردهای خدود را بدرای مددیریت موفلیدت آمیز پروژه  هدا و ارائده 
.دستاوردها، تطییق دهند

PMBOK)با در نظر یرفتن این موضدوع ، راهنمدای یسدتره داندش مددیریت پدروژه 
Guide  )ی ایدن ویرایش هفتم، نگاه عمیق تری به مفاهیم بنیادین و ساختارهای اصل

PMBOKاین ویرایش که شدامل اسدتاندارد مددیریت پدروژه و راهنمدای . حرفه دارد
دامنه عملکردی پدروژه را ارائده می دهدد کده بدرای 8اصل مدیریت پروژه و ۱2است، 

:PMBOKاین ویرایش از راهنمای . تحویل مؤثر دستاوردهای پروژه ضروری هستند
 ، چابدک ، پدیش بیندی کنندده ، سدنتی ، تطییلدی)طیف کاملی از رویکردهای توس ه •

را من کس می کند؛( ترکییی ، و غیره
یک بخش کامل را به متناسب سدازی رویکردهدا و فرآینددهای توسد ه اختصداص• 

میدهد؛
مدل  ها ، روش  هدا و »لیست ابزارها و تکنیک  ها را در یک بخش جدید تحت عنوان • 

بست میدهد؛« مصنوعات
عالوه بر تحویل شدنی ها، بر دستاوردهای پروژه تمرکز می کند؛ و• 
وایی یکپارچه شده و به کاربران امکان دسترسی به محت+PMI standardsبا بستر • 

.را در حرفه خود پیاده کنندPMBOKرا میدهد که به آنها کمک میکند تا راهنمای 
نتیجه، یک راهنمای مدرن است که اعرای تیم پدروژه را قدادر می سدازد تدا در ارائده 

.دستاوردهای پروژه، ف ال ، نوآور و هشیار عمل کنند
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زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش

3۸

زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش

تکنیک های مدیریت دانش

فرایند مدیریت درس آموخته های سازمانی

بده کردن مدیریت دروس آموخته شامل توضیح چیزهایی است که یک فرد یا تیم درنتیجه تجر
این . یاد می ییرد و ایر آن را با دیگران به اشتراک بگذارد موجب خلق ارزش در سازمان می شود
.کار با استفاده از پایگاه های داده، اسناد، ارائه ها، بح  ها و ثیت و ضیت ها انجام می شود

ارهدای کانجام شده و کارهای مثال  . درس آموخته ها مواردی هستند که مورد تجربه قراریرفته اند
انجام نشده در یک پروژه؛ چالش های به وجود آمده و روش حل آن ازجمله مواردی هستند که 

.می تواند به عنوان درس آموخته تدوین و به اشتراک یذاشته شود
ندد؛ موفلیت ها در ملایسه با شکست های خود آسان تر صدحیت می کندرباره کارکنانبه طورکلی 

طراحدی یدک فرآیندد بدرای ثیدت و. اما اغلب چیزهای بیشتری از دومی یاد یرفتده می شدوند
استفاده مجدد از درس های آموخته تجارب موفلیت و شکسدت می تواندد مزایدای زیدادی بده 

.همراه داشته باشد
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در این تجارب می توانندد. درس های آموخته شده را می توان نوشت و در یک پایگاه ذخیره کرد
ت شدوند جلسه های ت املی و یا انجمن های خیریی ارائه شوند؛ برای استفاده ب دی ثیت و ضی

ندد ن توامیسدفیران داندش . و در یک میزیرد در یک کنفرانس موردبح  و تیادل نظر قرار ییرند
.تجربیات فردی کارکنان را جمع آوری کرده و آن ها را در یک سند خالصه یردآوری کنند
ی نکدات برای اینکه فرایند ثیت و استفاده از درس آموخته ها در سازمان بهتر شود باید بده برخد

داشدتن یدک برنامده خدوب مهدم "در تدوین درس آموخته ها از کلمات عمومی مانند . توجه کرد
در عدو،، بده دنیدال . خدودداری کنیدد" مشدارکت زودهنگدام یروه هدای پشدتییانی"یا " است

موعده استفاده از یک اونس یدریس اضدافی بدرای روانکداری مج"موضوعات جزئی باشید؛ مثال  
"موتور در حین نگهداری پیشگیرانه برای جلوییری از خرابی موتور

س ی کنید درس های آموخته شده در جریان رویدادهای جم ی ارائه و موردبح  قرار ییرندد و
هنگامی کده یدک مجموعده اولیده از. فلت آن ها را در یک سدند یدا پایگداه داده منتشدر نکنیدد

درس های آموخته شده منتشر شدد، اطمیندان حاصدل کنیدد کده بده طور دوره ای موردبررسدی و 
ری درس های این باید بخشی از فرآیند استاندارد ثیت، انتشار و نگهدا. تجدیدنظر قرار می ییرد

.آموخته باشد
ی آن از با توجه به شرایت کرونا می توانید برنامه ریزی یک جلسه آنالین را انجام دهید کده طد

. نددیک تیم یا فرد خواسته می شود تا درس های آموخته خود را موردبح  و تیادل نظر قرار ده
.این جلسه ها را ضیت کرده و بهترین ایده ها را برای انتشار یادداشت نمایید
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مزایای فرایند مدیریت درس آموخته
مدیریت درس آموخته ها و تجربیات موفق و ناموفق سازمانی مزایای زیادی را بدرای بده همدراه

:دارد که در ادامه به برخی از آن ها می پردازیم
ه اسدتفاده مجددد از داندش در پایگاه هدای داندش اجداز: امکان تصمیم گیری بهتر و سدریع تر• 

.می دهد تا تصمیمات بر اساس تجارب واق ی و درس های عملی آموخته شده باشد
ارهدا ایر از اشتیاهات خود درس نگیریم، آن ها را بارهدا و ب: اجتناب از تکرار اشتباهات مشابه• 

مدیریت دانش به ما امکان می دهد درس هدای آموخته شدده را نده تنها در . تجربه خواهیم کرد
کدار، مدا به منظور انجام این. مورد موفلیت ها، بلکه در مورد شکست ها نیز به اشتراک بگذاریم

اشته باید فرهنگ اعتماد، صراحت و پاداش را برای تمایل به صحیت در مورد اشتیاهات خود د
قوع مجددد به عنوان مثال ایر ناسا علت انفجار یک شاتل فرایی را بفهمد، می تواند از و. باشیم

بده ایر سازمان مدیریت بحران بداند که در پاسه. آن جلوییری کرده و زندیی ها را نجات دهد
اهش طوفان کاترینا چه اشتیاهی رخ داده است، می تواند تلفدات ناشدی از بالیدای آیندده را کد

ایر مهندسان بیاموزندد کده چدرا بزریراه هدا و سداختمان ها در زلزلده قیلدی فدرو ریختندد، . دهد
.ندمی توانند مسیرهای جدیدی را طراحی کنند تا در برابر زلزله های ب دی بهتر ملاومت کن
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راهکارهایی برای بهبود فرایند مدیریت درس  آموخته
سدت، بلکده فرایند مدیریت درس آموخته فلت دربرییرنده ثیت و به اشتراک یذاری تجربیدات نی

در . اشددباید راهکارهای مناسیی برای استفاده از تجربیات در ف الیت های سازمان نیز داشدته ب
:ادامه راهکاریی برای بهیود فرایند مدیریت درس  آموخته بیان شده است

فرهنددگ اشددتراک یذاری دانددش را به یوندده ای پددرورش دهیددد تددا اشددتراک یذاری درس هددای . ۱
.شودآن جلوییریبروزمجد آموخته شده از شکست های اتفا  بیفتد و در برنامه های مشابه از 

هدف خود را افزایش سود با به اشتراک یذاری و استفاده مجددد از درس هدای آموخته شدده . 2
.ت یین کنید

. انگیزه الزم برای بده اشدتراک یذاری و اسدتفاده مجددد از دروس آموختده را تلویدت کنیدد. 3
بهتدرین درس هدای آموخته شدده را انتخداب . یادییری از درس های آموخته ها را توس ه دهیدد

اه داندش بدا ایجداد یدک پایگد. کرده، برچسب یذاری کنید و در بسترهای سازمانی منتشر کنید
زشدی در قابلیت جستجوی درس آموخته ها را بیشتر کرده و برای استفاده مجدد آن عوامل انگی

.نظر بگیرد
درخواست کنید که درس آموخته های مرتیت با پروژه های سازمانی بده پایگداه و مخدزن هدر. 4

ا این هدف را ب. هدف خود را برای ارسال درس های آموخته شده ت یین کنید. پروژه ارسال شود
ت ددداد درس هددای آموخته شددده و ت ددداد مشددارکت کنندیان منحصددربه فرد بددر ت ددداد کارکنددان

.اندازه ییری کنید
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رس به عنوان مثال، برای هر د. ثیت و استفاده مجدد از درس های آموخته شده را ترویج کنید. 5
فدت آموخته که اعمال می شود، هم مشارکت کننده و هم شخص استفاده کننده از آن هدیه دریا

.کنند
یسدتم بده عنوان مثدال، در س. ثیت درس آموخته را به بخشی از فرایندهای کاری تیدیل کنید. 6

