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سرمقاله
تابستان امسال شاهد آغاز تغییر و تحول در سطح دولت بودیم و این تغییرات تا چندماه دیگر
نیز ادامه دارد .فارغ از نوع نگاه حکمرانان به مسائل مدیریتی کشور ،آنچیزی که در این مددت
کوتاه ،اما سرنوشتساز باید بیش از پیش مورد توجه قدرار ییدرد ملولده «مددیریت داندش» و
«انتلال تجارب» است.

در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا ،بخش بسیار مهمی از فرایند انتلدال قددرت بدین دولتهدا،
انتلال دانش متخصصان ،تیمها و ردههای مختلف ،بهویژه مدیران ارشدد اسدت .بدا ایدن کدار
تجربیات و آموختههای اقدامات موفق و ناموفق بده یدروه مددیریتی ب ددی منتلدل میشدود.
مهمتر از آن ،اقداماتی که در میانه راه نیز قرار دارند با اطالعات کامدل توسدت تیمهدای جدیدد
ادامه مییابد و این شانس موفلیت را افزایش داده و یا بده ت ییدر بهتدر ،شدانس شکسدت را
بهشدت کاهش میدهد.
با توجه به اهمیت مفاهیم ،ابزارها و تکنیکهای مدیریت دانش در اسناد باالدسدتی کشدور و
بدلشدن آن به یک الزام اجرایی توست سازمان اداری و استخدامی کشور ،امیدوار هستیم کده
به این مهم توجه ویژهای شده و فرایندد انتلدال داندش و تجربده بده درسدتی اتفدا

بیفتدد و

دولتمردان جدیدی با سرعت و جدییت بیشتری به حل مسائل و چالشهای حوزه کاری خود
بپردازند.
بریزاری چند جلسه مشترک برای پیاادهسازی تکنیکهای ساده امدا کداربردی مددیریت داندش
نظیر «بازنگری پس از اقدام»« ،یادییری از همتایان» و یا «استخراج داندش خیریدان» میتواندد
یرههای بزریی را باز کرده و از اتالف منابع جلوییری کند
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موفقیت در مدیریت دانش

چگونه در پیادهسازی مدیریت دانش موفق شویم؟
آقای یارفیلد بهعنوان یکی از مشداوران و سدخنرانان مطدرر در زمینده مددیریت داندش خیدرا
ملالهای را تحت عنوان “عوامل کلیدی موفلیت مددیریت داندش در سدازمان” منتشدر کردندد.
زمانی که آن را مطال ه میکردم ،قرابت این موضوع با اقدامات مدیریت داندش سدازمانها در
کشور توجهم را به خود جلب کرد .از مواردی که ایشان مطرر کردند ،تمدامی آنهدا در اجدرای
طررهای مدیریت دانش در کشور ایران نیز صداد

هسدتند .بدا توجده بده اهمیدت موضدوع

موفلیت در پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان ،س ی میکنم ضمن بیدان هدر یدک از ایدن
عوامل کلیدی ،به فراخور توضیح و مثالی نیز برای تشریح موضوع ارائه کنم.
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 -1داشتن همراهی مدیران ارشد برای نشان دادن حمایت ،تأمین بودجه و رهبری اقدامات
یکی از کلیدیترین عوامل موفلیت مدیریت دانش ،اعتلاد و همراهی مددیران ارشدد سدازمان
است .خاطرم هست دریکی از شرکتهای بزرگ م دنی کشور ،ب د از  4ساعت کاریاه آموزشدی
و در پایان کاریاه ،یکی از مدعوین که در ابتدای کاریداه ،صدرفا ندام خودشدان را م رفدی کدرده
بودند ،مدیر یکی از بخشهای مهم سازمان از آب درآمدند! این موضوع ازاینجهت جالب بود
که کاریاه آموزشی مذکور صرفا برای کارشناسان بود و زمانی کده دلیدل حردور ایشدان را جویدا
شدم ،یفت« :آمدم تا همکارانم بدانند کده موضدوع مهدم اسدت!» .طیی تدا موضدوع همراهدی

مدیران محدود به اقدامات اینچنینی نمیشود و بهصدورت یدک رور حداکم بدر ف الیتهدای
مدیریت دانش باید تیلور پیدا کند.

 -2ایجاد تعادل بین ارکان پرسنل ،فرآیندها و فناوری
برخی از سازمانها بهخوبی این توازن را حفظ میکنند ولی در ملابل برخی دیگر در تلده تمرکدز
بیشازحد بر روی یک رکن میفتند .چه بسیار سازمانهایی کده صدرفا نگاهشدان بده مددیریت
دانش آموزش بود و چه بسیاری دیگر که رویکردشان فلت نرمافزار! مدیریت داندش عدالوه بدر
توجه به ت ریف نلشهای مرتیت ،تییین دستورال ملهای اجرایی و رویکردهای انگیزشی ،باید
با سایر فرآیندهای سازمان ارتیاط یکپارچه ایجاد کند و از طریق ابزارهای فنداوری اطالعدات ،از
اجرای فرآیند مدیریت دانش پشتییانی کند.
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 -3ارائه مزایای ملموس و ارزشهای حاصل از مددیریت داندک کده از اهدداا و اوویتهدای
سازمان پشتیبانی کند
خاطرم هست که مدیرعامل یکی از سازمانهای م ظم حوزه نفت و یاز و پتروشدیمی ،دریکدی

از جلسات ،سوالی را مطرر کرد که دقیلا داللت بر همین موضوع دارد .سازمانهای زیادی طی
سالهای یذشته ،اقدام به اجرای راهکارهای مدیریت دانش کردهاند ولی زمدانی کده از آنهدا
سوال میشود نتیجه ملموس این اقدامات چه بوده است ،پاسدخی جدز سدکوت ندارندد و یدا
کلییویی میکنند.
بهصورت کلی نتایج حاصل از مدیریت دانش را به دو روش کیفی و کمی میتوان سدنجید .در
رویکرد کیفی ،مینا نظرات خیریان و مدیران سازمان است؛ بهعیارتدیگر نظرات آنهدا پدس از
یذشت بهعنوانمثال یکسال از اجزای مدیریت دانش ،میتواند مینایی بدرای سدنجش میدزان
موفلیت مدیریت دانش باشد .رویکرد دیگر که همدان رویکدرد کمدی اسدت ،کمدی پی یددهتر
است ،به همین دلیل سازمانها کمتر به سراغ آن میروند.
در این رویکرد سازمان باید پس از انتخاب مسائل سازمانی ،اقدام به ت ریف راهکار مناسدب و
شاخصهای 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.
 -4انگیزه دادن به کارکنان برای به اشتراک گذاشتن دانک ،نوآوری ،استفاده مجددد از داندک،
همکاری و یادگیری
پیتر سنگه دریکی از مهمترین کتابهایش ،باندام پنجمدین فرمدان ،انگیدزش را یکدی از نلداط
اهرمی موفلیت سازمانها در استلرار بهیودهای سازمانی میداند .در مدیریت داندش یکدی از
ارکان کلیدی پرسنل هستند و ازآنجاکه این پرسنل انسان هستند! لذا توجده بده ایدن موضدوع
بسیار اهمیت دارد .موضوع انگیزش نیدروی انسدانی ملولدهای یسدترده و پی یدده اسدت کده
هیچکس به جرات نمیتواند ادعا کند که به یک بهترین روش در ایدن حدوزه دسدت پیدداکرده
است.
طی تجارب مختلف استلرار راهکارهای مدیریت داندش در سدازمانهای ایراندی ،رویکردهدا و
روشهای یونایونی را تجربه کردیم که یاه موفلیتآمیز بدود و یداه منجدر بده نتیجده دلخدواه

نمیشد .بهطورکلی موضوع انگیزش ،دارای دو ب د مادی و م ندوی میباشدد کده بایدد بدهطور
متوازن اجرا شود ،پرسنل یاهی با لور تلدیر حالشان خوب میشود و یاهی با داشتن پارکینگ
اختصاصی در یک محله بدون جای پارک!
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 -5ایجاد یکچشم انداز برای مدیریت دانک و تالش بیوقفه برای نیل به ایدن چشدمانداز بدا

اجرای اقدامات مدیریت دانک و بهبود مستمر آن
مدتی پیش ،دریکی از سازمانهای ف ال در حوزه پتروشیمی ،طرحدی را بدا محوریدت توسد ه
اقدامات مدیریت دانش آغاز کردیم ،اقداماتی که سالها پیش با راهیری یکی از مشاورین این
حوزه برای آن سازمان انجامشده بود .در جلسه اول زمانی که درخواست ارائه ارکان جهت سداز
مدیریت دانش شامل چشمانداز و ماموریدت مددیریت داندش را کدردم ،پاسده داده شدد کده
هم ین چیزی نداریم و ما رویکردمان عملیاتی بوده و سریع وارد میدان شدیم! آنتدونی رابيندز
جایی یفته است که «ممكن است بزرگترین ارهای كه در جهدان اختراعشدده اسدت در دسدت
شما باشد و درعینحال ،در ميان انیوهي از درختان جنگل ،سریردان بمانيد و ندانيد چه كنيدد.
ایر بدانيد كه چه درختانی را بايد بريد و چرا؟ شرايت بر وفق مراد است ،ویرنه ابدزاری عدالی در
دست داريد كه به هيچ نمیارزد ».همین جمله ارزشدمند اهمیدت داشدتن چشدمانداز و هددف
کالن را مشخص میکند.

 -6تعیین مزایا و منافع شخصی حاصل از مشارکت در فرایند مدیریت دانک برای کلیه پرسنل
در موارد بسیاری در کاریاههای آموزشی در سازمانهای مختلف به ایدن سدوال و ابهدام جددی

پرسنل برخوردهام که مییویند« :خب اصال خوب ،به ماچی میرسه؟!» .این سوال یرچه ساده به
نظر میرسد ولی یکی از مهمترین دالیل عدم مشارکت پرسنل در فرآیند مدیریت دانش است.
پرسنل باید قانع شوند که مزایای مدیریت دانش عالوه بر آنکه سازمانی است ،فردی نیز است.
در مجله ب دی به بررسی بلیه عوامل کلیدی موفلیت در مدیریت دانش میپردازیم.
در شماره  ۱۰مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا به بررسی بخش دوم عوامل کلیددی موفلیدت
در مدیریت دانش میپردازیم.
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پیادهسازی مدیریت دانش

عوامل موفقیت مدیریت دانش چیست؟
رهیران موفق مدیریت دانش در شرکتهای م تیدر همدواره میخواهندد برنامدهها و اقددامات
آنها بهیود یابد .بسیاری از این شرکتها در سطور باالی بلوغ مدیریت دانش قرار دارند ،امدا
بازهم آنها به دنیال فرصتهایی برای ارتلا و بهیود اسدتراتژیها ،افدزایش بهدرهوری و ایجداد
ارزشافزوده برای سازمان هستند.
تالش برای بهیود مستمر ،ویژیی بارز برتدرین سدازمانها در ارزیدابی مرکدز کیفیدت و بهدرهوری
امریکا  APQCدر سال  2۰2۱بود .شش سازمان برتر که توست این مرکز ارزیابی شدند همواره به
دنیال راههایی برای ارتلاء سازمان خود هستند .در ادامه این مطلب  4نکته مهم که از بهتدرین
تجارب این سازمانها بهدستآمده را با شما به اشتراک مییذاریم.
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نکته  :1مدیریت دانک را با استراتژیهای سازمان همراستا کنید.
یک موضوع مشترک که تمامی شرکتهای برتر در حوزه مدیریت دانش بده آن توجده کردندد،
پیوند واضح بین رویکردهای مدیریت دانش و استراتژی سازمان است .مدیران ارشد دانش در
این سازمانها درک میکنند که سازمان به چه چیز اهمیت میدهد و چگونه مددیریت داندش
میتواند به سازمان در تحلق چشمانداز بلندمدت خود کمک کند.

شرکت مرسر ) )Mercerیک مثال عالی در این مورد است .در استراتژی پنجساله ایدن سدازمان
موضوع مدیریت دانش با موضوعاتی نظیر فرهنگ سازمان و تحول دیجیتال یرهخورده است.
بهعنوانمثال ،تیم مدیریت دانش در مرسر بخشی از برنامه تحول دیجیتال را بدرای دسترسدی
سریعتر و آسانتر محتوا ،تجزیهوتحلیل محتوای پی یده برای کمدک بده تصدمیمییری ،بهیدود
شیکههای اشتراک دانش بین دانشکاران طراحی کرده است.
در شهرداری دبی ( )Dubai Municipalityنیز مددیریت داندش یکدی از رویکردهدای مددیریتی
است که جایگاه مناسیی در راهیردهای سدازمان دارد .اهدداف اسدتراتژیک شدهرداری دبدی بدر
نوآوری متمرکز است و این سازمان تکنیکها و ابزارهای مدیریت دانش را بهعنوان پشدتییانی
برای بهیود شاخصهای نوآوری به کار میییرد .سها فارو رضوان ،متخصص دانش و ندوآوری
مییوید که مددیریت داندش بده سدازمان کمدک میکندد تدا داندش جدیدد را خلدق کندد و از
تکنیکهایی هم دون انجمنهدای خیریدی بدرای ندوآوری در برنامدهها ،خددمات و مددلهای
عملیاتی خود استفاده کند.
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نکته  :2تا حد امکان فرایندها را خودکار کنید.
یکی دیگر از موضوعاتی که در بین برترینهای مددیریت داندش  APQCبده چشدم میخدورد،
تالش برای سادهسازی فرآیندهای مدیریت دانش و به حداقل رساندن "دوبارهکاری" است .این
مهم به تیم مدیریت دانش سازمان اجازه میدهدد تدا بدر کارهدای اسدتراتژیک تمرکدز کنندد و
درعینحال مشارکت و ت امل با دانشکاران و کاربران نهایی را نیز تسهیل کنند.