ب وارد مدیریت پروژه مدیران پروژه را ترغیب کنید تا تجربیات هر یام از پروژه را در زمان مناس
سدیون را یا هنگامی که فروش بسته می شود و نمایندیان فروش درخواست پرداخدت کمی. کنند

انجام می دهند، از آن ها درخواست کنید که درس های آموخته شده در مورد این م امله را ثیت
.کنند
ی تدوان ایر درس های آموخته شده به عنوان داستان بیان شوند، م. از داستان ها استفاده کنید. 7

از تیم هدا بخواهیدد تدا درس هدای آموخته شدده در. با اثریذاری بیشتری از آن ها استفاده کدرد
.پادکست ها را موردبح  قرار داده و از آن ها استفاده کنند

اعرای انجمدن را . دروس آموخته خود را در جوامع و انجمن های علمی به اشتراک بگذارید. 8
 دات تشویق کنید تا از سایر اعرا و سخنرانان مهمان در مورد موفلیت هدا، شکسدت ها و مطال

.موردی بیاموزند
متدها و روش های مدیریت درس آموخته

:در اینجا سه تکنیک برای مدون سازی و استفاده از درس  آموخته ها تییین شده است
۱.After Action Review(بازنگری پس از اقدام :)د این تکنیک در ارتش ایاالت متحده ایجاد ش

و اکنون به طور یسترده ای برای یادییری درس های آموخته شدده، چده در حدین و چده پدس از 
.ف الیت یا پروژه مورداستفاده قرار می ییرد

2 .Peer Assist Learning(یادییری از همتایان :)ابزاری است کده در شدرکت نفتدی بدریتیش
روژه استفاده پترولیوم توس ه داده شده است تا از تجربیات دیگران قیل از شروع به ف الیت یا پ

.کند
3.Retrospect (مرور یذشته نگر :) ی یک جلسه سداختاریافته و تسدهیل شدده بدرای جمدع آور

این یک . رددانش در پایان پروژه است که تا آنجا که ممکن است بیشتر تیم پروژه را در برمی یی
ای تیم ایر یکی از اعر. روش سریع و مؤثر برای به دست آوردن دانش قیل از انحالل تیم است

ب دی که چالش تجاری مشابهی را انجام می دهد در بحد  شدرکت کندد، نگداه بده تجربیدات
.یذشته می تواند به عنوان کمک برای تیم ب دی عمل کند
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کیمیا سکاکی
کارشناس مدیریت دانش

رویکردهای اجرایی مدیریت دانش

2021الگوی کارآمد پیاده سازی مدیریت دانش در سال 

در سال های اخیر اهمیت ذخیره سازی، حفظ و استفاده از اطالعدات و داندش همدواره در حدال 
ا ایدن افزایش بوده و سازمان های موفق دنیا تالش یسترده ای برای توس ه راهکارهای مرتیت ب

رستی دانش در هر بخش و صن تی به وفور یافت می شود؛ اما تنها زمانی که به د. حوزه کرده اند
یکدی از راه هدای حفدظ داندش. مدیریت شود قابل دسترس بوده و می توان از آن استفاده کرد
سدامانه های مددیریت داندش . برای هر صن تی استفاده از سامانه های مدیریت داندش اسدت

به یوندده ای توسدد ه یافته اند کدده بدده مدددیریت و ذخیره سددازی دانددش و مسددتندات به صددورت 
مان در مدیریت دانش یک نظام میان رشته ای اسدت کده بده سداز. سیستماتیک کمک می کنند

ان کمدک یک سیستم مدیریت دانش به کارکنان سازم. تحلق اهداف ت ریف شده کمک می کند
ملکرد هدف اصلی مدیریت دانش، بهیود ع. می کند تا در مشاغل مربوط به خود کارآمدتر شوند

یریت بده بیان دیگر هددف سیسدتم مدد. و ایجاد یک رویکرد استراتژیک نسیت به اهداف است
اندش دانش جلوییری از فراموش شدن یا از بین رفتن دانش و درعین حال تمرکز بر جای دادن د

.در فرهنگ سازمان برای تشویق به مشارکت و همکاری است
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چرا نرم افزار مدیریت دانک؟
تددا مدیریت دانش یک سرمایه یذاری ارزشمند سازمانی است، بندابراین اهدداف آن بایدد در اب

رها در ایدن یکی از مهم ترین ابزا. ت یین شده و ابزارهای مناسب برای تحلق آن به کاریرفته شود
ایدن نرم افدزار متناسدب بدا اهدداف مددیریتی . اسدت" سامانه نرم افزاری مدیریت دانش"حوزه 

ازی به عنوان مثال ممکن است هدف شدما از پیاده سد. دانشی سازمان طراحی و استلرار می یابد
اس، مدیریت دانش، شامل کاهش هزینه های پشتییانی، کاهش انحراف تماس برای مراکز تمد

تای تحلق یا بهیود ارتیاطات داخلی باشد؛ بدین ترتیب نرم افزار مدیریت دانش نیز باید در راس
.این اهداف طراحی و پیاده سازی شود

چگونه اهمیت استقرار نرم افزار مدیریت دانک را تبیین کنیم؟
در نرم افزار مدیریت دانش بک ابزار تسهیلگر برای بهیود و توسد ه اقددامات مددیریت داندش

نرم افزار مدیریت دانش از بی نظمدی فراینددهای ایدن حدوزه جلدوییری کدرده و . سازمان است
هتدرین درنتیجه به سازمان کمک می کند که حداکثر بهره را از مدیریت دانش کسب کندد؛ امدا ب

توصدیه خیریدان 3راه برای پذیرش نرم افزار مدیریت دانش توست کارکنان چیست؟ در ادامده 
:مدیریت دانش در این خصوص مطرر شده است

ی توانیدد بدا یارتنر پیشنهاد می کند شدما م: ابزاری انتخاب کنید که استفاده از آن آسان باشد• 
ارکندان و ارائه فناوری های قدرتمند که به آسانی استفاده می شوند و تد ثیر مثیتدی بدر ت امدل ک

ش بدر ایدن اسداس نرم افدزار مددیریت داند. تجربه مشتری دارند، به کارمندان قدرت بیخشدید
. ندسازمان باید به یونه ای باشدد کده تمدامی کارکندان تواندایی کدارکردن بدا آن را داشدته باشد

.تبه بیان دیگر کاربرپسند بودن یکی از مهم ترین ویژیی های نرم افزار مدیریت دانش اس
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ه دانش در سازمان هایی ک: دانک را به عنوان یک دارایی مهم سازمانی به کارکنان معرفی کنید• 
تنها در ذهن کارکندان و یدا در سدامانه های جزیدره ای انیاشدته می شدود، هزینده های عملیداتی 

کدی از در صدورتیکه داندش بده عنوان ی. افزایش یافته و بهره مندی از دانش مشترک کم می شود
. سرمایه های مهدم سدازمانی مطدرر شدود، کارکندان نیدز اهمیدت آن را بیش تدر درک می کنندد
ود همان طور که این که این دارایی ها فرایند، ساختارهای مدیریتی و نرم افزارهای تخصصدی خد
راین رادارند، دانش نیز باید فرایندها، ساختارها و نرم افزار مخدتص خدود را داشدته باشدد؛ بنداب
لدش م رفی دانش به عنوان یک سرمایه کلیدی در سازمان و توس ه فرهندگ تیدادل داندش، ن

.بسیار پررنگی در پذیرش نرم افزار مدیریت دانش توست کارکنان دارد
بسدیاری از اهدداف مددیریت داندش بدرای : به درخواست های کارکنان سازمان توجده کنیدد• 

زاری ارزشدمند خدمت بهتر به کارکنان شکل یرفته اند و هنگامی که به خوبی اجرا شود تیدیل به اب
نده کارمنددان شدما یکدی از کداربران اصدلی درزمی. شده که ف الیت های کاری را آسان تر می کند

م ییری مدیریت دانش هستند، بنابراین نیازهای آن ها را در نظر بگیرید و بدر اسداس آن تصدمی
.کنید

اگو کارآمد مدیریت دانک۷
در سال های اخیر سازمان های پیش روی دنیا اقدامات متنوعی در حوزه مدیریت دانش انجدام 

2۰2۱الگوی کارآمدد پیاده سدازی مددیریت داندش کده در سدال 7در ادامه این مطلب . داده اند
ی پیاده سازی این رویکردها کمدک می کندد تدا اثربخشد. مطرر شده است را باهم مرور می کنیم

.نظام مدیریت دانش در سازمان بیش تر شود
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تدوین استراتژی و نقشه راه پیاده سازی مدیریت دانک-1
قیل از انجام هر اقددامی، مهدم اسدت کده اسدتراتژی های مددیریت داندش را تددوین کدرده و 

امات بده طورکلی تددوین اسدتراتژی در برنامده ریزی اقدد. فرایندهای اجرایی آن را ترسیم کنیدد
د، یدک برای این که استراتژی های تدوین شده قابدل اجرا باشد. مدیریت دانشی بسیار مهم است

ی تدوین شده توجه داشته باشید که برنامه ها. برنامه عملیاتی یا نلشه راه برای آن تدوین کنید
.متناسب با منابع، اهداف و نیازهای مدیریت دانشی سازمان باشد

برگزاری دوره های آموزشی-2
ند؛ زیدرا بریزاری دوره های آموزشی برای پیاده سازی سیستم مدیریت دانش بسیار مفیدد هسدت

ایدن دوره هدا می تواندد بده. موجب ارتلاء سطح بهره وری و افزایش کارایی کارکندان می شدوند
ی یروهدی شکل های مختلفی بریزار شود؛ مثال  جلسه های مربیگری یک به یک، کاریاه های آموزش

بده هرحال آمدوزش و توانمندسدازی در زمینده مددیریت داندش . و یا دوره های آموزشی آنالین
. ودسطح آیاهی را باالبرده و موجب بهیود شاخص های فرهنگ سازمانی مدیریت دانش می شد

ه برای آموزش مدیریت دانش می توانید از اساتید داخلدی و یدا مربیدان متخصدص ایدن رشدت
ه جای نکته حائز اهمیت در این بخش، توجه به آموزش های عملی و کداربردی بد. استفاده کنید

.دوره های تئوریک است
توسعه محیط های یادگیری-3

تکامدل برای همگام شدن با دنیای در حدال. توس ه محیت یادییری یک فرآیند بی پایان است
همدین امدر در . ضروری است که خود را به روز نگه دارید و مهارت های جدیدد را توسد ه دهیدد

یدن یکی از بهترین شدیوه های مددیریت داندش ا. مورد سازمان شما و کارکنان نیز صاد  است
.نیداست که کارکنان خود را درییر یادییری در حین کار و بدون استرس زیاد یا وقت ییر ک
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ایجاد شبکه اجتماعی سازمانی-4
ر ایدن د. هر سازمانی باید پلتفرم اجتماعی یا شیکه اجتمداعی سدازمانی خدود را داشدته باشدد

منددان این کار بده کار. پلتفرم میاحثه و به اشتراک یذاری اطالعات و دانش مربوطه رخ می دهد
طالعدات و کمک می کند تا با یکدیگر ارتیاط برقرار کنند و در مورد پیشرفت های جدیدد تیدادل ا

د تا ایجاد یک شیکه اجتماعی در سازمان به کارمندان شما کمک خواهد کر. دانش انجام دهند
هدد و هم نین شفافیت را پدرورش می د. دانش بیشتری در مورد تغییرات الزم به دست آورند

.به کارکنان اجازه می دهد تا تصویر بزرگ تری از سازمان را بیینند

یکپارچه سازی منابع دانشی و خودکارسازی فرایندها-5
ارچده مدیریت دانش یکی از موج های روند ساز آینده است؛ چراکه منابع دانشی سازمان را یکپ

ر از طرفی سیسدتم های مددیریت داندش د. کرده و جزیره های سازمانی را به هم متصل می کند
بدا ایدن کدار، مشدارکت در . دهه پیش رو به سدمت خودکدار کدردن فراینددها پدیش می روندد

ده و درنتیجه فرایندهای دانشی به بخشی از کارهای روزانه و الیته بسیار ساده کارکنان تیدیل ش
.اهداف مدیریت دانش در سازمان محلق می شود
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توسعه رویکردهای انتقال دانک-6
مدیریت درس آموخته ها یکی از راه های مؤثر انتلال دانش، مددیریت داندش میتندی بدر مدتن

ت، این فرایند ذخیره اطالعدا. است که شامل راهنماها، مطال ات موردی و اسناد سازمانی است
ی کده ایجداد پلتفرمد. پیمایش آسان و یافتن اطالعات و اشدتراک یذاری آن را تسدهیل می کندد

های مدرتیت بتواند این فرایند را یکپارچه کند و ارتیاط منسجمی بدا سدایر سیسدتم ها و فرایندد
نه های بده عنوان مثال سداما. سازمانی داشته باشد امری ضروری است که باید به آن توجه شود

 های نظیدر   مدیریت دانش که دارای قابلیت های نرم افزاری پیشرفته هستند می توانند با برنامده
CRMارتیاط برقرار کرده یا ادغام شوند.

ان یدا بده یکی دیگر از رویکردهای محیوب انتلال دانش، اشتراک دانش به صورت پنهان به پنه
انتلدال تکنیک های مختلفی برای. اشتراک یذاری دانش با رویکردهای ت املی در سازمان است

دانش وجود دارد که هر سازمان باید متناسب با سطح بلوغ و نیازهای واحدهای خود از ایدن
.روش ها استفاده کند

استفاده از هوش مصنوعی-۷
کن ایرچه مم. بدون شک شما در مورد کاربردهای هوش مصنوعی در محیت کار زیاد شنیده اید

است فکر کنید هوش مصنوعی هنوز محدودیت هایی دارد، امدا در چندد سدال یذشدته بده طور
برخی از ابزارهدای مددیریت داندش دارای هدوش . تصاعدی به پیشرفت خود ادامه داده است

ی مانندد چدت مثال  استفاده از یادییری ماشینی برای ایجاد ابزارهای. مصنوعی پیشرفته هستند
بات های مجهز به هوش مصنوعی باهدف انتلال اطالعات یکی از کاربردهای هدوش مصدنوعی

.در مدیریت دانش است

https://www.kminstitute.org/blog/6-best-practices-knowledge-management-
2021

منبع
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مهتا هادی زاده
کارشناس مدیریت دانش

4۹

ارزیابی بهتر بهره وری دانشکاران
مدیریت دانش و بهره وری

م تلد است که بهره وری واق دی شدامل کدارایی و اثربخشدی APQCجک یریسون  بنیان یذار 
ت کارایی به دنیال این است کده بسدنجد کارهدا درسد»به طورکلی می توان اظهار داشت . است

ورت یرفته انجام شده است یا خیر و اثربخشی دربرییرنده آن است که بسنجد آیا کار  درست ص
ار، در نکته حائز اهمیت این است که در ت ریف کارایی، مهم نیست که اصدل کد« .است یا خیر

توجده « یمیزان مصرف منابع برای همین کار ف لد»مسیر درستی انجام می شود یا نه؛ صرفا  به 
وضوع این م. ما چندین دهه را صرف تمرکز بر نیمی از این م ادله به نام کارایی کردیم.می شود

. اغلب به دلیل این است کده م یارهدای کدارایی ملمدوس تر و سدنجش آن هدا آسدان تر اسدت
م یارهایی هم ون هزینه ها، چرخه های زمانی، سرشماری و بدازدهی نمونده هایی ازاین دسدت 

در حدال با توجه به پی یده تر شدن موضوعات، این م یارها تناسب خوبی با جم یت. هستند
.رشد دانشکاران در سازمان ها ندارد و شاخص مناسیی برای ارزیابی اقدامات آن ها نیست
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منظدور از . میلیدارد نفدر رسدید۱، ت داد دانشکاران سازمان های جهان به بدیش از 2۰۱9در سال 
. ددانشکار، فردی است که از دانش نظری یا تحلیلی در انجدام کارهدای خدود اسدتفاده می کند

ه عنوان به طورکلی ایر فردی در تجزیه وتحلیل کارهایی که انجام می دهد درییر شود، می تواند بد
اده تمامی دانشدکاران در سدازمان بایدد اشدتراک یذاری، ندوآوری، اسدتف. دانشکار شناخته شود

کسدی کده ترکییدی از. مجدد، همکداری و یدادییری را بده عنوان بخشدی از شدغل خدود بدانندد
اندش نلش های مذکور را ایفا کند به عنوان دانشکار قدرتمند قلمداد شده و قادر است جریدان د

.در سازمان را تسهیل کند

مدل شدش عا. به یفته پیتر دراکر، بهره وری دانشکاران نیازمند مجموعده ای از مالحظدات اسدت
:وجود دارد که بهره وری دانشکاران را ت یین می کند

وظیفده »: بهره وری دانشدکاران نیازمندد آن اسدت کده ابتددا ایدن پرسدش را مطدرر نمداییم.۱
«چیست؟

ن بهره وری دانشکاران مستلزم آن است که مسئولیت بهدره وری را بدر عهدده خدود دانشدکارا.2
.الزم است دانشکاران خودشان را مدیریت کنند و استلالل داشته باشند. بگذاریم

.تداوم نوآوری باید بخشی از کار، وظیفه و مسئولیت دانشکاران باشد.3
زه نیدز کار دانشی نیازمند یادییری مستمر از سوی دانشکاران است؛ اما آموزش به همان اندا. 4

.حائز اهمیت است
همیدت بهره وری دانشکاران صرفا  یک موضوع کمی در نظر یرفته نمی شدود؛ کیفیدت دارای ا.5

.بیشتری است
برخدورد شدود نده« دارایدی»بهره وری دانشکاران نیازمند آن است که با آن ها به عنوان یدک .6
.«هزینه»
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مشخصدا  وقتی دوباره به سنجش و بهره وری فکر  می کنیم، می بینیم که دو مورد از این عوامل
ه عنوان دوم نگرش دانشکاران بد. اول، رابطه و ت ادل کارایی و اثربخشی است. مهم تر هستند