پریدنشال فایننشدال ( )Prudential Financialیدک سدازمان در حدوزه ارائده خددمات مدالی و
سرمایهیذاری با قدمت بیش از  ۱4۰سال در امریکاست .این سدازمان یدک الگدوی عدالی بدرای
برنامههای مدیریت دانش است که به دنیدال بهینهسدازی و خودکارسدازی فراینددهای داخلدی
خود هستند .این سازمان در سالهای اخیدر بدیش از  3میلیدون درس آموختده را بده مخدزن
مرکزی جدیدی در شیرپوینت منتلل کدرده اسدت .چرخده مددیریت درس آموختده بهیوندهای
طراحیشده که بیشتر فرایند بهصورت خودکار انجام میشود .آلیسدون ویلکیندز ،مددیر داندش
پریدنشال فایننشال مییوید فرآیند خودکار مدیریت درس آموختهها ،بررسدی محتدوا را بدرای
ارزیابان آسانتر میکند ،زیرا آنها فلت به یادآوریهای ایمیل دریافت شده پاسه میدهند تدا

اطمینان حاصل شود که محتوا دقیق و بهروز است.

۸

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

نکته  :3نقاط قوت ،شکااها و نیازها را ارزیابی کنید
برترینهای  APQCاز مدلهای ارزیابی بلوغ مددیریت بدرای بررسدی میدزان پیشدرفت خدود و
شناسایی نلاط قوت و قابلبهیود و عارضدههای سدازمانی اسدتفاده میکنندد .اسدتفاده از ایدن
مدلها کمک میکند که وض یت موجود مدیریت داندش شناساییشدده و مسدیر کلدی بهیدود
اقدامات مشخص شود.

تیچ فور امریکا ) )Teach For Americaیک سازمان غیرانتفاعی است کده در حدوزه عددالت و
ت الی آموزشی در ایاالتمتحده امریکا ف الیت میکند .یکی از نلاط قوت این سدامان ارزیدابی
دقیق سطح بلوغ مدیریت دانش و تدوین برنامههایی برای بهیود وض یت موجود و حرکت به
سمت ت الی در مدیریت دانش است .به یفته شانون استفس ،مدیر ارشد دانش این سازمان،
اکثر واحدهای سازمانی ارزش مدیریت دانش را خوب را درک میکنند ،اما نمیدانند که در کجا
قرار دارند و چگونه میتوانند پیشرفت کنند .برای حل این مشکل ،تیم اجرایی مدیریت داندش
با در اختیار یذاشتن ابزار ارزیابی میتواند وض یت بلوغ و شاخصهای مدیریت دانش در هدر
حوزه را ارزیابی کند.
این ارزیابی به تیم مدیریت دانش کمک میکند تدا در تمدامی حوزههدای سدازمانی نظدارت و
اندازهییری دقیلی داشته باشدد .بدا روشدن شددن نیازهدا و شدکافها ،تدیم مددیریت داندش
برنامههای بهیودی را تددوین میکندد و الگوهدا و ابزارهدای موردنیداز را در اختیدار واحددهای
سازمانی قرار میدهد.

۹
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نکته  :4مبانی تعامل را نادیده نگیرید
حتی با توس ه ابزارهای فناورانه مدیریت دانش و رویکردهای ندوین مانندد هدوش مصدنوعی،
یادییری ماشینی و چت باتهدا ،بسدیاری از برترینهدای مددیریت داندش  ،APQCکماکدان از
تکنیکهای کالسیک مدیریت دانش مانند انجمنهای خیریی استفاده میکنند.
انجمنهای خیریی کارکنان را تشویق به ت امل و اشتراک دانش با یکدیگر میکنند .حمایدت از

توس ه حرفهای کارنان ،خلق ایدههای جدید ،انتلال درس آموختهها ازجمله مزایای اسدتفاده از
این تکنیک و سایر تکنیکهای ت املی در مدیریت دانش است.
در دفتر مدیریت پروژه آرامکدو ( )Saudi Aramcoانجمدن خیرییهدای مختلفدی تشکیلشدده
است تا از رویکردهای مدیریت پروژه پشتییانی کند .همانطور که مسئول دانش ایدن شدرکت،
عمر ال میر توضیح میدهد ،همه کارکنان دفتر مدیریت پروژه آرامکو اعرای این انجمن خیریی
هستند .در این انجمنها به موضوعاتی نظیدر خلدق داندش در پروژههدای جدیدد ،ندوآوری در
اقدامات اجرایی ،به اشتراکیذاری درس آموختهها و پرسش و پاسه بدا متخصصدان پرداختده
میشود

شرکت اکتشاف و تولید پدی تدی تدی ) )PTT EXPLORATION AND PRODUCTIONاز دیگدر
سازمانهایی که توس ه انجمن خیریی را در دستور کار خدود قدرار داده اسدت .در ایدن شدرکت
تمرکز انجمنهای خیریی بر روی حفظ ،نگهداری و اشتراکیذاری درس آموختههاسدت .عدالوه
بر این امکان بریزاری جلسههای انجمن خیریی بهصورت آنالین نیز فراهمشده تا همدوار بحد
و تیادلنظر در این سازمان در جریان باشد.
منابع
https://www.apqc.org/blog/what-drives-km-success-inside-organization
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سیروس آقایار
کارشناس حوزه منابع انسانی و مدیر سابق منابع انسانی شرکت پتروشیمی بندرامام

مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی

نقش اعتمادسازی در تواناسازی کارکنان
تحلیلات و بررسیهای پژوهشگران حوزه مددیریت ایدن نکتده را روشدن میسدازد کده اصدول
مدیریت سنتی ی نی برنامهریزی ،سازماندهی ،جذب و استخدام ،نظارت و کنتدرل بده سدمت
رویکردهای جدید هدایت ،تواناسازی ،ارزیابی و مشارکت در قرن بیست و یکم تغییریافته کده

اصطالحا به آن اصول مدیریت  LEAPمییویند.
تصور رایجی که در مورد تواناسازی کارکنان وجود دارد این است که اکثر مدیران و روسداء فکدر
میکنند با مفهوم تواناسازی آشنا هسدتند در حالیکده اینیونده نیسدت .ایدر از  ۱۰۰نفدر دربداره
مفهوم تواناسازی سؤال کنید شاید با  ۱۰۰پاسه متفداوت روبدرو شدوید .بسدیاری از سدازمانها
عالقهمندند فرآیند تواناسازی کارکنان را اجرا نمایند زیرا م تلدندد کارکندان توانمندد میتوانندد
دررسیدن به اهداف سازمانی نلش مهمی داشته باشند؛ اما واق ا تواناسازی کارکنان چیسدت و
چه ت اریفی دارد.
• آزادسازی دانش مهارت و قابلیت کارکنان که تداکنون در درون آندان محیدوس بدوده اسدت

تواناسازی کارکنان نام دارد.
• تواناسازی کارکنان ی نی دادن قدرت تصمیمییری بده کارکندان تدا صددای آندان در سدازمان
شنیده شود.
• تواناسازی کارکنان یک حالت درونی انگیزش در کارکنان است ،ی نی ایجاد شرایت الزم برای
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،
مشارکتجو و شاد باشند .اعتمادسازی در سازمان میتواندد بده ایجداد چندین محیطدی کمدک
شایانی نماید .ازآنجاییکه در تواناسازی کارکنان هددف اسدتفاده بهینده و حدداکثری از داندش،
مهارت و قابلیت کارکنان است لذا کارکنان باید به ما اعتماد داشته باشند.
11
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ظرفیتهای خود را در اختیارمان قرار دهند بهعنوانمثال ما کلید خانه یدا اموالمدان را بده چده
کسی به امانت میسپاریم؟ به کسی که بده او اعتمداد داشدته باشدیم و بدهخوبی از امدوال مدا
محافظت کند در سازمان نیز چنین شرایطی حکمفرماست.
جک ولش م تلد است برای اینکه کارکنان را به تالش بیشتری واداریم الزم اسدت تدا در آندان
حس تواناسازی را به وجود آوریم احساسی که آنان خود را مالک کار و سازمان بدانند.

اما اعتماد چیست؟ اعتمادسازی موضوع پی یدهای نیست اما نیازمند زمان است .امکدان دارد
شما ظرف چند دقیله چای درست کنید اما چیزی فوری بنام اعتمادسازی نداریم .بدرای اعتمداد
دو ت ریف زیر وجود دارد:
• اعتمادسازی ی نی اجازه دهید دیگران از احساسات ،هیجانهدا ،واکنشهدا و نیازهدای شدما
آیاه شوند.
• اعتمادسازی ی نی به دیگران اطمینان دهید که حامی آنان هستید و قصد ضربه زدن به آنان
را ندارید.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اعتماد یکی از مهمترین عوامل در ایجداد محدیت کداری
همافزا ،یکپارچه و اثربخش هست .سازمانهای موفق سازمانهایی هستند که میدان کارکندان
آنان و مدیران اعتماد متلابل وجود دارد لذا مدیران همیشه این سؤال را مطرر میکنند چطور
میتوان در محیت کار به اعتمادسازی پرداخت .پاسده ایدن اسدت بهتدرین روش اعتمادسدازی
جلوییری از بیاعتمادی در سازمان است .اعتمادسازی همیشه ،باید از رده عالی سازمان شدروع
شود .اعتمادسازی به شرطی به وجود میآید کده مددیران و روسدا سرمشدق و الگدوی دیگدران

باشند .برای ایجاد اعتماد میتوان توصیههای زیر را بکار یرفت.

12
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 -1بر پایه صداقت کارکنید؛ صداقت سنگ زیربنای اعتمادسازی در سازمان است .رفتار صدادقانه
باید از مدیریت عالی سازمان شروعشده و تا پایینترین رده سازمان ادامه یابد .صداقت ی نی
حرف و رفتارتان یکی باشد.
قرآن کریم سوره صف آیه 2؛ ای کسانی که ایمان آوردهایدد چدرا سدخنی مییوییدد کده عمدل
نمیکنید.
مییویند در زمان حررت رسول (ص) مادری همراه کودکش نزد آن حررت آمدند و یفدت یدا
رسولاهلل من از دست این ب ه عاجز شددهام .ایدن ب ده رطدب را خیلدی دوسدت دارد و زیداد
میخورد هر چه او را نصدیحت مدیکنم بده حرفهدایم یدوش نمیدهدد امدروز او را آوردهام تدا

بفرمایید از رطب خوردن پرهیز کند .پیامیر (ص) فرمودند بسیار خوب شما بروید فردا کودک را
بیاورید تا نصیحتکنم .مادر رفت و فردا کودک را آورد و پیامیر یرامی (ص) با زبان خدوش بدا
کودک صحیت کرد و در میان حرفهایش او را نیز نصیحت کرد که به حرفهدای مدادرش بایدد
یوش دهد و از خوردن زیاد رطب پرهیز کند .کودک پذیرفت و یفت حاال میدانم که چرا نیاید
زیاد رطب بخورم چون مریض میشوم .مادر از حررت رسول (ص) تشکر کرد و پرسید حاال که
کار به این آسانی بود آیا ممکن است بفرمایید چرا دیروز او را نصیحت نکردید؟ مگر دیدروز بدا
امروز چه فرقی داشت؟ حررت فرمودند بله دیروز و امروز فرقدی نداشدت ولدی خدودم دیدروز
رطبخورده بودم و شایسته بود روز دیگر او را منع کنم که خودم رطب نخورده باشم .موالنا در
این رابطه با تناقض حرف و عمل مییوید:
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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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 -2بهجای اهداا فردی بر اهداا مشترک تمرکز کنید؛ کارکنان وقتدی احسداس کنندد از طریدق
ف الیتهای یروهی و با همکاری یکدیگر بجای مجموعهای از اهدداف فدردی بده خواسدتههای
خود میرسند اعتماد متلدابل به وجود میآید .این امدر الزمده کداریروهی اسدت .یدروه وقتدی
میتواند به کار ادامه دهد که اعرایش به یکدیگر اعتماد داشته باشند.

 -3رازدار باشید؛ ایر میخواهیدد اعتمداد را در وجدود کسدی ندابود کنیدد اطالعدات محرمانده و
اسرارش را فاش کنید .وجود شای ات و تهمت زدن بیش از هر عاملی بر اعتیار و حیثیت افدراد
و سازمان لطمه وارد میسازد.
قرآن کریم سوره حجرات آیه  :۱2در کار دیگران تجسس نکنید.