.دارایی و نه هزینه
همان طور که در زنجیره های ت مین نشان داده شده است، تمرکز صرف بدر م یارهدای کدارایی

و به رشد به عالوه، ت داد ر. منجر به فرآیندهایی می شود که به راحتی تحت فشار قرار می ییرند
ارزشدی دانشکاران نیازمند م یارهای کیفیت یا اثربخشی بهره وری برای دنیدال کدردن دقیدق

ملکدرد سازمان ها باید ترمین کنند که سدنجش ع. است که آن ها به سازمان ها ارائه می کنند
.بخشیشامل یک چشم انداز مت ادل از بهره وری است؛ ی نی ترکییی از م یارهای کارایی و اثر

ر کدارایی رایج تدرین م یدا. یک فرد یدا فرآیندد( توان عملیاتی)دستیابی به بازدهی : کارایی• 
ان یدا م یارهدای مدرتیت عیارت اندد از کارکند. نسیت  خروجی به ورودی تلسیم بر هزینه است

ه  با ایر سازمانی  بتواند در ملایس. ساعات کار تمام وقت، زمان های چرخش کارکنان و هزینه ها
ارایی  سازمان  دیگر با صرف  ملدار کمتری  از منابع  به  هدف  مشخص  برسدد، می یویندد کده  کد

یشترین  کار به عیارت دیگر کارایی  به م نای  کمترین  زمان  یا انرژی  مصرفی  برای  ب. بیشتری  دارد
انجام انجام شده  است؛ یا درواقع نسیت ملدار کاری که انجام می شود به ملدار کاری که باید

.بگیرد
رزش، دستیابی به تحلق یک هددف یدا نتیجده مطلدوب اسدت؛ بده عیارت دیگر، ا: اثربخشی•

شتریان یا م یارهای مرتیت عیارت اند از نرخ های تیدیل، حفظ م. کیفیت یا برآیند یک فرآیند
.  شددهبه عیارتی اثربخشی عیارت است از درجه و میدزان نیدل بده اهدداف ت یین. بازده اولیه

ه اثربخشی نشان می دهد که با چه میزان از تدالش انجام شدده، نتدایج مدوردنظر حاصل شدد
.است

.
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چگونه سازمان ها، بهره وری را می سنجند؟
ا؛ ابتدا باید یفت بهره وری عیارت است از میزان خروجی و سدود سدازمان نسدیت بده هزینده ه

خود کم کند، ی نی ایر سازمانی بتواند با ثابت نگه داشتن کیفیت، از میزان هزینه های سازمانی
ی از می تواند بگوید بهره وری ایجاد کرده است؛ به همدین دلیدل اسدت کده بهدره وری را ترکییدد

.کدارایی و اثربخشی می دانند
د که به رویکردهای یونایونی مانند کارت امتیاز متوازن و سنجش م یارهای یزینش وجود دارن

امل سازمان ها کمک می کند تا ترمین نمایند که ترکیب م یارها و مدیریت بهره وری آن هدا شد
.هر دو م یار اثربخشی و کارایی است

پنج روش ایجاد تعادل مجدد در معاده
مدا . تایجاد ترکییی بهتر از م یارها، نخستین یام برای مت ادل ساختن م ادلده بهدره وری اسد

ای الزم جهدت باید بررسی کنیم چگونه کارکنان و فرآیندهایمان را برای تثییت ضوابت و رفتاره
 APQCدر ادامده . یکپارچه سازی بهره وری در نحوه تفکر و عمدل کارکندان مددیریت می نمداییم

:اقدامات ذیل را توصیه می کند

ات یدک روش درک اثربخشدی همیشدگی از طریدق جلسداز ارتباطات استفاده کنید؛ : روش اول
ه موفلیدت، این یفتگوها نمایانگر فرصتی برای بح  دربار. منظم میان مدیران و کارکنان است

واندد بدر پیشرفت اقدامات، حل مسائل یا تغییرات اخیر در اولویت ها یا بستری است کده می ت
.پیشرفت جاری اثر بگذارد

ین حدال درحالی که مدیریت ُخرد وسوسه انگیز است اما درعکارکنان را توانمند کنید؛ : روش دوم
احتدرام، : اسدتفاده کننددRدر عو،، مددیران می توانندد از شدش . می تواند مانع عملکرد شود

.نتایج، منطق، منابع، فرا و تلویت برای هدایت بهتر بهره وری
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ده فرآینددهای پی یدده، مددیریت عملکدرد را بی فایدفرآیندها را ساده سازی کنیدد؛ : روش سوم
ریت این امر می تواند باع  شود سازمان به ساده بودن م یارهای کارایی برای مددی. می سازند

ر در عو،، سازمان ها می توانندد فرآینددها را ساده سدازی کنندد تدا توجده بد. بهره وری اتکا کند
.ف الیت های کلیدی و مدیریت ارزش ها متمرکز شود

تیم هدای از روش های بهینه سازی بدرای خلدق ارزش در فرآینددها اسدتفاده کنیدد؛ : روش چهارم
لشده سدفر فرآیند و عملکرد به تازیی شروع به تلفیق متدولوژی های بیشتری هم دون ترسدیم ن

موضدوع مشتری  و تفکر طراحی برای حرکت به فراسوی پیشرفت های تدریجی و تمرکز بر این
.کرده اند که آیا فرآیندهای آن ها محرک نتایج مطلوب هستند یا خیر

چارچوب هددای فرآیندددی و از چارچوب هددا و معیارهدای فرایندددی اسددتفاده کنیدد؛ : روش پدنجم
 چندین هم. م یارسنجی به سازمان ها کمک می کنند تا درک نمایند چلدر خوب به نظر می رسند

آن هددا نمایددانگر بسددتری بددرای ساده سددازی ف الیت هددا، انتخدداب م یارهددا و ملایسدده ها بددرای 
.تصمیم ییری هستند

منبع
Better Measurement: The Knowledge Worker Pickle, Holly Lyke-Ho-Gland, 
https://www.apqc.org, Jun 22, 2021
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گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

مهندس علیرضا معصومی
مدیر مرکز مدیریت دانش و اسناد فنی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مدیریت دانش پروژه

سینرژی مدیریت دانش و مدیریت پروژه

زیدت دانش، یک منیع مهم سازمانی است کده م. امروزه اهمیت دانش برکسی پوشیده نیست
 افزوده رقابتی پایدار را فراهم می کند اکثر سازمان های ُمدرن، درک کرده اند که برای کسب ارزش

ازمان ها راز موفلیت سد"به یفته پیتر دراكر . از دارایی های دانشی باید آن ها را به جریان اندازند
رتدر بنابراین، مدیران سازمان ها باید با تکیه بر داندش ب". همان مدیریت دانش است2۱در قرن 

ر داندش امكان اتخاذ تصمیمات م لول تر در زمینه موضوعات مهم و بهیود عملكردهای میتنی ب
، ملولده ای مهم تدر از خدود داندش محسدوب می شدود و "مدیریت دانش"درواقع،. را پیدا كنند

انی را سازمان ها درصدد آن هستند كه نحوه چگونگی تیدیل اطالعات و دانسته فدردی و سدازم
.به دانش و مهارت های فردی و یروهی را تییین كنند
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ده مدیریت دانش، فلسفه مدیریتی اسدت کده در ف الیت هدای متفداوت سدازمانی قابل مشداه
ه افراد زمانی ک. در مدیریت دانش، مفهوم اساسی بح  تسهیم و تیادل دانش می باشد. است

ملدی یدا  اطالعات، ف الیت های مؤثر، دیدیاه ها، تجربیات، مزیت ها، درس هدای آموخته شدده عل
مان غیرعملی خود را با سایر افراد به اشتراک می یذارند، بهره وری در قسمت های مختلدف سداز

.ارتلاء پیدا می کند
مدیریت دانک پروژه؛ اهمیت و ضرورت

سازمان دهی دانش ها ،PMBOK Guideمطابق ت ریف راهنمای یستره ی دانش مدیریت پروژه 
و اطالعات سازمان جهت افزایش ظرفیت مدیریت پروژه و درنتیجده دسدتیابی بده ارزش هدای

در اغلدب . سازمان با توجه به ظرفیت های آن سدازمان را مددیریت داندش پروژه هدا می نامندد
سازمان های پروژه محور، ویژیی موقتی بودن پروژه ها باع  ض ف حافظده، فراموشدی تجدارب
ارزشمند و دروس آموخته شده و موجب دوباره کاری ها، افزایش زمدان، هزینده و اتدالف مندابع 

.می شود
ی مدیریت دانش در پروژه ها نیز مانند سازمان ها بر سه محدور اصدلی انسدان، فرآیندد و فنداور 

اطالعددات و ارتیاطددات ت کیددد دارد، امددا فرآیندددهای پیاده سددازی مدددیریت دانددش در محددیت 
سازمان ها با محیت پروژه ها دارای تفاوت هدایی می باشدند؛ سدازمان ها دارای محدیت عملیداتی 

داوم در محدیت عملیداتی ف الیت هدا تکرارپذیرندد، تد. می اشند و از خواص آن تی یت می کنند
درصدورتی که در پروژه هدا ف الیت هدا یکتدا بدوده و. دارند و تغییرات به تددریج روی می دهندد

تغیدر در سازمان ها منابع پایدارندد درصدورتی که در پروژه هدا مندابع م. تغییرات دف ی می باشند
. شودهمین تغییر منجر به تغییر در ماهیت فرآیندهای مدیریت دانش پروژه ها می. می باشند

شدكل این موضوع مشخص شده است که بیشدتر مشدکالتی کده یرییدان ییر پروژه هدا هسدتند
عمومی و تکراری دارند و درصورتی که پروژه ها ورای دسدتاوردهای مشدخص خدود، تیددیل بده 
پایگاهی برای کسب و یکپارچه سازی دانشی یردند کده در نهداد خدود دارندد، موجدب ارتلدای

.  شایستگی و دانش در سازمان خود خواهند شد
د، دانش و تجربه حاصل از اجرای پروژه ها یک منیع مهم برای پروژه های ب دی به حساب می آی
. چراکه پروژه ها می تواند راه حل هدایی نوآورانده را بدرای انجدام ف الیت هدا در برداشدته باشدند
ماهیت موقتی و سفارشی شدده هدر پدروژه، یدادییری و بده کارییری توانمنددی های دانشدی از

.پروژه ای به پروژه دیگر را برای یک سازمان را دشوار ساخته است
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ژه هدا چدون پرو. هر پروژه سفارشی شده و از جنیه های یونایونی با دیگر پروژه ها متفاوت است
. وندیذرا هستند، تالش ویژه ای موردنیاز است تا دروس قابل انتلال بدین پروژه هدا، منتلدل شد

ته کارکنان تمایل دارند پروژه ب دی را آغاز نمایندد و انگیدزه ای بدرای تمرکدز بدر خطاهدای یذشد
بااین حال، نارسایی های مشترکی در خالل این پروژه هدا رخ می دهدد کده تسدهیم مدؤثر. ندارند

.وددانش می تواند باع  کاهش هزینه های سازمانی دوباره کاری و یافتن راهکارهای تکراری ش
د، شرکت هایی که دانش رابین افراد و پروژه های خدود بده طور موفلیدت آمیزی تسدهیم می کنند

مرتفدع دریافته اند که ایده ها و تجارب یک پروژه می توانند به طور مکرر مشکالت پروژه دیگدر را
وه های بهتدرین شدی: دانش تولیدشده از یک پروژه می تواند در دو یروه ینجاندده شدود. نمایند

منفدی فرایرفته شده در مورد چگونگی انجام وظایف به کارآمدترین شکل ممکن و آموخته های
.که از شیوه های زیان آور و کاهش دهنده ی سرعت پیشرفت پروژه، به دست آمده اند
ی انجدام کارهدا»مدیریت کردن دانش تولیدشده از پروژه ها، نه تنها می تواندد بده جلدوییری از 

هیدود کلدی و تكرار خطاهای مشابه، کمک کند، بلکه به عنوان مینایی برای خالقیدت و ب« تکراری
و دانش و مخصوصا  آموخته ها، در عمل، هدم از آموختده های مثیدت. نیز به کار یرفته می شود

خیدر بااین وجود شدواهد ا. هم از اشتیاهاتی که برای سازمان هزینه بر بوده اند، به دست می آید
ی بده نشان می دهد که توانایی فراییری دانش از خالل پروژه ها امری حیاتی است، اما دسدتیاب

.آن دشوار است
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داند و دانش خلق شده در یدک ٬در یک پروژه هر شخص تنها قسمتی از کل داستان پروژه را می
ش پروژه در حافظه ی همه ی اعرای تیم پروژه پراکنده است، اما هیچ یک مجموعه کاملی از دان
یدک خلق شده را حفظ و نگهداری نمی کند با هدایت بازنگری های پساپروژه ای، پس از تکمیدل

ی هدای بااین وجود، موفلیدت بازنگر . پروژه، به کسب دانش بدست آمده یا آموخته ها بپردازند
 ردی پساپروژه ای اغلب به دلیل فلدان زمان کافی برای هدایت آن ها، تر یف می شود، زیرا ب

. ونداز اعرای تیم ممکن است به بخش های دیگر انتلال یابند و در پروژه های جدید درییدر شد
ل داندش انتصاب مجدد افراد یا حتی کل تیم پروژه، از پروژه ای به پروژه دیگر، در راستای انتلدا

ازمان ها این امر زمانی که نرخ یردش نیروی انسانی باال باشد، سد. بدست آمده صورت می ییرد
.را آسیب پذیر خواهد ساخت

ت های اعرای تیم پروژه تمایل کمتری به تسهیم دانش دارند و ایدن امدر می تواندد از حساسدی
تجاری، محدودیت های شرکت در رابطه با تسهیم اطالعات و داندش و نیدز ایدن واق یدت کده

اشدی سازمان های همکار در یک پروژه ممكن است در موارد دیگر عمال  رقیب یکدیگر باشدند، ن
.شود

مدیریت دانک در پروژه های عمرانی
منظور از پروژه عمرانی مجموعه عملیات، خدمات طراحی و ساخت تمام و یدا قسدمتی از یدک 

ظدر طرر عمرانی به صورت واحدی مستلل یا قابل بهره برداری از آن طرر به پروژه است کده ازن
داندش و تجربده های . ساخت در قالب یک و یا چند قرارداد به مرحله ی اجرا یذاشته می شدود

ایجادشده در پروژه های عمرانی مانع تکرار خطاها و اشتیاهات در پروژه های جدید می شدوند و
ه این در حالی است که به دلیل عددم توجده بد. زمینه ایجاد تحول و نوآوری را فراهم می سازند

میاح  مددیریت داندش و مغفدول مانددن آن در پروژه هدای عمراندی ایدن داندش و تجدارب 
یدک کسب شده کمتر در پروژه های ب دی مورداستفاده قرار می ییرد و بر ایدن اسداس زمانی کده
ر در پروژه به اتمام می رسد اعرای پروژه پراکنده می شدوند و بندابراین داندش ایجادشدده دیگد

ی اعرای تیم پروژه دانش و تجربه خود را به عنوان یدک داندش شخصد. دسترس نخواهد بود
بکدار نگهداری می کنند و مکانیسمی منسجم و هماهنگ برای کسب و جذب، ذخیره و انتشار و

.های عمرانی وجود ندارد٬ییری دانش در طرر
مستندسازی دانک و تجربه و چاک فرا روی آن

مثیدل، مفهوم تجربه، مترادف بابیان مشاهدات؛ تجزیه وتحلیل، انددازه ییری، ثیدت، ملایسده، ت
تجربیات، هدف اصلی در فرایند مستندسازی. طیله بندی و ت ریف ف ل وانف االت پدیده هاست

ندان و الگوبرداری و کسب تجربه از رویدادهای یذشته برای بهیدود عملکدرد آتدی مددیران، کارک
.سازمان است
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یسدتمی برای مستندسازی تجربیات کارکنان، مدیران و سازمان در حالت کلی، داشتن دیدیاه س
ربیدات الزامی بوده و ایجاب می کند که از مکانیسدم های سیسدتماتیک بدرای مستندسدازی تج

ت کده برای نظام مستندسازی تجربیات می تدوان مکانیسدم زیدر را در نظدر یرفد. استفاده شود
تجربده، ، انتلال تجربده بدرای ارزیدابی، ارزیدابی(تجربه)مشتمل بر پنج مرحله است؛ ثیت داده 

یران بنا بده کدیذاری و طیله بندی تجربه و تصمیم ییری در زمینه به نظر می رسد که برخی از مد
دم دالیل شخصی و حرفه ای، میلی به مستندسازی تجربیدات خدود ندارندد زیدرا ازیدک طرف عد
صدور اطمینان و تغییرات محیطی بر عرصه ف الیت های سازمان ها سدیطره داشدته و مددیران ت

ری از از طرفدی دیگدر، جلدویی. می کنند که وض یت های یذشته ممکن است در آینده رخ ندهند
ر تللدی بروز اشتیاهات و یرفتاری های پیشین در فرایندها و عملیات کاری، امدری اجتناب ناپدذی

ع برای مثال، برخی از سازمان ها مستندسازی را تنها ثیدت و ضدیت رویددادها و وقدای. می یردد
فرایند این در حالی است که مستند کردن رویدادها و وقایع تنها بخشی از. یک پروژه می دانند

جدارب مدیریت دانش بوده و الزم است که توزیع و انتشار تجارب و نیز زمینه های کداربرد آن ت
از طرفدی، همده رویددادهای سدازمانی ارزش . در برنامه های سازمانی مشخص و لحاظ یردندد

ید صدرفا  الزم به ذکر است که ارزش یک تجربه را نیا. مستندسازی و ذخیره سازی مستمر ندارند
رده و بر اساس خروجی های آن تفسیر کرد، بلکه ممکن است سازمان میلیاردها تومان هزینه ک

به خروجی موردنظر برسد، اما با بررسی رویددادهای غیرمنتظدره و شدرایطی کده در طدی دوره
ده به سازمان افزو( هرچند بد و نامطلوب)موردنظر پیش آمده است، م لومات و تجارب تازه ای 