حررت علی (ع) خطاب به مالک اشتر :ای مالک از میان مردم آنان که عیب جوترند را از خود
دور کن پس میادا آن ه پرتو پنهان است آشکار یردانی.
امام ج فر صاد (ع) :بدترین افراد امدت اسدالمی کسدانی هسدتند کده زبدان خدود را حفدظ
نمیکنند و اسرار دیگران را فاش میسازند .موالنا در رابطه با رازداری مییویید:
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یفت پیغمیر که هر که سدر نهفت

زود یردد با مراد خویش جفت

دانهها چون در زمین پنهان شود

سدرآن سدرسیزی بستدان شود
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 -4مدیریت برمبنای پایک محیط کار :مدیران برای آنکه کارکنان را خوب بشناسدند الزم اسدت
زمانی را صرف دیدار آنان در محیت کارشان کنند که بده ایدن روش مددیریت برمیندای پدایش
محیت کار یا مددیریت برمیندای پرسده زدن مییویندد .تاریخ ده ایدن مفهدوم بده سدال ۱97۰
برمییردد که در سالهای اخیر توست تام پیتز و رابرت واترمن رواج یافت .الگوی این مددیریت
بیل ییتز است که مییویند اسامی  ۱۰۰۰نفر از کارکنانش را از ایدن طریدق بده خداطر داشدت و
دیگری اسیتو جابز کارآفرین ،مخترع و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانهای اپل بود کده در سدال
 2۰۱۱در سن  55سالگی به علت بیماری سرطان لوزالم ده دار فانی را وداع یفت.
مدیریت بر مینای پدایش محدیت کدار بدهعنوان راهکداری مناسدب بدرای شدنیدن انتظدارات و
پیشنهادات سازنده از سوی کارکنان شناخته میشود و روشی غیررسمی برای برقراری ارتیداط بدا
کارکنان و جلب اعتماد آنان خارج از اتا مدیر/رئیس صورت میییرد.
حررت علی (ع) خطاب به مالک اشتر :ای مالک بدا مدردم ارتیداط مسدتلیم داشدته بداش و از
نزدیک به حرفها و نظرات آنان یوش بسپار و از فاصله یرفتن از آنها بپرهیز میادا بده مددت
طوالنی خود را از مردم دورنگه داری.
 -5به قوی که میدهید پایبند باشید :ایر شک دارید کده نمیتوانیدد بده قولتدان عمدل کنیدد
هیچیاه قول ندهید .چون ایر اعتماد از بین رفت احیاء آن خیلی دشوار اسدت .ایدر قدولی بده

کسی دادید آنرا یادداشت کنید که فراموش نکنید.
قرآن کریم سوره مؤمنون آیه  :8آنان (مؤمنین) به امانت و عهد و پیمان خود وفادارند.
حررت محمد (ص) :ایمان ندارد آنکه به عهد و پیمان خود وفادار نیست.
حافظ شیرازی در این رابطه مییوید:
ایر رفیق شفیلی درست پیمان باش

حریف خانه ،یرمابه و یلستان باش

روایت است روزی رسول یرامی اسالم (ص) در کنار سنگی با شخصی وعده دیدار داشت آفتاب
باال آمد و هوا هرلحظه یرمتر میشد ولی آن شخص نیامد .یاران به آن حررت فرمودند خوب
است از آفتاب به سایه بیایید .حررت فرمودند من امروز با آن شخص در کنار این سنگ وعده

دیدار داشتم و تا او نیاید ازاینجا نخواهم رفت.
 -6به هنگام مشکالت به کمک کارکنان بشتابید :دکتر آلدن بروتدل در ملالدهای بداعنوان چطدور
میتوان اعتمادسازی سازمانی به وجود آورد مینویسد :پدرم هرسال من و بدرادر کدوچکم را در
حالیکه هفتساله بودم به کالس آموزش شنا میبرد .ترس از غر
بود .بنابراین هنگام شنا کردن در استخر برای جلوییری از غر

شددن همیشده همراهمدان

شددن مرتدب دسدت و پدازده و

تلال میکردم شنا کردن در این استخر کوچک برای کودکی چون من خیلی دشوار بود انگدار کده
یک مایل شنا کرده بودم.
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در این شرایت همیشه به دستورات مربیام یوش میکردم حتی ایدر دسدتور مدیداد بده نلداط
عمیقتر استخر بردم اطاعت میکردم چرا؟ چون به مربی اعتماد کامل داشتم .او همیشه آمداده
کمدک به ما بود و دائمدا ما را زیر نظدر داشدت بنابراین با خیدال آسوده شندا میکردیم .وقتی
درون آب شیرجه میزدیم مطمئن بودیم که مربیمان حواسش جمع است ایدر دچدار مشدکلی
میشدیم سری ا به کمک ما میآمد و نجاتمان میداد؛ اما سؤال این است آیا مدیران و روسدا
میتوانند مانند مربی شنا اعتماد کارکنان خود را جلب کنند؟

قرآن کریم سوره قصص آیه  :75نیکی کن همانطور که خداوند به تونیکی کرده است.
حررت محمد (ص) :محیوبترین افراد کسی است که وجودش برای مردم سودمندتر باشد.
حررت علی (ع) :آیا به این قناعت کنم که یفته شدود مدن امیدر مؤمندانم امدا در سدختیهای
روزیار مردم شریک نیاشم.
موالنا در ین باره مییوید:
خیرکن با خلق بهر ایزدت

یا برای راحت جان خودت

 -۷عدات را رعایت کنید :وقتی کلیه کارکنان اعم از کارکنان جدیداالستخدام ،موقدت ،رسدمی و
غیررسمی و پارهوقت احساس کنند بهعنوان عروی از سدازمان ارزشدمند هسدتند و عددالت در
مورد آنان رعایت میشود اعتماد در آنان شکل میییرد.
قرآن کریم سوره نحل آیه  :9۰خداوند به عدل و نیکی کردن امر میکند.
امام علی (ع) خطاب به فرمانداران :در چیزهدایی کده مدردم در آنهدا برابرندد از انحصدارطلیی
پرهیز کن زیرا عدالت سیب حیات است.
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 -8قانون پیگمدایون :ایدن قدانون مییویدد رابطده م نداداری میدان انتظدارات از یدک فدرد و
عملکردش وجود دارد .وقتی مدیری فکر میکند که کارکنانش بهخوبی نمیتوانند از عهده کارها
برآیند در حلیلت مانند این است که کارکنان نمیتوانند آن کدار را انجدام دهندد .ایدر مددیری
انتظار عملکرد عالی از کارکنانش داشته باشد در حلیلت مانند این است که کارکندان میتوانندد
آن کار انجام دهند .نمونه آنرا میتوان در تاریه اسالم به تغییر رفتار حربن یزیدد ریداحی و در
ادبیات غرب به ژان والژان اشاره کرد.
نظامی ینجوی در این خصوص مییوید:
مزن فال بد که آورد حال بد

میادا کسی کو زند فال بد

در خاتمه ضروری است نتیجه تحلیلی که در ماه مه سال  2۰۱۰در جام ه آماری کدادر درمدانی
بیمارستانها در ایالت ایندیانا آمریکا صورت یرفت حاوی این نکته است وجود اعتماد متلابدل
میان کادر درمانی (پزشکان ،پرستاران ،داروسازان و غیره) و مدیران موجب اثربخشی سازمانی،
رضایتمندی شغلی ،ت هد و وفاداری میشود .این تحلیق با عنوان توانمندسازی ،اعتمادسدازی
و احترام در محیت کار از سوی دانشگاه (  )BSU Ball state universityصورت یرفت.
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محمدحسن عزیزیپور
مدیریت دانش
کارشناس مدیریت
کارشناس
دانش

رویکردهای پیادهسازی مدیریت دانش

روندهای مدیریت دانش در سال 2021
پس از یذشت بیش از یک سال از شیوع ویروس کرونا ،روند همهییری آن شدتاب یرفتده و در
حال حاضر یسترشیافته است .هرچلدر که احساسات و عادتها قدیمیتر باشند ،دور شدن از
آن دشوارتر است اما کووید  ۱9کارکنان و سازمانها را وادار کرد که خود را سریعتر بدا تغییدرات

وفق دهند .اولین تغییر این تغییر این بود که سازمان نیاید صرفا در حال جدذب نیدرو باشدد و
دانش نیروهای موجود اهمیت بسیار زیادی برای سازمان دارد.
در تغییرات نایهانی در اثر همهییری کرونا ،مدیریت دانش نیز دچار تغییر و تحول شدد .وقتدی
به بزریترین تحوالت مدیریت دانش دریکی دو سال یذشته فکر میکنیم ،متوجه میشدویم کده
هیچیک از آنها واق ا جدید نیستند؛ اما وقایع سال  2۰2۰توجه رهیران و مدیران ارشدد را بده
ریسکهای دانش و شکافهایی که قیال نادیده یرفته بودند را جلب کرد .عالوه بر این ،رویکرد
استفاده از فناوریهای جدید برای ذخیره ،انتلال دانش سازمانی را سدرعت بخشدید .در ادامده
این مطلب  3روند مدیریت دانش در سال  2۰2۱کده توسدت مرکدز کیفیدت و بهدرهوری امریکدا

مطررشده است را مرور میکنیم.
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 -1مدیریت دانک در حال حاضر بخشی از محیط کار دیجیتال است
بر اساس تحلیلات  ،APQCت داد کارکنانی که ت امالت همکداران آنهدا عمددتا مجدازی شدده
است در سال  2۰2۰به میزان  4۰۰درصد افزایش یافت!! تغییر به دورکاری باع

ایجاد آشفتگی

در ابزارهای مجازی کار برای بریزاری جلسات آنالین ،چت تیمی ،همکاری و غیره شد.

سامانههای مددیریت داندش اکندون بایدد جریدان داندش را در محدیت کداری و فناوریهدایی
مانند  Slack ،Teamsو  Zoomایجاد کنند ٪52 .از رهیران مدیریت دانش بیان میکنند تغییر
طوالنیمدت یا دائمی به دورکاری ،استراتژی مدیریت دانش یا اولویتهدای آنهدا را در سدال
 2۰2۰بهطور قابلتوجهی تغییر داده است .از برخی جهات ،کار از راه دور و ترکییدی (دورکداری و
حرور در محل) ،ف الیتهای مدیریت دانش را آسدانتر میکندد .ت دامالت دانشدی کده قدیال
بهصورت حروری انجام میشد ،اکنون با استفاده از ابزارهای دیجیتدالی و از طریدق بسدترهای
فناوری انجام میشود که میتوان راحتتر دانش آنها را استخراج کرد ،عدالوه بدر آن کارکندان
برای دسترسی راحتتر اطالعات به نرمافزارهای موجود در سازمان مراج ه میکنند.
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در کنار این مزایا محیت کار دیجیتالی نیدز میتواندد تهدیددی بدرای مددیریت داندش باشدد.
کارکنانی که در همکاری تیمی غر

میشوند ممکن است بده دلیدل خسدتگی از اشدتراکیذاری

دانش خودداری کنند و سازمانها ممکن است فراموش کنندد کده برخدی از اهدداف مددیریت
دانش هیچ منافداتی بدا حمایدت از کارهدای مجدازی ندارندد .رهیدران مددیریت داندش بایدد
برنامههای خود را مجددا ارزیابی کنند تا از پیادهسازی مؤثر مدیریت دانش برای نیروی کداری

که بهصورت ترکییی ف الیت میکند اطمینان حاصل کنند .این امر ندهتنها در مدورد پیادهسدازی
جامع نظام مدیریت دانش بلکه در تمامی اقدامات مرتیت با مدیریت دانش ازجمله کاریاهها و
آموزشها نیز صاد است.
به احتمال زیاد همه کارکنان پس از اتمام همهییری کرونا بهصورت حروری کار نخواهند کدرد،
بنابراین اکنون زمان آن است که تجربیات زمان کدار حردوری را بدرای کارکندانی کده بهصدورت
دورکدداری ف الیددت میکننددد دوبدداره طراحددی کنددیم .مدددیریت دانددش هم نددین بایددد از بدده
اشتراکیذاری دانش ،دسترسی و استفاده مجددد از آنهدا در بسدترهای دیجیتدالی اطمیندان
حاصل کند .بهطور مثال ایر کارکنان قیال از  Office 365استفاده میکردند ،مدیریت دانش باید
یا پایگاههای دانش خود را به محیت جدید منتلل کند یا بسترها را بدرای دسترسدی یکپارچده
فراهم کند .هم نین مدیریت دانش باید بدهطور پیوسدته بده دنیدال چالشهدا و فرصدتهای
دانش ایجادشده دورکاری و کار ترکییی باشد و اهداف اسدتراتژیک خدود را بدا آن چالشهدا و
فرصتها هماهنگ کند.
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 -2استفاده از هوش مصنوعی برای پیادهسازی مؤثر مدیریت دانک
دریذشته پیادهسازی و هماهنگی هوش مصنوعی و مدیریت داندش نیازمندد هزینده و زمدان
بسیاری بود و تنها ت داد اندکی از شرکتهای بزرگ توانایی پرداخت هزینه و صرف زمان بدرای
این هماهنگی را داشتند .حتدی زمدانی کده متدولی مددیریت داندش در سدازمانها (اغلدب در
سازمانهای بزرگ و حرفهای) این سرمایهیذاریها را انجدام مدیداد ،لزومدا موفدق بده کسدب

ارزشافزوده حاصل از هماهنگی هوش مصنوعی و مدیریت دانش نمیشد.