لذا می توان چنین اظهار نمود کده تجربده ممکدن اسدت خدوب و یدا بدد و ندامطلوب . می شود
.باشد( هشداردهنده)
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بررسی یک نمونه موفق مدیریت دانک پروژه در شهر تهران
ل، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران درزمینه توس ه و ساخت پروژه های عمرانی اعم از توند

ست و بزریراه و پل و ابنیه یک سازمان بزرگ و درییر با تخصص ها، مهارت ها و دانش فراوانی ا
و داندش، مهدارت. یک سازمان پروژه محور در ملیاس بزرگ و با تمرکز بسیار زیاد دانشی است

.تجارب بسیاری در این سازمان و بخصوص در ذهن دانشکاران آن وجود دارد
این سازمان طی چند سال یذشته اقدام به پیاده سدازی راهکارهدای مددیریت داندش نمدوده 

در یام نخست تالش شد تا نظام مدیریت دانش بدر اسداس الگدوی مددیریت پدروژه و. است
تدا پدس از فرهنگ سدازی و آیاه سدازی . انتلال دانش پروژه ها به بدنه سدازمان طراحدی شدود

.کارکنان، بستر الزم برای پیاده سازی نظام مدیریت دانش در کل سازمان اجرایی شود

برای دست یابی به این هدف طی سال هایی اخیر و بر اساس مدل مفهدومی مددیریت داندش
هید ، بزریراه ش(ع)پروژه، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران برای پروژه های بزریراه امام علی 

،(ییشدا)همدانی، تونل شهدای غزه، تلاطع بزریراه شدهید چمدران بدا بزریدراه جدالل آل احمدد 
ا نمدوده بزریراه شهید بروجردی و بزریراه شهید نجفی رستگار اقدام به مسدتند نگداری پروژه هد
ه در ادامد. است که نتایج آن در قالب کتاب دانش فندی و مددیریتی قابدل بهره بدرداری اسدت

هید خالصه ای از اقدامات و نتایج حاصل از مستندسازی تجربیات و درس آموخته های بزریراه ش
.نجفی رستگار ارائه شده است
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سال است که فرایند اجرایی آن در سده دوره ۱2بزریراه شهید نجفی رستگار، پروژه ای به قدمت 
میدل این پروژه یکی از طرر های مهدم و ت ثیریدذار در تک. مختلف مدیریت شهری عملیاتی شد

ی احداث این طرر کاهش ترافیدک در جندوب شدرق. رینگ خارجی شیکه بزریراهی تهران است
هم ندین . تهران، صرفه جویی در مصرف سوخت و جلوییری از اتدالف زمدان را بده همدراه دارد

ادی مشکل بار ترافیک سنگین ورودی های جنوب شرقی تهران بااتصال ایدن مسدیر تدا حدد زید
ان و هدایت وسایل نللیه سنگین از مسیرهای درون شهری به محور آزادی. مرتفع خواهد یردید

.از دیگر ویژیی های این طرر است( ع)و بزریراه امام رضا ( ع)امام علی 
ه یکدیگر را به صورت مستلیم ب( ع)بزریراه شهید نجفی رستگار، بزریراه های آزادیان و امام رضا 

رود بده متصل کرده و کسانی که قصد حرکت از شر  به غرب کشور رادارند، می توانندد بددون و
از کمربندد به عیارتی پروژه شدهید نجفدی رسدتگار بخشدی. تهران از این کمربندی استفاده کنند

.است( ع)شرقی تهران و اتصال دهنده بزریراه آزادیان به بزریراه امام رضا 
ایدانی مستندسازی تجربیات و درس آموخته های پروژه بزریراه شهید نجفی رستگار در ماه های پ

نش برای تحلق این مهم از رویکردهای مختلف مدیریت دا. عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد
نفر ساعت مصداحیه تخصصدی بدا خیریدان پدروژه 2۰۰پروژه استفاده شد و درمجموع بیش از 

.انجام شد
ماحصل تالش  های تیم اجرایی مدیریت داندش در ایدن پدروژه، تددوین کتداب داندش فندی و 

فصل م رفی پدروژه، طراحدی و 5این کتاب در . مدیریتی پروژه بزریراه شهید نجفی رستگار بود
مهندسی پدروژه، عملیدات اجرایدی احدداث بزریدراه، درس آموختده ها و اثدرات، دسدتاوردها و 

تداب بدا برای تدوین فصدول مختلدف ایدن ک. پیامدهای پروژه شهید نجفی رستگار تدوین شد
تلدف خیریان تمامی ذینف ان پروژه جلساتی بریزار شدد و در ایدن جلسده ها از تکنیک هدای مخ

.مستندسازی تجربیات استفاده شد
کیل در کنار بخش تجربیات و درس آموخته ها که یکی از مهم تدرین فصدول ایدن کتداب را تشد

پددروژه و میددزان ( Change Request) می دهددد، بررسددی میددزان اثریددذاری تغییددرات طراحددی 
زایی در اثریذاری مهندسی ارزش نیز ازجمله موارد کاربردی است که می تواند در آینده ت ثیر بسد

کیفیت، هزینه و زمان انجام پروژه های مدیریت شهری در شدهر تهدران و سدایر کالن شدهرهای 
.کشور داشته باشد
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رادیــو دانـــا
شاولین پادکست تخصصی مدیریت دان

یت به عنوان اولین پادکست تخصصی مدیریت دانش با هدف تدرویج فرهندگ مددیر رادیو دانا؛ 

ما در .دانش در سازمان های ایرانی توست یروه مشاره مدیریت دانش دانا تولید و منتشر می شود

وع نظر داریم تا با بیان ضرورت و مزایای بکارییری راهکارهای مدیریت دانش، جایگاه این موضد

بده . نیممهم در نظام های مدیریتی و ارتیاط آن با سایر سیستم های مدیریتی سازمانی را تییین ک

بیدان . همین منظور در هر اپیزود با یکی از متخصصان سیسدتم های مددیریتی یفتگدو مدی کنیم

برداری، از مفاهیم مرتیت و تجربیات موفق سازمان های بین المللی با هدف ایجاد بستری برای الگو

.دیگر اهداف ما در تولید این پادکست تخصصی به حساب می آید

نیدرادیو دانا را در وب سایت و شبکه های اجتماعی گروه مشاوره مدیریت دانک دانا دنبال ک



گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

محدثه لطفی
کارشناس مدیریت دانش

مدیریت تغییر و مدیریت دانش

شتوجه به مدیریت تغییر در مدیریت دان

ر راسدتای مدیریت تغییر به م نای توس ه یک رویکرد برنامه ریزی شده برای تغییر در سدازمان د
غییدر در مورد ارزش مددیریت ت. رفع موانع پیش بینی شده و اطمینان از پذیرش موفق آن است

ر نظرات مختلفی وجود دارد، برخی م تلدند که بخش اساسی هر راهکدار مددیریت دانشدی د
؛ امدا سازمان توجه به مدیریت تغییر است و برخی دیگر آن را یک رویکدرد منسدوخ می دانندد

ر رفتارهدا، تجربه ثابت کرده که بیشتر راهکارهای مدیریت دانش شامل تغییرات قابل توجهی د
ر بدراین فرایندها و سیستم های موجود سازمانی است، بنابراین ایجاد یک برنامه مدیریت تغیی

.آن قط ا  مفید قط ا  مفید خواهد بود
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ای ارزش مدیریت تغییر در این است که شدمارا مجیدور می کندد تدا آیاهانده تغییراتدی کده بدر
ادیی ایر این کار را انجام ندهید و با عدم آم. موفلیت مدیریت دانش الزم است را اعمال کنید

تظدار کافی، اقدام به پیاده سازی رویکردهای جدید کنید ممکن است اجزای جدید آن طور کده ان
.می رود موردپذیرش واقع نشوند

تد ثیر . تغییر فرایندها و ابزارهای موجود و م رفی ابزارهای جدید، عناصر اصلی تغییر هسدتند
هیدد کده احتمالی این تغییرات را تجزیه وتحلیل و برنامه ریزی کنیدد تدا بده کداربران توضدیح د

چگونه از منافع آن بهره مند خواهند شد، نلش آن ها در اجرای تغییرات چگونه خواهدد بدود و
.چگونه در این تغییرات به آن ها کمک خواهید کرد

فرایند مدیریت تغییر
سدت ایدن کدار بهتدر ا. برنامه تغییر مدیریت دانش را توس ه داده و به اجرای آن کمک کنید. ۱

.بخشی از برنامه اجرای مدیریت دانش و طرر کلی باشد
ی بده صدحیت ها. برای مشاوره در زمینه مدیریت تغییر، از انجمن خیریدی کمدک بخواهیدد. 2

غییرات رهیران و کارکنان را در مورد ت. اعرا یوش دهید و سپس پیشنهادات خود را دنیال کنید
.آینده آیاه سازید

ک ممکن است مناب ی در سازمان شما وجود داشته باشد که به شما در توس ه و اجدرای ید. 3
ایدن در غیدر. ایر چنین اسدت، از ایدن مدوارد اسدتفاده کنیدد. برنامه مدیریت تغییر کمک کند

ا در ایدن مندابع ر. صورت، کتاب ها و مشاورانی وجود دارند که می توانید از آن ها کمک بگیریدد
هدای اختیار بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که یدک برنامده عملدی داریدد و پیامددهای راهکار

.مدیریت دانش خود و چگونگی انطیا  سازمان برای پذیرش آن را در نظر یرفته اید
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ایر در فرهنگ سازمان اشتراک یذاری دانش و همکاری جایگاه مطلوبی نددارد، بدرای شدروع. 4
یدد و با سنجش ارزش های سازمانی شدروع کن. تغییرات باید اقدامات قابل توجهی انجام دهید
ایدد بده ایر آن ها سازیار نیاشند، تغییرات شدما ب. سپس آن ها را بافرهنگ موجود ملایسه کنید

ی از ایدر فرهندگ ترکیید. سمت همسویی فرهنگ شرکت باارزش های اصلی بیان شدده بپدردازد
ود عناصر مثیت و منفی است، شما می توانید از عناصر مثیدت بدرای حمایدت از تالش هدای خد

به فرهندگ . کنیداستفاده کنید و از فرایند مدیریت تغییر برای ملابله با ت ثیرات منفی استفاده
.و ارزش های سازمان کمک کنید تا از مدیریت دانش حمایت کنند

ی برای توس ه اقدامات مربوط به دانش، ارائده انگیدزه و پداداش بده کارکندان مدوردنظر بدرا. 5
ه هنگام م رفدی راهکارهدای مددیریت تغییدر، برخدی م تلدندد کد. تشویق رفتارها مفید است

ما ایدن پاداش می تواند نتایج کوتاه مدت به همراه داشته باشد و به مرور زمان از بین می روند، ا
.اثرات کوتاه مدت نیز بسیار مؤثر عمل می کند

بیفتدد؟ برای هریونه ابتکار تغییر، همه ذینف ان می خواهند بدانند که چه اتفاقی قرار اسدت. 6
ت زیدر برای کمک به در درک منافع شخصی آن  ها و به طورکلی برای درک بهتر سازمان به سدؤاال

:پاسه دهید
.چرا باید برنامه مدیریت دانش را پیاده سازی کنیم؟ دیدیاه خود را بیان کنید• 
مدیریت دانش چه مزایدایی دارد؟ از لیسدت مزایدا ت ددادی را انتخداب کدرده و آن هدا را بدا • 

.سازمان خود مرتیت کنید
هددف 3مدیریت دانش چگونه به سازمان ما در تحلق اهداف کلیدی خدود کمدک می کندد؟ • 

.اصلی را با اولویت های کلی سازمان یره بزنید
چگونه نیازها، فرصت ها و چالش های کارکنان ما بدرآورده خواهدد شدد؟ مدوارد قانع کنندده  را • 

.توضیح دهید
رشدده سازمان ما چگونه پیشرفت خواهد کرد؟ با استفاده از یکی از رویکردهایی که در زیر ذک• 

.است، بیزینس کیس های مناسب را مطرر کنید
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چگونه برای پیاده سازی مدیریت دانک بیزینس کیس تدوین کنیم؟
ب وکار چگونه تغییدرات بده دسدتیابی اهدداف کلیددی کسد"یک مثال منطلی در رابطه بااینکه 

:مثال  . ارائه دهید" سازمان کمک می کند
.ریسه هدف اصلی عیارت اند از افزایش سود، تسریع فروش و افزایش رضایت مندی مشت• 
تدی بدر ایدن توضیح دهید که چگونه عناصر برنامه مدیریت تغییر و مدیریت دانش ت ثیر مثی• 

.اهداف خواهند داشت
مت هد به ثیت و ارائه یزارش تد ثیر اقددامات مددیریت داندش در سدود، فدروش و رضدایت • 

.مشتری باشید
:مثال  . یک سناریوی قابل قیول ایجاد کنید و سپس مزایای آن را اضافه کنید

میلیدون 2ایر یک پروژه را از تکرار اشتیاهات مشابه پروژه های قیلی نجدات دهدیم، می تدوان • 
یم، ایدر ایدن مدورد را تکدرار کند. دالر صرفه جویی کرد که بیش از هزینه ی کل برنامه خواهد بود

.ت ثیر آن بر سودرسانی زیاد است
میلیدون ۱۰ایر ما بادانش قیلی خود به یک فرصت های جدید کاری پاسه دهیم، یک پدروژه • 

شتر دالری را برنده شویم و در غیر این صورت آن از دست می دادیم، این کار درآمد شرکت را بی
.می کند و تکرار آن ت ثیر قابل توجهی بر درآمد سازمان دارد

ندیم، ایر با پیاده سازی مدیریت دانش در مهندسی محصول، از بازیشت محصول جلدوییری ک• 
.صدها میلیون دالر در سازمان صرفه جویی می کنیم
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:مثال  . برای متلاعد کردن سازمان سؤاالت قانع کننده بپرسید
تدا آیا ما می خواهیم کارکنان ما بتوانند به راحتی دانش پروژه های قیلدی را بده دسدت آورندد• 

بتوانند از آن ها استفاده مجدد کنند؟
ارد تدا آیا می خواهیم هرکسی سؤالی دارد، یا به دنیال منابع دانشی است یا به کمدک نیداز د• 

بتواند به راحتی، سریع و با اطمینان به آن ه نیاز دارد دست یابد؟
د بده آیا می خواهیم از تالش مازاد، تکرار اشتیاهات یکسان و چالش دسترسدی افدراد نیازمند• 

اطالعات مهم جلوییری کنیم؟

روش های کاربردی اجرای مدیریت تغییر چیست؟
ا باید ایرچه روش ها و تکنیک های تخصصی بسیاری زیادی برای مدیریت تغییر وجود دارد، ام

.از مؤلفه ها و رویکردهای مت ددی در مدیریت تغییرات استفاده کرد
برای ایجاد فرهنگ اشدتراک داندش بایدد بدر روی ارزش هدای مثیدت : تمرکز بر روی ارزش ها• 

اجتمداعی این کار با شناسایی ارزش ها، نظرسنجی از کارکنان، ف الیت در شیکه های. متمرکز شد
سازمان، بیان موضوع در اجتماعدات، ارائده سرفصدل های آمدوزش، توسد ه ارتیاطدات و ارائده 

.بسته ها انگیزشی و پاداش امکان پذیر است
یدد از برای اجرای مدیریت تغییدر در سدازمان با: ابزارها و تکنیک های مؤثر در مدیریت تغییر• 

غییدر در این کار کمک می کندد تدا اب داد مختلدف ت. ابزارها و تکنیک های مختلفی استفاده کرد
ری است باید توجه داشت که فرایند مدیریت تغییر فرایند زمان ب. سازمان موردتوجه قرار ییرد

.و ف الیت ها در این حوزه باید به صورت مداوم و در طول زمان انجام شود
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موعه ای از تغییر قابل توجه زمانی رخ می دهد که مج: داستان سرایی برای بیان مهم ترین تغییر• 
اسدتان ها و انتخاب سیستماتیک مهم ترین د. داستان های مهم تغییر در سازمان بیان شده باشد

بسیار ارائه آن ها در رویدادهایی با حرور کارکنان سازمان، بح  و تیادل نظر درباره آن ت ثیرات
گدران، ازجمله مزایای این کار می توان به ایجاد انگیدزه در دی. زیادی بر تغییر ذهنیت افراد دارد

از اشاره ایجاد اعتماد، انتلال ارزش ها، کنترل کردن شای ات و ایجاد و به اشتراک یذاری چشم اند
نمود

هدم یک راه سراسری برای ایجاد یک شیکه زنده از یفتگوهدا در مدورد سدؤاالت م: کافه جهانی• 
ایجداد این یک فرایند خال  برای هدایت یفتگوی مشارکتی، به اشدتراک یذاری داندش و. است

.امکانات برای اقدام در یروه های مختلف است
رار یرفت این کار زمانی رهیران یک شرکت مورداستفاده ق: تجزیه وتحلیل شبکه های اجتماعی• 

آن هدا . وندکه می خواستند موانع جغرافیایی را از بین بیرند و به یک سازمان جهانی تیددیل شد
تفاده امیدوار بودند که به طور غیررسمی از کارمندان مؤثر برای کمک به مددیریت تغییدرات اسد

ط هستند و چه کنند، اما ابتدا باید مشخص می کردند که کدام کارکنان با دیگران بیشتر در ارتیا
ه وتحلیل تجزی. کسانی بیشترین تالش را برای ایجاد روابت در مکان های مختلف انجام داده اند

ار در هر سازمانی بدا بررسدی رفتد. شیکه های اجتماعی به آن ها اجازه داد این کار را انجام دهند
ی فرایندد کارکنان در شیکه اجتماعی سازمانی اطالعات مفیدی به دست می آید که می تواند بدرا

.مدیریت تغییر به کار یرفته شود
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نمونه های موفق مدیریت تغییر
بیان می کند که مدیریت دانش خود آغاز تغییر اسدت،(  (Goodyearدین تستا از شرکت یودیر