اما هوش مصنوعی با یذشت زمان بهتر ،ارزانتر و آسانتر با سیستمهای سازمانی ادغام شدد.
درعینحال ،مشکالت مدیریت دانش که هوش مصنوعی برای حل آنها میتواند راهحل ارائده
دهد بیشتر و بیشتر میشود .سازمانها هم نان به جمعآوری اطالعات ادامه میدهند .بددون
وجود سیستمهایی برای مدیریت اطالعات و دانش کارکنان ،پیدا کردن روش بهینه انجدام کدار
ف الیتهای قیلدی ،مانندد جسدتجوی سدوزن در انیدار کداه اسدت .تغییدرات سدریع و الزامدات
فاصلهیذاری اجتمداعی در دوران همدهییری کروندا مشدکالت اسدتفاده از روش سدنتی (بددون
استفاده از هوش مصنوعی) برای یافتن روش بهینده را تشددید کدرده اسدت .دوسدوم رهیدران
مدیریت دانش بیان میکنند که نگرانیها در مورد تواندایی یدافتن داندش کارکندان از زمدان

همهییری افزایشیافته است و بیش از یکسوم اذعان میکنند که ایدن افدزایش قابلمالحظده
است.
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خیر خوب این است که همهییری کرونا باع

شدد سدازمانها بدهطور فزاینددهای روی هدوش

مصنوعی سرمایهیذاری کنند ،چه برای راهحلهای ملط ی و چه بهعنوان بخشی از تالشهدای
دائمی تحول دیجیتالی .تیمهای پیشرو مدیریت دانش از هدوش مصدنوعی بدرای مدوارد زیدر
استفاده میکنند:
• از دادهها برای تولید محتوای ارزشمند استفاده میکنند

• مواردی را که باید بازبینی ،بهروز یا بایگانی شوند برچسبیذاری میکنند
• نتایج جستجو را به میزان قابلتوجهی با عیاراتی که کاربر جستجو میکند مطابلت میدهند
• بهطور پیوسته استفاده مجدد از دانش ثیتشده را به کاربران توصیه میکنند
• تجربه کاربر نهایی را بر اساس اینکه چه سمتی دارند ،روی چه چیزی ف الیت میکنند و نحوه
ت امل قیلی آنها با سامانههای مدیریت دانش شخصیسازی میکنند
برای تیمهای مدیریت دانش که قیال هوش مصنوعی را دور از دسدترس میپنداشدتند ،اکندون
زمان مناسیی برای ارزیابی مجدد است APQC .به شما توصیه میکند که مشکالت مربدوط بده
ثیت ،به اشتراکیذاری و استفاده مجدد از دانش ثیتشده را برای ذینف ان آغاز کرده و بررسی
کنید .آیا راهحل میتنی بر هوش مصنوعی ممکن است این نیازها را برآورده کند یا خیر .سدپس
هزینه ،زمان و نیروی انسانی موردنیاز را برآورد کنید و اینکه آیا میتوانید شرکا یا حامیان خود
را برای سرمایهیذاری توجیه کنید .ممکن است هوش مصنوعی در حدال حاضدر بدرای سدازمان
شما منطلی نیاشد ،اما ایر کارکنان برای خلق و کسب ارزش از دانش سدازمانی توجیده شدوند،
میتواند ارزش زیادی به دنیال داشته باشد.
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 -3نتایج مدیریت دانک در حال حاضر فقط نتایج تجاری نیست
روند سوم نشاندهنده تغییر یستردهتری در موق یت استراتژیک مدیریت دانش است .بهطور
سنتی ،بسیاری از رهیران ،مدیریت دانش را بهعنوان یک هزینه اضافی میدیدند .وقتی آنهدا
م یارهای مدیریت دانش را بررسی میکردند سؤاالت اینچنینی میپرسیدند :چگونه میتدوانم
کمترین ملدار پول را هزینه کنم تا مدیریت دانش در سازمان پیادهسازی شود.

ما اکنون شاهد تکامل تدریجی تفکر هستیم ،بهطوریکه مددیران ارشدد سدازمانها ،مددیریت
دانش را بهعنوان محرک ارزش باللوه میشناسند .با ظهور و تحول دنیدای دیجیتدال ،برخدی از
مدیران متوجه شدند که مدیریت دانش میتواند بر بهرهوری و رضدایت کارکندان و مشدتریان
مؤثر باشد؛ زیرا این موارد درنتیجه نهایی سود ،میزان رضایت کارکندان و مشدتریان تد ثیر دارد،
حتی ایر اندازهییری ت ثیر آنها دشوار باشد .اما مهمتر از آن ،این درک وجود دارد که دسترسی
یکپارچه دانش به تیمها این امکان را میدهد تا نوآوری داشته باشند ،مشکالت را حل کرده و
بهطور مؤثرتر به تغییرات پاسه دهند .وقتی شداخصهای کلیددی را بدرای سدرمایهیذاریهای
اخیر و آینده مدیریت دانش مطال ه میکنیم ،دیگر اهداف اصلی فلدت صدرفهجویی در هزینده
نیست؛ آنها در مورد صرفهجویی در زمان ،حرکت سدریعتر و باکیفیدت بیشدتر و الیتده راضدی
نگهداشتن کارکنان و مشتریان صحیت میکنند .بسیاری از این ت ثیرات را میتوان مستلیما بدا
درآمد سازمان مرتیت کرد و ت ثیر مدیریت دانش بر آنها را میتوان اندازهییری نمود.

منبع
3 Knowledge Management Trends to Watch, The APQC Blog, July 29, 2021
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اردالن لک
مشاور سیستمهای مدیریتی

مدیریت دانش مشتری

خودرویی که بستنی وانیلی دوست نداشت!
حتما ماجرای این خودروی پونتیاکی که بده بسدتنی وانیلدی حساسدیت داشدت را شدنیدهاید.
نخستین بار مجلهای به ندام  Automotive Engineeringو سدپس مجلدهای بده ندام (Traffic
 )Safetyدر سال  ۱978این داستان را منتشر کردند .ایدن مداجرا بدا نامدهی یکدی از مشدتریان
شرکت جنرال موتورز که خودروی پونتیاک را خریداری کرده بود آغداز میشدود .نامده ای ای بدا
این مرمون" :این دومین بار است که برای شما نامه ارسال میکنم .هرچند شمارا بدرای پاسده
ندادن به این نامه سرزنش نمیکنم ،چراکه به نظر میرسد نویسنده آن عاقل نیست .واق یتدی
که باید برایتان شرر دهم این است که در خانواده ما ،هر شب یک نوع بستنی بهعنوان دسدر
انتخاب میشود و من برای خرید آن به بستنیفروشی مراج ه میکنم؛ اما از وقتیکه اتومییدل

پونتیاک خود را خریداری کردهام با مشکلی مواجه شدهام .مشکل این اسدت کده هدر وقدت از
مغازه بستنی وانیلی میخرم و دوباره سوار خودرو میشوم ،خودرو بهخوبی روشن نمیشود.
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اما هر بار که نوع دیگری از بستنی را میخرم خدودرو بدهخوبی اسدتارت میخدورد و بدهراحتی
روشن میشود .واق ا میخواهم بددانم کده چده چیدزی باعد

میشدود یدک پونتیداک وقتدی

صاحیش بستنی وانیلی میخرد خوب روشن نشود امدا بدا سدایر بسدتنیها بدهخوبی اسدتارت
بخورد ،هرچند احملانه به نظر میرسد".
در ظاهر این نامه بسیار ابتدایی به نظر میرسید و حتی سایر مشتریان نیز شاید این حق را به
جنرال موتورز میدادند که این نامه موردتوجه قرار نگیرد .چون هدیچ علدل سدلیمی نمیتواندد
ارتیاطی بین نوع بستنی مصرفی مشتری و روشن شدن خودرو کشف نماید.

خوب ایر به مسئله دقت نماییم خواهیم دید که یک موضوع بهعنوان مسئله عنوانشده است؛
اما نه در داخل سازمان بلکه توست یک مشتری .مطابق با نظر وولف یک درسآموخته شدامل

بیان مسئله ،ارائه راهحل و نتیجه خواهد بود .در اینجا قسمت اول درسآموختده توسدت یدک
مشتری بیانشده بود .حال نوبت جنرال موتورز بود که تصمیم بگیرد مددیریت داندش را فلدت
در سازمان بییند یا بپذیرد که مدیریت دانش میتواند شدروعی از طدرف هرکددام از ذینف دان
ازجمله مشتریان ،ت مینکنندیان ،جام ه ،کارکنان نیز داشته باشد.
جنرال موتورز با این مشتری ارتیاط برقرار کرد و یکی از مهندسین زبده این شدرکت بده دیددار
مشتری رفت و متوجه شد که نگارنده نامهبر خالف لحن نهچندان علمی نامده ،تحصدیلکرده و
باشخصیت جلوه مینمود .مابلی ماجرا را از زبان مهندس شرکت جنرال موتورز خواهیم شنید.
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"برای خرید بستنی وانیلی به همان مغازه رفتیم .همانطور که انتظار میرفت خودرو بهسدختی
روشن شد .سه شب دیگر نیز مالک خودرو را همراهی کردم .شب اول بستنی با ط دم شدکالت
را انتخاب کردیم و خودرو بهراحتی روشن شد .شب دوم بستنی توتفرنگی را انتخاب کردیم و
بازهم خودرو بهراحتی روشن شد و در شب سوم با انتخاب بستنی وانیلی ،خودرو روشن نشد.
تصمیم یرفتم تا زمانی که پاسه این م ما را پیدا نکردم هر شب این مشتری را همراهی کنم و

هر بار تمام متغیرها مثل دمای هوا ،نوع سوخت مورداستفاده ،زمانها و الیته ندوع بسدتنی را
ثیت و ملایسه کنم .ب د از مدتی تحلیق دریافتم بستنی وانیلی پرفروشتدرین بسدتنی مغدازه
است و به همین دلیل محل فروش آن در نزدیکی درب مغازه بود امدا سدایر اندواع بسدتنی در
انتهای مغازه قراریرفته بودند؛ بنابراین متوجه شدم هر چه هست مربوط به مسئله زمان است.
اما پرسش ب دی این بود که دلیل بد روشن شدن خودرو در فاصله زمانی کدم و خدوب روشدن
شدن آن بایذشت زمان بیشتر چیست؟«

تحلیلات این شرکت در این زمینه منجر به دانش بیشتر درباره پدیدهای به نام «قفل بخدار» در
خودروها و موتورهای درونسوز و یافتن راهحلهایی برای آن شد .در این پدیدده جمدع شددن
یازهای ناشی از تیخیر سوخت در نلطهای از مسیر آن موجب میشود سوخت جدید به میزان

کافی وارد مخلوط سوخت و هوا نشود و خودرو خوب استارت نخورد.
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این عیب میتواند ناشی از کیفیت سوخت ،یرمای بیشازحد ،جانمایی نامناسب اجزا ،مشدکل
در نصب یا کیفیت شیلنگها و اجزای سیستم سوخترسانی باشد .در خودروهای قددیمی کده
دارای پمپهای مکانیکی بودند نیز یاهی یرمای موتور منجدر بده تیخیدر سدوخت درون خدود
پمپ و کاهش کارایی آن میشد .بایذشت زمان بیشتر از خداموش کدردن اتومییدل و کداهش
دما این بخارات به مایع تیدیلشده یا پراکنده میشدند و درنتیجه مشکلی به وجود نمیآمد.
با بررسی دقیق این پارامترها جنرال موتورز توانست این مشکل را برطرف کندد .از ایدن تجزیده
جالب جنرال موتور نتیجه میییریم که دانش همیشه نزد کارکنان سدازمان نیسدت .حتدی ایدر
ذینف ان دانش کافی برای یاریرساندن به سازمان را نداشته باشند ،میتوانند چالشهایی که
منجر به بیان مسئله یشته را مطرر نمایند و در پی طرر این مسائل ،راهحلهایی شگفتانگیز
و نتایجی سودآور برای سازمان به وجود آید .از این روز پیادهسازی راهکارهای مدیریت دانش
مشتری ،امری ضروری برای شرکتهایی است کده بدا مشدتریان بیروندی سدروکار دارندد .ایدن
موضوع در خصوص ت مینکنندیان نیز صاد اسدت کده در نوشدتارهای آتدی بده آن خدواهیم

پرداخت.
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مدیریت دانش و نوآوری

مدیریت دانش ،پشتیبان توسعه نوآوری سازمانی
در سالیان اخیر مدیریت دانش بهعنوان یک حوزه راهیردی برای سازمانها مطررشده است و
کاربردهایی در بخشهای مختلف سازمان هم ون مدیریت مندابع انسدانی ،مددیریت تولیدد،
مدیریت کیفیت ،طراحی محصوالت و خدمات ،ارزیابی ریسک ،مدیریت پروژهها و غیدره دارد.
اسدتلرار نظدام مددیریت داندش در سدازمان موجدب افدزایش بهدرهوری و بدهکارییری مدؤثرتر
سرمایههای انسانی ،فکری و اطالعاتی میشود ،بهنحویکه بسیاری م تلدند کده شدرکتهایی

که بتوانند هر چه سریعتر دانش را کسب کنند و به مرحله کداربردی برسدانند در بدازار موفدقتر
خواهند بود.
مراحل نوآوری و ارتباط آن با چرخه دانک
امروزه دانش یک عامل رقابتی کلیدی است .شرکتها با استفاده از دانش میتوانندد سدریعتر،
ارزانتر و باکیفیت باالتر از رقیایشان به نتایج موردنظر خود برسند .سازمانها برای بلا ،رشدد و
توس ه خود باید نوآوری داشته باشند و مددیریت داندش میتواندد نلدش مهمدی در ندوآوری
سازمانی داشته باشد.
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شناسایی فرصتها :اولین مرحله نوآوری ،شناسایی و کشف عالئم پتانسیل تغییرات موجود در
محیت است .این عالئم میتواند بهصورت فرصتهای فناوری جدید یا نیازمندیهای در حدال
تغییر از طرف بازارهای موجود ظاهر شوند .اکثدر نوآوریهدا از ف لوانف دال نیروهدای مت ددد
نشات میییرند .برخی حاصل ضرورت کشش تغییر از طریق نوآوری بوده و بلیه ناشی از فشار
حاصل از فرصتهای جدید هستند .این مرحله از فرایندد ندوآوری بدا اولدین مرحلده از چرخده
دانش ،ی نی شناسایی دانش در ارتیاط است.
خلق ایده :یکی از مهمترین مراحل نوآوری خلق ایده است .در این مرحلده بدر پایده خالقیدت،

ایدههای بهیود و یا توس ه محصوالت و خدمات توست کارکنان ارائه میشود .تولید یک ایدده،
با توجه به ماهیت ذهنی آن ،میتواند فارغ از هریونه قیدوبندی صورت پذیرد؛ اما برای عملدی
کردن آن ،باید به بسیاری از این محدودیتها توجه کرد .این مرحله از فرایند نوآوری با مرحله
خلق دانش ارتیاط تنگاتنگی دارد .به بیان بهتدر ،در بسدیاری از مدوارد خلدق داندش میندی بدر
ایدههای جدید اتفا میافتد.