.بنابراین از تغییر برنامه مدیریت دانش خود نترسید
بزریدی جان هوول که برای یک پیمانکار بزرگ نظامی کار می کرد می یوید مدیریت تغییر بخش

تند، توجه به این نکته که افراد چگونه از راه های مختلف دارای انگیدزه ذاتدی هسد. از کار است
ایجاد محیطی کده در آن افدراد احسداس کنندد در طراحدی و پیشدرفت کدار . بسیار مهم است

.مشارکت دارند ت ثیر بسیار زیادی در مشارکت آن ها دارد

از ژان کلودمونی، از بخش خدمات مایکروسافت پیشنهاد می کندد کده بدرای آمدوزش کارکندان
رش و تغییدر شما باید با استفاده از یدک فرایندد پدذی. رویکردهای مدیریت تغییر استفاده کنید

. هنددرسمی، سیستم هایی را ایجاد کنید تا به کارکندان بدرای انجدام رفتدار مدوردنظر پداداش د
استفاده می کند؛ آیاهی، میل، داندش، تواندایی تغییدر و((ADKARمایکروسافت از مدل آدکار 

.تلویت تغییر
سترده ای کرده ادهافمن که قیال  در ناسا اشتغال داشته، از تکنیک های مدیریت تغییر استفاده ی

ا یک نمودار از روند تغییر و پیشرفت های صورت یرفتده ایجداد کدرد زیدر2۰۱۰او از سال . است
.ناسا دوست داشت دستاوردهای عینی را بییند

https://lucidea.com/blog/km-component-22-change-management-process/
منابع
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احمد سپهری
مشاور و مدرس مدیریت دانش

راهکارهای اجرایی مدیریت دانش

تدوین شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت دانش

۶۹

تدیم وظیفه اصلی ایدن. کی از ارکان مهم در ساختار مدیریت دانش، تیم مدیریت دانش است
ری کشف نیازهای مدیریت دانش، تدوین شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت داندش و راهید
.ستسایر اجزای سیستم برای تحلق اهداف و افزایش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان ا

از طرفی یکی از دالیل پرتکرار شکسدت مددیریت داندش در سدازمان های کشدور نیدز انتخداب
ش مانند بدین صورت که جلسات تیم  مدیریت دان. نامناسب اعرای تیم مدیریت دانش است

روجدی سایر جلسات سازمانی به صرف چای و میوه و یپ و یفتی دوسدتانه تیددیل شدده و خ
.قابل قیولی از آن حاصل نمی شود
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!اما چرا این اتفاق می افتد؟
رای یکی از شایع ترین دالیل ناکارامدی جلسات تدیم مددیریت داندش، نیدود شداخص هایی بد

چدون مدالک و م یداری بدرای سدنجش . ارزیابی ف الیت  های مدیریت دانش در سازمان است
ن اقدامات وجود ندارد، اعرای تیم یمان می کنند که کارها خوب پیش می رود؛ اما در واقدع اید

. ستراهکار حل این چالش تدوین شاخص های کلیدی عملکرد مدیریت دانش ا. چنین نیست
ا عدم با انجام این کار تیم مدیریت دانش می تواند با هدف یذاری  اقدامات، میزان موفلیت و ی

.موفلیت در کسب نتایج را ارزیابی کند
چگونه تدوین شاخص های عملکرد مدیریت دانک در سازمان انجام می شود؟

سدطح برای پاسه به این سوال باید بیینیم در کدام مرحله از پیداده سدازی مددیریت داندش و
ی کده نیک میلتون، مشاور برجسته مدیریت داندش در مطلید.  بلوغ مدیریت دانش قرار داریم

در وب سایت خود منتشر کرده بدود بده ایدن ملولده پرداختده کده در ادامده ( 2۰2۰سال )اخیرا 
.بخشی از آن ارائه شده است

مرحله تدوین استراتژی و برنامه ریزی پیاده سازی مدیریت دانک
ر تدوین شاخص های کلیدی عملکدرد و سدنجش آن در مرحلده اسدتراتژی و برنامده ریزی دشدوا
ان است، زیرا تیم مدیریت دانش هنوز هیچ کار اجرایی را شروع نکرده و  چیزی تحویدل سدازم

. نددر این مرحله اعرای تیم در حال برنامه ریزی هستند و فلت یک هدف مهم دار. نداده است
بدا آن ها باید یک استراتژی و برنامه پیاده سازی مدیریت دانش را بده خدوبی تددوین کدرده و

.اطالع رسانی و آیاه سازی، حمایت ذینف ان اصلی سازمان را به دست آورند
ته ایر ذینف ان اصلی سازمان به عنوان اعرای تیم مددیریت داندش در جلسده  ها حردور داشد

یدر مددیر بده عندوان مثدال ا. باشند این مرحله سریع تر و با نتایج مطلوب تری به پایان می رسد
ه نظدام منابع انسانی به عنوان یکی از اعرای تیم مدیریت دانش انتخاب شود، طراحدی اولید

.  انگیزشی با تسهیل یری این فرد ساده تر و در زمان کوتاه تری انجام می شود
مرحله اجرای پروژه های پایلوت مدیریت دانک در سازمان

بخشی از هدف پروژه های پایلوت مددیریت داندش، ارائده ارزش اقتصدادی ملمدوس از طریدق 
ن با این کار عالوه بر جلدب حمایدت مددیرا. عملکرد مدیریت دانش در حوزه های پایلوت است

ارشد سازمان، چارچوب اجرای مدیریت دانش در کل سازمان نیز آزمایش شده و نلداط بهیدود
هدف اصلی در مرحله پدایلوت ملددار ارزش ایجداد داده شدده از اجدرای . آن مشخص می شود

.تکنیک ها و ابزارهای مدیریت دانش است
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برای سدنجش ارزش ایجداد شدده، تدیم مددیریت داندش بایدد بدا همکداری سدفیران داندش 
هداف مدورد شاخص های کلیدی عملکرد برای هر تکنیک را تدوین کرده و با یفتگو با ذینف ان ا

.انتظار را به صورت کمی ت یین کند
ی در یدک به عنوان مثال ایر بر اساس نیازسنجی اولیه نیاز به اجرای تکنیک انجمن هدای خیرید

رد پایلوت وجود داشت، پیش از اجرای این تکنیک، هدف از اجرا و شاخص های کلیددی عملکد
دوین برای سنجش میزان موفلیت آن توست تیم مدیریت دانش و سفیران دانش سدازمان تد

.شود
داف در این مرحله تیم مدیریت دانش باید مت هد شود که تمام تالش خود را برای تحلدق اهد

.ت یین شده به کار می ییرد
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مرحله توسعه و گسترش مدیریت دانک در سازمان
پس از اجرای پروژه های پایلوت، هدف تیم مدیریت دانش یسدترش مددیریت داندش در کدل 

:بنابراین تیم دارای سه شاخص کلیدی عملکرد اولیه است. سازمان است
بلدوغ)درصد واحدهایی که به یک سطح مشخص از بلوغ مددیریت داندش رسدیده اسدت •

(مدیریت دانش
شاخص ها برای تکنیک ها و ابزارهای مدیریت دانش مانند ت داد دروس آموختده ها، ت دداد •

انجمن های خیریی ت داد دوره های آموزشی اجرا شده و غیره
ارزش افزوده ایجاد شده با اجرای تکنیک های مدیریت دانش•

مرحله نهادینه سازی مدیریت دانک در سازمان
ر یدک با افزایش سطح بلوغ، اقدامات مدیریت دانش باید به کار روتین و بخشی از وظایف ه

شدی های در این مرحله نلش تیم  مدیریت دانش، ت یین خت م. از کارکنان سازمان تیدل  شود
تدیم شاخص های کلیدی عملکرد مناسب بدرای. مدیریت دانش و پشتییانی از اجرای آن است
:مدیریت دانش در این مرحله عیارت است از

میزان انطیا  اهداف کالن کسب و کار با سیاست های مدیریت دانش•
شاخص های پشتییانی از ف الیت های مدیریت دانش مانندد دوره هدای آموزشدی مددیریت•

دانش، دوره های مربی یری مدیریت دانش و غیره
شدداخص های مددرتیت بددا تکنیک هددا و ابزارهددای مدددیریت دانددش ماننددد ت ددداد و ارزش •

ای دروس آموخته ثیت شده، درصد دروس آموخته  به کاریرفته شدده شدده، بلدوغ انجمن هد
خیریی، تجاری سازی دانش سازمان و غیره

نرخ بازیشت سرمایه مدیریت دانش برای سازمان•

یریت با تدوین شاخص های کلیدی عملکرد برای پیاده سازی مدیریت دانش، جلسات تدیم مدد
ت دانش عالوه بر خوردن چای و میوه محل مناسیی برای هدایت و راهیری ف الیت  های مدیری

.دانش سازمان نیز می شود
بدین ترتیب، تدوین شاخص های کلیددی عملکدرد بدر اسداس سدطح بلدوغ مددیریت داندش

خدت این شاخص ها مانند یک. می تواند پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان را نظام مند کند
بلدوغ راهنما عمل کرده و به اعرای تیم مدیریت دانش نزدیک ترین مسیر برای افزایش سطح

.مدیریت دانش را نشان می دهند
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