پیادهسازی ایده :مرحله سوم فرایند نوآوری ،تیدیل ایدههای باللوه بهنوعی واق یت (محصدول
یا خدماتی تازه ،تغییر در فرایند و غیره) است .این مرحله انجام کار را میتوان مرحلهای تللدی
کرد که بهتدریج قط ات و اجزا دانش را کنار هم یذاشته و باع

ایجاد یدک ندوآوری شدود .در

مرحلدده پیادهسددازی ،ابزارهددا و تکنیکهددای مختلددف مربددوط بدده ذخیرهسددازی دانددش و
بهاشتراکیذاری دانش ت ثیریذار هستند؛ چراکه در این مرحلده آموختدهها ،تجربیدات موفدق و
ناموفق شکل میییرد و باید برای یام ب دی از آن استفاده کرد.
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تجاریسازی ایده :تجاریسازی و انتلالیافتههای تحلیلاتی به عرصده صدن تی و بازاریدابی آن
بدون اغرا

یکی از پی یدهترین مراحل فرایند نوآوری است .بهبیاندیگر تجاریسدازی ،فرایندد

توس ه یک کسبوکار از طریق مطال ه امکانسنجی یک ایده و کاربرد آن تا پذیرش آن در بازار
است .در این مرحله باید تمامی دانش و درسآموختههای کسبشده مورداستفاده قدرار ییدرد
تا احتمال موفلیت افزایش یابد.
چگونه فرایند نوآوری را تسهیل کنیم؟
یکی از مهمترین عواملی که مدیریت دانش را پشتییانی میکندد ندوآوری و ایددههای خالقانده
است .نوآوری ،فرایند بهکارییری ایدههای نوین ناشی از خالقیت است کده میتواندد محصدول
جدید ،خدمت جدید یا راهحل جدید انجام کارها باشد .نوآوری بهعنوان یک عامل حیاتی برای
شرکتها در راستای ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقدابتی در محدیت بهشددت پی یدده و پویدای
امروزی قلمداد میشود .ایکوجیرونوناکا کارشناس مشهور مدیریت داندش ژاپدن مییویدد“ :در

اقتصادی که تنها چیز باثیات ،بیثیاتی است ،یک منیع مطمئن و بادوام مزیت رقابتی ،داندش
است ”.وقتی هرروز تلاضاها تغییر میکند ،فناوریهدا توسد ه مییابدد ،رقیدا زیداد میشدوند،
شرکتها و سازمانهایی میتوانند موفق باشند که همواره در حال خلق دانش و بهکارییری آن
هستند.
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در حال حاضر بسیاری از فرایندهای کاری با شیوههای قیلی کارآمد نیستند و در صورتیکه ایدن
ناکارآمدی در مدتزمان کوتاهی اصالر نشود ،خسارات جیرانناپذیری را برای کسبوکارها بده
همراه خواهد داشت .یکی از مهمترین ارکان نوآوری در سازمان ،تسهیل فراینددها و رویدهها از
خلق ایده تا اجرای آن است .بر اساس یافتههای مرکز کیفیت و بهدرهوری امریکدا از تجربیدات
شدرکتهای مدوفلی نظیدر Air Products and ،Procter & Gamble ،Mayo Clinic ،IBM
Computer Sciences ،Boston Scientific Cardiovascular Division ،Chemicals Inc.
 Ethicon Endo-Surgery ،Corporationو HPسازمانها باید موارد زیر را برای تسهیل فرایندد

نوآوری درنظر بگیرند:

کارکنان برای مشارکت ر فرایند نوآوری باید انگیزه خود را ردههای ارشد سازمان ی نی رهیران و
مدیران دریافت کنند .برای اینکه نوآوری به استراتژی درازمدت سازمان تیددیل شدود ،رهیدران
سازمان باید همهجانیه از فرایند ایده تا اجرا حمایتی کنند .رویههای نوآورانه باید بدرای نیدروی
کار مدلسازی شود .ایر رهیری ارشد نلش ف الی در نوآوری به عهده ییرد ،کل سازمان اهمیدت
طررهای نوآورانه را درک میکند
برای اینکه نوآوری موفق شود باید در ارزشهدا و فرهندگ سدازمان مدن کس شدود .فرهندگ
مشارکت یک عنصر ضروری برای دستیابی به موفلیت در این حوزه است و نظدام انگیزشدی و
هدایای در نظر یرفتهشده برای ندوآوری بایدد بخشدی از کدل برنامده پداداشدهی و قددردانی
سازمان باشد.
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بدون وجود منابع کافی ،حتی نویدبخشترین نوآوریهدا نیدز نمیتواندد موفلیدتآمیز باشدد.
سازمان باید منابع مشخصی را برای نوآوری تخصیص دهد .رهیران سازمان با این کدار نشدان
میدهند که فرایند نوآوری چلدر برایشان مهم و با اولویت است.
در زمان استخدام فلت مهارتهای فنی را مالک قرار ندهید و کارکندانی را اسدتخدام کنیدد کده
ذهن خال و نوآوری دارند .ریسکپذیری را تشویق کنید .ایر کارکنان شما از شکسدت بترسدند،
هریز ایدههای نو را مطرر و اجرا نخواهند کرد .رهیری باید بپذیرد که احتمال شکسدت وجدود
دارد و این پذیرش را به کارکنان اطالعرسانی کنند.

دورههای آموزشی رسمی و غیررسمی را برای تلویت نوآوری در سازمان بریزار کنید .آشنایی بدا
تکنیکها و ابزارهای نوآورانه سرعت حل مسئله و خلق ایده در کارکنان را افزایش میدهد.
تالشهای مربوط به نوآوری را اندازهییری کنید .هر طرر ابتکداری بایدد بدرای پیگیدری میدزان
پیشرفت کار و حصول اطمینان از دستیابی به اهداف اندازهییری شود.
درک چشمانداز اصلی کسبوکار سازمان برای ایجاد یک فرهنگ نوآور ضروری اسدت .سدازمان
باید اهداف و چشمانداز استراتژیک خود را ت ریف کند و سپس برنامههای نوآوری خود را کده
آن اهداف را پشتییانی میکنند پیادهسازی نماید .برای اینکه نوآوری موفق شدود و در سراسدر
شرکت یسترش یابد ،رهیران باید تسلت زیادی بر فرهنگ سازمان داشته باشند و بدانند نیروی

کارشان چه درکی از م موریت اسدتراتژیک سدازمان دارد و بدرای تالشهدای نوآورانده بده چده
ابزارهایی نیاز است .سازمانهای موفق بده دنیدال سدیدی متدوازن از اندواع یوندایون ندوآوری
هستند .توجه به نوآوری باز به شرکتها این امکان را میدهد که در خارج از سدازمان نیدز بده
دنیال ایدهها ،فرصتها و راهحلها بگردند.
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چگونه نوآوری باز به مدیریت دانک کمک میکند؟
فرآیند ندوآوری دریذشدته وابسدته بده مندابع فکدری درونسدازمانی و تدالش بدرای توسد ه و
تجاریسازی آنها بهصورت داخلی بود؛ اما این فرایند طی سالهای اخیر دستخوش تغییدرات
جدی شده است .مفهوم نوآوری باز به شکل عملی و کاربردی از دهه  6۰مدیالدی مورداسدتفاده
بوده است ،اما در سال  2۰۰3بود که هنری چسیرو مفهوم نوآوری باز را اولین بار بکار برد .هنوز
جنیههای مختلف نظری این پارادایم ،در مسیر توس ه و تکامل قرار دارد.
چسیرو نوآوری باز را اینیونه ت ریف میکندد ”:ندوآوری بداز ،اسدتفاده هدفمندد از جریانهدای

ورودی و خروجی دانش بهمنظور شتاب بخشیدن به نوآوری درونسازمانی و یسترش بازار بده
جهت بهرهمندی خارجی از نوآوری است”

امروزه آن ه در عرصه نوآوری بیشتر در حال ظهور است ،الگوی نوآوری باز است ،زیرا شرکتها
خود به این نتیجه رسیدهاند که واق ا نه همه ایدههای خوب فلدت از داخدل سدازمان نشدئت
میییرد و نه اینکه تمام این ایدههای خوبی که در داخل شرکت خلق میشوند ،صرفا بدا اتکدا
به کانالهای شناختهشده و جاری شرکت به صورتی موفلیتآمیز بازاریابی میشوند.
رویکرد نوآوری باز م تلد است که دانشهای مفید بسیار یسترده و توزیعشده هستند و حتی
توانمندترین واحدهای تحلیق و توس هسازمانی نیز باید به شناسایی ،ایجاد ارتیداط و بده کدار
بردن منابع دانشهای خارجی بهعنوان یک فرآیندد اصدلی نگداه کنندد .بدرای ارتلداء ندوآوری،
سازمانها باید استفادهی مؤثر و کارآمدی از دانش داشته باشد .طراحی دقیق زیرسداختهای
مدیریت دانش و استفاده درست از ابزارها و تکنیکهای آن موجب میشود تا جریان داندش
در داخل و خارج سازمان بهینه شود .تحلیل جریان دانش درونی و بیرونی منجر بده شناسدایی
فرصتهای بهیود سازمان شده و زمینهساز خلق ایده و دانش جدید میشود.
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نمونههای موفق مدیریت دانک و نوآوری در حوزه ذینفعان
بسیاری از سازمانهای موفق عالوه بدر مددیریت داندش کارکندان ،رویکردهدای متندوعی بدرای
مدیریت دانش ذینف ان نیز دارند که جاریسازی این رویکردها موجب میشدود تدا اثربخشدی
نوآوری به شکل چشمییری افزایش یابد .در ادامه دو نمونه موفق از نوآوری باز کده میتندی بدر
شناسایی جریانهای دانشی و استفاده از تکنیکهای مدیریت دانش نظیدر ”مددیریت داندش
مشتری” اجرایی شده است را باهم مرور میکنیم:
یونیلیور شرکت چندملیتی بریتانیاییهلندی است که مالدک شدمار زیدادی از نامهدای تجداری

بینالمللی درزمینه مواد غذایی ،نوشیدنیها ،محصدوالت مراقیتهدای شخصدی ،شدویندهها و
لوازمآرایشی بهداشتی است .این شرکت در سالهای اخیر مردم و سازمانهای سراسدر دنیدا را
به همکاری در حوزه نوآوری دعوت نمدوده اسدت و در ایدن راسدتا بدا پیادهسدازی راهکارهدای
مدیریت دانش مشتری ،عالوه بر دریافت ایدههای نوآورانه از میان مشتریان خود ،ت ددادی از
نیازهای خود را نیز با عموم به اشتراک یذاشته است .بهعیارتدیگر جمعسپاری را نیدز در بسدتر
نوآوری باز پیادهسازی نموده است.
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استات اویل شرکت نفت و یاز ندروژی اسدت کده در بدیش از  4۰کشدور جهدان ف الیدت دارد.
بزریترین سهامدار کمپانی استات اویل ،دولت نروژ است .این شدرکت بدا بهرهییدری از پورتدال
دریافت ایده ،تمامی ذینف ان خود را در خلق دانش جدید سهیم کرده و از این طریق بسدیاری
از چالشهای کسدبوکار خدود را حدل کدرده اسدت .بدا ایدن کدار مشدتریان ،ت مینکننددیان،
متخصصان صن ت ،دانشگاهها و مراکز علمی و غیره بهعنوان بازوی نوآوری استات اویل عمدل
کرده و در حل مسائل سازمانی به این شرکت نفتی اروپایی کمک میکنند.
نوآوری باز ت کید میکند که نوآوری برای افراد خداص ،موضدوعات خداص و محلهدای خداص

نیست ،بلکه نوآوری را میتوان در همه افراد در همه محلها و همه موضوعات جستجو نمدود.
این پارادایم بر همهییری و اجتماعی شدن نوآوری ت کید بسدیاری دارد .ابزارهدا و تکنیکهدای
مدیریت دانش نیز برای توس ه این رویکرد ندوین اثدر بسدزایی دارندد و میتوانندد اثربخشدی
نوآوری را در سازمان افزایش دهند.
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معرفی کتاب

برای اولین بار در ایران ،کتداب راهنمدای یسدتره داندش مددیریت پدروژه PMBOK
ویرایش هفتم و اسدتاندارد مددیریت پدروژه ،ترجمده و توسدت انتشدارات آدینده در
دسترس عالقمندان قرار یرفت.
در سالهای اخیر ،فناوریهای نوظهور ،رویکردهدای جدیدد و تغییدرات سدریع بدازار،
شیوههای کار ما را دیریون کرده و حرفه مدیریت پروژه را به سوی تکامل سدو داده
است .هر صن ت ،سازمان و پروژه ،با چالشهای منحصدر بده فدردی روبدرو اسدت و

دستاوردها ،تطییق دهند.
با در نظر یرفتن این موضدوع ،راهنمدای یسدتره داندش مددیریت پدروژه (PMBOK
 )Guideویرایش هفتم ،نگاه عمیقتری به مفاهیم بنیادین و ساختارهای اصلی ایدن
حرفه دارد .این ویرایش که شدامل اسدتاندارد مددیریت پدروژه و راهنمدای PMBOK
است ۱2 ،اصل مدیریت پروژه و  8دامنه عملکردی پدروژه را ارائده میدهدد کده بدرای
تحویل مؤثر دستاوردهای پروژه ضروری هستند .این ویرایش از راهنمای :PMBOK
• طیف کاملی از رویکردهای توس ه (پدیش بیندی کنندده ،سدنتی ،تطییلدی ،چابدک،
ترکییی ،و غیره) را من کس میکند؛
• یک بخش کامل را به متناسبسدازی رویکردهدا و فرآینددهای توسد ه اختصداص
میدهد؛
• لیست ابزارها و تکنیکها را در یک بخش جدید تحت عنوان «مدلها ،روشهدا و
مصنوعات» بست میدهد؛
• عالوه بر تحویل شدنیها ،بر دستاوردهای پروژه تمرکز میکند؛ و
• با بستر  PMI standards+یکپارچه شده و به کاربران امکان دسترسی به محتوایی
را میدهد که به آنها کمک میکند تا راهنمای  PMBOKرا در حرفه خود پیاده کنند.
نتیجه ،یک راهنمای مدرن است که اعرای تیم پدروژه را قدادر میسدازد تدا در ارائده
دستاوردهای پروژه ،ف ال ،نوآور و هشیار عمل کنند.
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معرفی کتاب

اعرای تیم باید رویکردهای خدود را بدرای مددیریت موفلیدتآمیز پروژههدا و ارائده

زهرا اسکندری
مدیریت دانش
کارشناس مدیریت
کارشناس
دانش

تکنیکهای مدیریت دانش

فرایند مدیریت درسآموختههای سازمانی
مدیریت دروس آموخته شامل توضیح چیزهایی است که یک فرد یا تیم درنتیجه تجربدهکردن

یاد میییرد و ایر آن را با دیگران بهاشتراک بگذارد موجب خلق ارزش در سازمان میشود .این
کار با استفاده از پایگاههای داده ،اسناد ،ارائهها ،بح

ها و ثیت و ضیتها انجام میشود.

درسآموختهها مواردی هستند که مورد تجربه قراریرفتهاند .مثال کارهای انجامشده و کارهدای
انجامنشده در یک پروژه؛ چالشهای به وجود آمده و روش حل آن ازجمله مواردی هستند که
میتواند بهعنوان درسآموخته تدوین و به اشتراک یذاشته شود.
بهطورکلی کارکنان درباره موفلیتها در ملایسه با شکستهای خود آسانتر صدحیت میکنندد؛
اما اغلب چیزهای بیشتری از دومی یاد یرفتده میشدوند .طراحدی یدک فرآیندد بدرای ثیدت و
استفاده مجدد از درسهای آموخته تجارب موفلیت و شکسدت میتواندد مزایدای زیدادی بده

همراه داشته باشد.
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درسهای آموختهشده را میتوان نوشت و در یک پایگاه ذخیره کرد .این تجارب میتوانندد در
جلسههای ت املی و یا انجمنهای خیریی ارائه شوند؛ برای استفاده ب دی ثیت و ضیت شدوند
و در یک میزیرد در یک کنفرانس موردبح

و تیادلنظر قرار ییرند .سدفیران داندش میتوانندد

تجربیات فردی کارکنان را جمعآوری کرده و آنها را در یک سند خالصه یردآوری کنند.
برای اینکه فرایند ثیت و استفاده از درسآموختهها در سازمان بهتر شود باید بده برخدی نکدات
توجه کرد .در تدوین درسآموختهها از کلمات عمومی مانند "داشدتن یدک برنامده خدوب مهدم
است" یا "مشدارکت زودهنگدام یروههدای پشدتییانی" خدودداری کنیدد .در عدو ،،بده دنیدال

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

س ی کنید درسهای آموختهشده در جریان رویدادهای جم ی ارائه و موردبح

قرار ییرندد و

فلت آنها را در یک سدند یدا پایگداه داده منتشدر نکنیدد .هنگامیکده یدک مجموعده اولیده از
درسهای آموختهشده منتشر شدد ،اطمیندان حاصدل کنیدد کده بدهطور دورهای موردبررسدی و
تجدیدنظر قرار میییرد .این باید بخشی از فرآیند استاندارد ثیت ،انتشار و نگهداری درسهای
آموخته باشد.
با توجه به شرایت کرونا میتوانید برنامهریزی یک جلسه آنالین را انجام دهید کده طدی آن از
یک تیم یا فرد خواسته میشود تا درسهای آموخته خود را موردبح

و تیادلنظر قرار دهندد.

این جلسهها را ضیت کرده و بهترین ایدهها را برای انتشار یادداشت نمایید.
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مزایای فرایند مدیریت درس آموخته
مدیریت درسآموختهها و تجربیات موفق و ناموفق سازمانی مزایای زیادی را بدرای بده همدراه
دارد که در ادامه به برخی از آنها میپردازیم:
• امکان تصمیمگیری بهتر و سدریعتر :اسدتفاده مجددد از داندش در پایگاههدای داندش اجدازه
میدهد تا تصمیمات بر اساس تجارب واق ی و درسهای عملی آموختهشده باشد.

• اجتناب از تکرار اشتباهات مشابه :ایر از اشتیاهات خود درس نگیریم ،آنها را بارهدا و بارهدا
تجربه خواهیم کرد .مدیریت دانش به ما امکان میدهد درسهدای آموختهشدده را ندهتنها در
مورد موفلیتها ،بلکه در مورد شکستها نیز به اشتراک بگذاریم .بهمنظور انجام این کدار ،مدا
باید فرهنگ اعتماد ،صراحت و پاداش را برای تمایل به صحیت در مورد اشتیاهات خود داشته
باشیم .بهعنوان مثال ایر ناسا علت انفجار یک شاتل فرایی را بفهمد ،میتواند از وقوع مجددد
آن جلوییری کرده و زندییها را نجات دهد .ایر سازمان مدیریت بحران بداند که در پاسه بده
طوفان کاترینا چه اشتیاهی رخداده است ،میتواند تلفدات ناشدی از بالیدای آیندده را کداهش
دهد .ایر مهندسان بیاموزندد کده چدرا بزریراههدا و سداختمانها در زلزلده قیلدی فدرو ریختندد،
میتوانند مسیرهای جدیدی را طراحی کنند تا در برابر زلزلههای ب دی بهتر ملاومت کنند.
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راهکارهایی برای بهبود فرایند مدیریت درس آموخته
فرایند مدیریت درسآموخته فلت دربرییرنده ثیت و به اشتراکیذاری تجربیدات نیسدت ،بلکده
باید راهکارهای مناسیی برای استفاده از تجربیات در ف الیتهای سازمان نیز داشدته باشدد .در
ادامه راهکاریی برای بهیود فرایند مدیریت درس آموخته بیانشده است:
 .۱فرهنددگ اشددتراکیذاری دانددش را بهیونددهای پددرورش دهیددد تددا اشددتراکیذاری درسهددای
آموختهشده از شکستهای اتفا بیفتد و در برنامههای مشابه از بروزمجد آن جلوییری شود.
 .2هدف خود را افزایش سود با به اشتراکیذاری و استفاده مجددد از درسهدای آموختهشدده

ت یین کنید.
 .3انگیزه الزم برای بده اشدتراکیذاری و اسدتفاده مجددد از دروس آموختده را تلویدت کنیدد.
یادییری از درسهای آموختهها را توس ه دهیدد .بهتدرین درسهدای آموختهشدده را انتخداب
کرده ،برچسبیذاری کنید و در بسترهای سازمانی منتشر کنید .بدا ایجداد یدک پایگداه داندش
قابلیت جستجوی درسآموختهها را بیشتر کرده و برای استفاده مجدد آن عوامل انگیزشدی در
نظر بگیرد.
 .4درخواست کنید که درسآموختههای مرتیت با پروژههای سازمانی بده پایگداه و مخدزن هدر
پروژه ارسال شود .هدف خود را برای ارسال درسهای آموختهشده ت یین کنید .این هدف را با

ت ددداد درسهددای آموختهشددده و ت ددداد مشددارکتکنندیان منحصددربهفرد بددر ت ددداد کارکنددان
اندازهییری کنید.
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 .5ثیت و استفاده مجدد از درسهای آموختهشده را ترویج کنید .بهعنوانمثال ،برای هر درس
آموخته که اعمال میشود ،هم مشارکتکننده و هم شخص استفادهکننده از آن هدیه دریافدت
کنند.
 .6ثیت درسآموخته را به بخشی از فرایندهای کاری تیدیل کنید .بدهعنوان مثدال ،در سیسدتم
مدیریت پروژه مدیران پروژه را ترغیب کنید تا تجربیات هر یام از پروژه را در زمان مناسب وارد
کنند .یا هنگامیکه فروش بسته میشود و نمایندیان فروش درخواست پرداخدت کمیسدیون را
انجام میدهند ،از آنها درخواست کنید که درسهای آموختهشده در مورد این م امله را ثیت
کنند.
 .7از داستانها استفاده کنید .ایر درسهای آموختهشده بهعنوان داستان بیان شوند ،میتدوان
با اثریذاری بیشتری از آنها استفاده کدرد .از تیمهدا بخواهیدد تدا درسهدای آموختهشدده در
پادکستها را موردبح

قرار داده و از آنها استفاده کنند.

 .8دروس آموخته خود را در جوامع و انجمنهای علمی به اشتراک بگذارید .اعرای انجمدن را
تشویق کنید تا از سایر اعرا و سخنرانان مهمان در مورد موفلیتهدا ،شکسدتها و مطال دات
موردی بیاموزند.
متدها و روشهای مدیریت درسآموخته
در اینجا سه تکنیک برای مدونسازی و استفاده از درسآموختهها تییین شده است:
( Review After Action .۱بازنگری پس از اقدام) :این تکنیک در ارتش ایاالتمتحده ایجاد شد

و اکنون بهطور یستردهای برای یادییری درسهای آموختهشدده ،چده در حدین و چده پدس از
ف الیت یا پروژه مورداستفاده قرار میییرد.
( Peer Assist Learning .2یادییری از همتایان) :ابزاری است کده در شدرکت نفتدی بدریتیش
پترولیوم توس ه دادهشده است تا از تجربیات دیگران قیل از شروع به ف الیت یا پروژه استفاده
کند.
( Retrospect .3مرور یذشتهنگر) :یک جلسه سداختاریافته و تسدهیل شدده بدرای جمدعآوری
دانش در پایان پروژه است که تا آنجا که ممکن است بیشتر تیم پروژه را در برمیییرد .اینیک
روش سریع و مؤثر برای به دست آوردن دانش قیل از انحالل تیم است .ایر یکی از اعرای تیم
ب دی که چالش تجاری مشابهی را انجام میدهد در بحد

شدرکت کندد ،نگداه بده تجربیدات

یذشته میتواند بهعنوان کمک برای تیم ب دی عمل کند.
منبع

KM Component– Knowledge Management Methodologies, Stan Garfield
JUNE 2021
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سکاکیعزیزیپور
محمدحسن
کیمیا
مدیریت دانش
کارشناس مدیریت
کارشناس
دانش

رویکردهای اجرایی مدیریت دانش

الگوی کارآمد پیادهسازی مدیریت دانش در سال 2021
در سالهای اخیر اهمیت ذخیرهسازی ،حفظ و استفاده از اطالعدات و داندش همدواره در حدال
افزایش بوده و سازمانهای موفق دنیا تالش یستردهای برای توس ه راهکارهای مرتیت با ایدن
حوزه کردهاند .دانش در هر بخش و صن تی بهوفور یافت میشود؛ اما تنها زمانی که بهدرستی
مدیریت شود قابلدسترس بوده و میتوان از آن استفاده کرد .یکدی از راههدای حفدظ داندش
برای هر صن تی استفاده از سامانههای مدیریت داندش اسدت .سدامانههای مددیریت داندش
بهیونددهای توسدد هیافتهاند کدده بدده مدددیریت و ذخیرهسددازی دانددش و مسددتندات بهصددورت
سیستماتیک کمک میکنند .مدیریت دانش یک نظام میانرشتهای اسدت کده بده سدازمان در
تحلق اهداف ت ریفشده کمک میکند .یک سیستم مدیریت دانش به کارکنان سازمان کمدک
میکند تا در مشاغل مربوط به خود کارآمدتر شوند .هدف اصلی مدیریت دانش ،بهیود عملکرد

و ایجاد یک رویکرد استراتژیک نسیت به اهداف است .بدهبیاندیگر هددف سیسدتم مددیریت
دانش جلوییری از فراموششدن یا از بین رفتن دانش و درعینحال تمرکز بر جای دادن داندش
در فرهنگ سازمان برای تشویق به مشارکت و همکاری است.
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چرا نرمافزار مدیریت دانک؟
مدیریت دانش یک سرمایهیذاری ارزشمند سازمانی است ،بندابراین اهدداف آن بایدد در ابتددا
ت یینشده و ابزارهای مناسب برای تحلق آن بهکاریرفته شود .یکی از مهمترین ابزارها در ایدن
حوزه "سامانه نرمافزاری مدیریت دانش" اسدت .ایدن نرمافدزار متناسدب بدا اهدداف مددیریتی

دانشی سازمان طراحی و استلرار مییابد .بهعنوانمثال ممکن است هدف شدما از پیادهسدازی
مدیریت دانش ،شامل کاهش هزینههای پشتییانی ،کاهش انحراف تماس برای مراکز تمداس،
یا بهیود ارتیاطات داخلی باشد؛ بدین ترتیب نرمافزار مدیریت دانش نیز باید در راستای تحلق
این اهداف طراحی و پیادهسازی شود.

چگونه اهمیت استقرار نرمافزار مدیریت دانک را تبیین کنیم؟
نرمافزار مدیریت دانش بک ابزار تسهیلگر برای بهیود و توسد ه اقددامات مددیریت داندش در
سازمان است .نرمافزار مدیریت دانش از بینظمدی فراینددهای ایدن حدوزه جلدوییری کدرده و
درنتیجه به سازمان کمک میکند که حداکثر بهره را از مدیریت دانش کسب کندد؛ امدا بهتدرین
راه برای پذیرش نرمافزار مدیریت دانش توست کارکنان چیست؟ در ادامده  3توصدیه خیریدان
مدیریت دانش در این خصوص مطررشده است:
• ابزاری انتخاب کنید که استفاده از آن آسان باشد :یارتنر پیشنهاد میکند شدما میتوانیدد بدا
ارائه فناوریهای قدرتمند که بهآسانی استفاده میشوند و تد ثیر مثیتدی بدر ت امدل کارکندان و

تجربه مشتری دارند ،به کارمندان قدرت بیخشدید .بدر ایدن اسداس نرمافدزار مددیریت داندش
سازمان باید بهیونهای باشدد کده تمدامی کارکندان تواندایی کدارکردن بدا آن را داشدته باشدند.
بهبیاندیگر کاربرپسند بودن یکی از مهمترین ویژییهای نرمافزار مدیریت دانش است.
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• دانک را بهعنوان یک دارایی مهم سازمانی به کارکنان معرفی کنید :در سازمانهایی که دانش
تنها در ذهن کارکندان و یدا در سدامانههای جزیدرهای انیاشدته میشدود ،هزیندههای عملیداتی

افزایشیافته و بهرهمندی از دانش مشترک کم میشود .در صدورتیکه داندش بدهعنوان یکدی از
سرمایههای مهدم سدازمانی مطدرر شدود ،کارکندان نیدز اهمیدت آن را بیشتدر درک میکنندد.
همانطور که اینکه این داراییها فرایند ،ساختارهای مدیریتی و نرمافزارهای تخصصدی خدود
رادارند ،دانش نیز باید فرایندها ،ساختارها و نرمافزار مخدتص خدود را داشدته باشدد؛ بندابراین
م رفی دانش بهعنوان یک سرمایه کلیدی در سازمان و توس ه فرهندگ تیدادل داندش ،نلدش
بسیار پررنگی در پذیرش نرمافزار مدیریت دانش توست کارکنان دارد.
• به درخواستهای کارکنان سازمان توجده کنیدد :بسدیاری از اهدداف مددیریت داندش بدرای
خدمت بهتر به کارکنان شکلیرفتهاند و هنگامیکه بهخوبی اجرا شود تیدیل به ابزاری ارزشدمند

شده که ف الیتهای کاری را آسانتر میکند .کارمنددان شدما یکدی از کداربران اصدلی درزمینده
مدیریت دانش هستند ،بنابراین نیازهای آنها را در نظر بگیرید و بدر اسداس آن تصدمیمییری
کنید.

 ۷اگو کارآمد مدیریت دانک
در سالهای اخیر سازمانهای پیش روی دنیا اقدامات متنوعی در حوزه مدیریت دانش انجدام
دادهاند .در ادامه این مطلب  7الگوی کارآمدد پیادهسدازی مددیریت داندش کده در سدال 2۰2۱
مطررشده است را باهم مرور میکنیم .پیادهسازی این رویکردها کمدک میکندد تدا اثربخشدی
نظام مدیریت دانش در سازمان بیشتر شود.
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 -1تدوین استراتژی و نقشهراه پیادهسازی مدیریت دانک
قیل از انجام هر اقددامی ،مهدم اسدت کده اسدتراتژیهای مددیریت داندش را تددوین کدرده و

فرایندهای اجرایی آن را ترسیم کنیدد .بدهطورکلی تددوین اسدتراتژی در برنامدهریزی اقددامات
مدیریت دانشی بسیار مهم است .برای اینکه استراتژیهای تدوینشده قابدلاجرا باشدد ،یدک
برنامه عملیاتی یا نلشه راه برای آن تدوین کنید .توجه داشته باشید که برنامههای تدوینشده
متناسب با منابع ،اهداف و نیازهای مدیریت دانشی سازمان باشد.
 -2برگزاری دورههای آموزشی
بریزاری دورههای آموزشی برای پیادهسازی سیستم مدیریت دانش بسیار مفیدد هسدتند؛ زیدرا
موجب ارتلاء سطح بهرهوری و افزایش کارایی کارکندان میشدوند .ایدن دورههدا میتواندد بده
شکلهای مختلفی بریزار شود؛ مثال جلسههای مربیگری یکبهیک ،کاریاههای آموزشی یروهدی

و یا دورههای آموزشی آنالین .بدههرحال آمدوزش و توانمندسدازی در زمینده مددیریت داندش
سطح آیاهی را باالبرده و موجب بهیود شاخصهای فرهنگسازمانی مدیریت دانش میشدود.
برای آموزش مدیریت دانش میتوانید از اساتید داخلدی و یدا مربیدان متخصدص ایدن رشدته
استفاده کنید .نکته حائز اهمیت در این بخش ،توجه به آموزشهای عملی و کداربردی بدهجای
دورههای تئوریک است.
 -3توسعه محیطهای یادگیری
توس ه محیت یادییری یک فرآیند بیپایان است .برای همگام شدن با دنیای در حدال تکامدل
ضروری است که خود را بهروز نگهدارید و مهارتهای جدیدد را توسد ه دهیدد .همدین امدر در
مورد سازمان شما و کارکنان نیز صاد است .یکی از بهترین شدیوههای مددیریت داندش ایدن
است که کارکنان خود را درییر یادییری در حین کار و بدون استرس زیاد یا وقتییر کنید.
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 -4ایجاد شبکه اجتماعی سازمانی
هر سازمانی باید پلتفرم اجتماعی یا شیکه اجتمداعی سدازمانی خدود را داشدته باشدد .در ایدن

پلتفرم میاحثه و به اشتراکیذاری اطالعات و دانش مربوطه رخ میدهد .این کار بده کارمنددان
کمک میکند تا با یکدیگر ارتیاط برقرار کنند و در مورد پیشرفتهای جدیدد تیدادل اطالعدات و
دانش انجام دهند .ایجاد یک شیکه اجتماعی در سازمان به کارمندان شما کمک خواهد کرد تا
دانش بیشتری در مورد تغییرات الزم به دست آورند .هم نین شفافیت را پدرورش میدهدد و
به کارکنان اجازه میدهد تا تصویر بزرگتری از سازمان را بیینند.

 -5یکپارچهسازی منابع دانشی و خودکارسازی فرایندها
مدیریت دانش یکی از موجهای روند ساز آینده است؛ چراکه منابع دانشی سازمان را یکپارچده

کرده و جزیرههای سازمانی را به هم متصل میکند .از طرفی سیسدتمهای مددیریت داندش در
دهه پیش رو به سدمت خودکدار کدردن فراینددها پدیش میروندد .بدا ایدن کدار ،مشدارکت در
فرایندهای دانشی به بخشی از کارهای روزانه و الیته بسیار ساده کارکنان تیدیلشده و درنتیجه
اهداف مدیریت دانش در سازمان محلق میشود.
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 -6توسعه رویکردهای انتقال دانک
مدیریت درسآموختهها یکی از راههای مؤثر انتلال دانش ،مددیریت داندش میتندی بدر مدتن

است که شامل راهنماها ،مطال ات موردی و اسناد سازمانی است .این فرایند ذخیره اطالعدات،
پیمایش آسان و یافتن اطالعات و اشدتراکیذاری آن را تسدهیل میکندد .ایجداد پلتفرمدی کده
بتواند این فرایند را یکپارچه کند و ارتیاط منسجمی بدا سدایر سیسدتمها و فراینددهای مدرتیت
سازمانی داشته باشد امری ضروری است که باید به آن توجه شود .بدهعنوانمثال سدامانههای
مدیریت دانش که دارای قابلیتهای نرمافزاری پیشرفته هستند میتوانند با برنامدههای نظیدر
 CRMارتیاط برقرار کرده یا ادغام شوند.
یکی دیگر از رویکردهای محیوب انتلال دانش ،اشتراک دانش بهصورت پنهان به پنهان یدا بده
اشتراکیذاری دانش با رویکردهای ت املی در سازمان است .تکنیکهای مختلفی برای انتلدال

دانش وجود دارد که هر سازمان باید متناسب با سطح بلوغ و نیازهای واحدهای خود از ایدن
روشها استفاده کند.
 -۷استفاده از هوش مصنوعی
بدون شک شما در مورد کاربردهای هوش مصنوعی در محیت کار زیاد شنیدهاید .ایرچه ممکن
است فکر کنید هوش مصنوعی هنوز محدودیتهایی دارد ،امدا در چندد سدال یذشدته بدهطور
تصاعدی به پیشرفت خود ادامه داده است .برخی از ابزارهدای مددیریت داندش دارای هدوش
مصنوعی پیشرفته هستند .مثال استفاده از یادییری ماشینی برای ایجاد ابزارهایی مانندد چدت
باتهای مجهز به هوش مصنوعی باهدف انتلال اطالعات یکی از کاربردهای هدوش مصدنوعی
در مدیریت دانش است.

منبع

https://www.kminstitute.org/blog/6-best-practices-knowledge-management2021
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مهتا هادیزاده
کارشناس مدیریت دانش

مدیریت دانش و بهرهوری

ارزیابی بهتر بهرهوری دانشکاران
جک یریسون بنیانیذار  APQCم تلد است که بهرهوری واق دی شدامل کدارایی و اثربخشدی
است .بهطورکلی میتوان اظهار داشت «کارایی به دنیال این است کده بسدنجد کارهدا درسدت
انجامشده است یا خیر و اثربخشی دربرییرنده آن است که بسنجد آیا کار درست صورت یرفته
است یا خیر ».نکته حائز اهمیت این است که در ت ریف کارایی ،مهم نیست که اصدل کدار ،در
مسیر درستی انجام میشود یا نه؛ صرفا به «میزان مصرف منابع برای همین کار ف لدی» توجده
میشود .ما چندین دهه را صرف تمرکز بر نیمی از این م ادله به نام کارایی کردیم .این موضوع

اغلب به دلیل این است کده م یارهدای کدارایی ملمدوستر و سدنجش آنهدا آسدانتر اسدت.
م یارهایی هم ون هزینهها ،چرخههای زمانی ،سرشماری و بدازدهی نموندههایی ازایندسدت
هستند .با توجه به پی یدهتر شدن موضوعات ،این م یارها تناسب خوبی با جم یت در حدال
رشد دانشکاران در سازمانها ندارد و شاخص مناسیی برای ارزیابی اقدامات آنها نیست.
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در سال  ،2۰۱9ت داد دانشکاران سازمانهای جهان به بدیش از  ۱میلیدارد نفدر رسدید .منظدور از
دانشکار ،فردی است که از دانش نظری یا تحلیلی در انجدام کارهدای خدود اسدتفاده میکندد.
بهطورکلی ایر فردی در تجزیهوتحلیل کارهایی که انجام میدهد درییر شود ،میتواند بدهعنوان

دانشکار شناخته شود .تمامی دانشدکاران در سدازمان بایدد اشدتراکیذاری ،ندوآوری ،اسدتفاده
مجدد ،همکداری و یدادییری را بدهعنوان بخشدی از شدغل خدود بدانندد .کسدی کده ترکییدی از
نلشهای مذکور را ایفا کند بهعنوان دانشکار قدرتمند قلمداد شده و قادر است جریدان داندش
در سازمان را تسهیل کند.

به یفته پیتر دراکر ،بهرهوری دانشکاران نیازمند مجموعدهای از مالحظدات اسدت .شدش عامدل
وجود دارد که بهرهوری دانشکاران را ت یین میکند:
 .۱بهرهوری دانشدکاران نیازمندد آن اسدت کده ابتددا ایدن پرسدش را مطدرر نمداییم« :وظیفده
چیست؟»
 .2بهرهوری دانشکاران مستلزم آن است که مسئولیت بهدرهوری را بدر عهدده خدود دانشدکاران
بگذاریم .الزم است دانشکاران خودشان را مدیریت کنند و استلالل داشته باشند.
 .3تداوم نوآوری باید بخشی از کار ،وظیفه و مسئولیت دانشکاران باشد.
 .4کار دانشی نیازمند یادییری مستمر از سوی دانشکاران است؛ اما آموزش به همان اندازه نیدز
حائز اهمیت است.

 .5بهرهوری دانشکاران صرفا یک موضوع کمی در نظر یرفته نمیشدود؛ کیفیدت دارای اهمیدت
بیشتری است.
 .6بهرهوری دانشکاران نیازمند آن است که با آنها بهعنوان یدک «دارایدی» برخدورد شدود نده
«هزینه».
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وقتی دوباره به سنجش و بهرهوری فکر میکنیم ،میبینیم که دو مورد از این عوامل مشخصدا
مهمتر هستند .اول ،رابطه و ت ادل کارایی و اثربخشی است .دوم نگرش دانشکاران بدهعنوان
دارایی و نه هزینه.
همانطور که در زنجیرههای ت مین نشان دادهشده است ،تمرکز صرف بدر م یارهدای کدارایی
منجر به فرآیندهایی میشود که بهراحتی تحتفشار قرار میییرند .بهعالوه ،ت داد رو به رشد
دانشکاران نیازمند م یارهای کیفیت یا اثربخشی بهرهوری برای دنیدال کدردن دقیدق ارزشدی
است که آنها به سازمانها ارائه میکنند .سازمانها باید ترمین کنند که سدنجش عملکدرد
شامل یک چشمانداز مت ادل از بهرهوری است؛ ی نی ترکییی از م یارهای کارایی و اثربخشی.

• کارایی :دستیابی به بازدهی (توان عملیاتی) یک فرد یدا فرآیندد .رایجتدرین م یدار کدارایی
نسیت خروجی به ورودی تلسیمبر هزینه است .م یارهدای مدرتیت عیارتاندد از کارکندان یدا
ساعات کار تماموقت ،زمانهای چرخش کارکنان و هزینهها .ایر سازمانی بتواند در ملایسه با
سازمان دیگر با صرف ملدار کمتری از منابع به هدف مشخص برسدد ،مییویندد کده کدارایی
بیشتری دارد .بهعیارتدیگر کارایی بهم نای کمترین زمان یا انرژی مصرفی برای بیشترین کار
انجامشده است؛ یا درواقع نسیت ملدار کاری که انجام میشود به ملدار کاری که باید انجام
بگیرد.
• اثربخشی :دستیابی به تحلق یک هددف یدا نتیجده مطلدوب اسدت؛ بدهعیارتدیگر ،ارزش،
کیفیت یا برآیند یک فرآیند .م یارهای مرتیت عیارتاند از نرخهای تیدیل ،حفظ مشتریان یا
بازده اولیه .به عیارتی اثربخشی عیارت است از درجه و میدزان نیدل بده اهدداف ت یینشدده.
اثربخشی نشان میدهد که با چه میزان از تدالش انجامشدده ،نتدایج مدوردنظر حاصلشدده
است.
.
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چگونه سازمانها ،بهرهوری را میسنجند؟
ابتدا باید یفت بهرهوری عیارت است از میزان خروجی و سدود سدازمان نسدیت بده هزیندهها؛
ی نی ایر سازمانی بتواند با ثابت نگهداشتن کیفیت ،از میزان هزینههای سازمانی خود کم کند،
میتواند بگوید بهرهوری ایجاد کرده است؛ به همدین دلیدل اسدت کده بهدرهوری را ترکییددی از
کدارایی و اثربخشی میدانند.

رویکردهای یونایونی مانند کارت امتیاز متوازن و سنجش م یارهای یزینش وجود دارند که به
سازمانها کمک میکند تا ترمین نمایند که ترکیب م یارها و مدیریت بهرهوری آنهدا شدامل
هر دو م یار اثربخشی و کارایی است.
پنج روش ایجاد تعادل مجدد در معاده
ایجاد ترکییی بهتر از م یارها ،نخستین یام برای مت ادل ساختن م ادلده بهدرهوری اسدت .مدا
باید بررسی کنیم چگونه کارکنان و فرآیندهایمان را برای تثییت ضوابت و رفتارهای الزم جهدت
یکپارچهسازی بهرهوری در نحوه تفکر و عمدل کارکندان مددیریت مینمداییم .در ادامده APQC
اقدامات ذیل را توصیه میکند:

روش اول :از ارتباطات استفاده کنید؛ یدک روش درک اثربخشدی همیشدگی از طریدق جلسدات
منظم میان مدیران و کارکنان است .این یفتگوها نمایانگر فرصتی برای بح

درباره موفلیدت،

پیشرفت اقدامات ،حل مسائل یا تغییرات اخیر در اولویتها یا بستری است کده میتواندد بدر
پیشرفت جاری اثر بگذارد.
روش دوم :کارکنان را توانمند کنید؛ درحالیکه مدیریت ُخرد وسوسهانگیز است اما درعینحدال

میتواند مانع عملکرد شود .در عو ،،مددیران میتوانندد از شدش  Rاسدتفاده کنندد :احتدرام،
نتایج ،منطق ،منابع ،فرا و تلویت برای هدایت بهتر بهرهوری.
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روش سوم :فرآیندها را سادهسازی کنیدد؛ فرآینددهای پی یدده ،مددیریت عملکدرد را بیفایدده
میسازند .این امر میتواند باع

شود سازمان به ساده بودن م یارهای کارایی برای مددیریت

بهرهوری اتکا کند .در عو ،،سازمانها میتوانندد فرآینددها را سادهسدازی کنندد تدا توجده بدر
ف الیتهای کلیدی و مدیریت ارزشها متمرکز شود.

روش چهارم :از روشهای بهینهسازی بدرای خلدق ارزش در فرآینددها اسدتفاده کنیدد؛ تیمهدای
فرآیند و عملکرد بهتازیی شروع به تلفیق متدولوژیهای بیشتری هم دون ترسدیم نلشده سدفر
مشتری و تفکر طراحی برای حرکت به فراسوی پیشرفتهای تدریجی و تمرکز بر این موضدوع
کردهاند که آیا فرآیندهای آنها محرک نتایج مطلوب هستند یا خیر.
روش پدنجم :از چارچوبهددا و معیارهدای فرایندددی اسددتفاده کنیدد؛ چارچوبهددای فرآیندددی و
م یارسنجی به سازمانها کمک میکنند تا درک نمایند چلدر خوب به نظر میرسند .همچندین
آنهددا نمایددانگر بسددتری بددرای سادهسددازی ف الیتهددا ،انتخدداب م یارهددا و ملایسددهها بددرای
تصمیمییری هستند.
منبع

Better Measurement: The Knowledge Worker Pickle, Holly Lyke-Ho-Gland,
https://www.apqc.org, Jun 22, 2021
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مدیریت دانش پروژه

سینرژی مدیریت دانش و مدیریت پروژه
امروزه اهمیت دانش برکسی پوشیده نیست .دانش ،یک منیع مهم سازمانی است کده مزیدت
رقابتی پایدار را فراهم میکند اکثر سازمانهای ُمدرن ،درک کردهاند که برای کسب ارزشافزوده
از داراییهای دانشی باید آنها را به جریان اندازند .به یفته پیتر دراكر "راز موفلیت سدازمانها

در قرن  2۱همان مدیریت دانش است" .بنابراین ،مدیران سازمانها باید با تکیهبر داندش برتدر
امكان اتخاذ تصمیمات م لولتر در زمینه موضوعات مهم و بهیود عملكردهای میتنی بر داندش
را پیدا كنند .درواقع" ،مدیریت دانش" ،ملولدهای مهمتدر از خدود داندش محسدوب میشدود و
سازمانها درصدد آن هستند كه نحوه چگونگی تیدیل اطالعات و دانسته فدردی و سدازمانی را
به دانش و مهارتهای فردی و یروهی را تییین كنند.
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مدیریت دانش ،فلسفه مدیریتی اسدت کده در ف الیتهدای متفداوت سدازمانی قابلمشداهده
است .در مدیریت دانش ،مفهوم اساسی بح

تسهیم و تیادل دانش میباشد .زمانی که افراد

اطالعات ،ف الیتهای مؤثر ،دیدیاهها ،تجربیات ،مزیتها ،درسهدای آموختهشدده لعملدی یدا
غیرعملی خود را با سایر افراد به اشتراک مییذارند ،بهرهوری در قسمتهای مختلدف سدازمان
ارتلاء پیدا میکند.

مدیریت دانک پروژه؛ اهمیت و ضرورت
مطابق ت ریف راهنمای یسترهی دانش مدیریت پروژه  ،PMBOK Guideسازماندهی دانشها
و اطالعات سازمان جهت افزایش ظرفیت مدیریت پروژه و درنتیجده دسدتیابی بده ارزشهدای
سازمان با توجه به ظرفیتهای آن سدازمان را مددیریت داندش پروژههدا مینامندد .در اغلدب
سازمانهای پروژهمحور ،ویژیی موقتی بودن پروژهها باع

ض ف حافظده ،فراموشدی تجدارب

ارزشمند و دروس آموختهشده و موجب دوبارهکاریها ،افزایش زمدان ،هزینده و اتدالف مندابع
میشود.
مدیریت دانش در پروژهها نیز مانند سازمانها بر سه محدور اصدلی انسدان ،فرآیندد و فنداوری
اطالعددات و ارتیاطددات ت کیددد دارد ،امددا فرآیندددهای پیادهسددازی مدددیریت دانددش در محددیت
سازمانها با محیت پروژهها دارای تفاوتهدایی میباشدند؛ سدازمانها دارای محدیت عملیداتی
میاشند و از خواص آن تی یت میکنند .در محدیت عملیداتی ف الیتهدا تکرارپذیرندد ،تدداوم
دارند و تغییرات بهتددریج روی میدهندد .درصدورتیکه در پروژههدا ف الیتهدا یکتدا بدوده و
تغییرات دف ی میباشند .در سازمانها منابع پایدارندد درصدورتیکه در پروژههدا مندابع متغیدر
میباشند .همین تغییر منجر به تغییر در ماهیت فرآیندهای مدیریت دانش پروژهها میشود.
این موضوع مشخصشده است که بیشدتر مشدکالتی کده یرییدانییر پروژههدا هسدتند شدكل
عمومی و تکراری دارند و درصورتیکه پروژهها ورای دسدتاوردهای مشدخص خدود ،تیددیل بده
پایگاهی برای کسب و یکپارچهسازی دانشی یردند کده در نهداد خدود دارندد ،موجدب ارتلدای
شایستگی و دانش در سازمان خود خواهند شد.
دانش و تجربه حاصل از اجرای پروژهها یک منیع مهم برای پروژههای ب دی بهحساب میآید،
چراکه پروژهها میتواند راهحلهدایی نوآورانده را بدرای انجدام ف الیتهدا در برداشدته باشدند.
ماهیت موقتی و سفارشیشدده هدر پدروژه ،یدادییری و بدهکارییری توانمنددیهای دانشدی از
پروژهای به پروژه دیگر را برای یک سازمان را دشوار ساخته است.
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هر پروژه سفارشیشده و از جنیههای یونایونی با دیگر پروژهها متفاوت است .چدون پروژههدا
یذرا هستند ،تالش ویژهای موردنیاز است تا دروس قابلانتلال بدین پروژههدا ،منتلدل شدوند.
کارکنان تمایل دارند پروژه ب دی را آغاز نمایندد و انگیدزهای بدرای تمرکدز بدر خطاهدای یذشدته
ندارند .بااینحال ،نارساییهای مشترکی در خالل این پروژههدا رخ میدهدد کده تسدهیم مدؤثر
دانش میتواند باع

کاهش هزینههای سازمانی دوبارهکاری و یافتن راهکارهای تکراری شود.

شرکتهایی که دانش رابین افراد و پروژههای خدود بدهطور موفلیدتآمیزی تسدهیم میکنندد،
دریافتهاند که ایدهها و تجارب یک پروژه میتوانند بهطور مکرر مشکالت پروژه دیگدر را مرتفدع
نمایند .دانش تولیدشده از یک پروژه میتواند در دو یروه ینجاندده شدود :بهتدرین شدیوههای
فرایرفته شده در مورد چگونگی انجام وظایف به کارآمدترین شکل ممکن و آموختههای منفدی
که از شیوههای زیانآور و کاهشدهندهی سرعت پیشرفت پروژه ،بهدستآمدهاند.
مدیریت کردن دانش تولیدشده از پروژهها ،نهتنها میتواندد بده جلدوییری از «انجدام کارهدای
تکراری» و تكرار خطاهای مشابه ،کمک کند ،بلکه بهعنوان مینایی برای خالقیدت و بهیدود کلدی
نیز به کار یرفته میشود .دانش و مخصوصا آموختهها ،در عمل ،هدم از آموختدههای مثیدت و
هم از اشتیاهاتی که برای سازمان هزینهبر بودهاند ،به دست میآید .بااینوجود شدواهد اخیدر
نشان میدهد که توانایی فراییری دانش از خالل پروژهها امری حیاتی است ،اما دسدتیابی بده
آن دشوار است.
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در یک پروژه هر شخص تنها قسمتی از کل داستان پروژه را می٬داند و دانش خلقشده در یدک
پروژه در حافظهی همهی اعرای تیم پروژه پراکنده است ،اما هیچیک مجموعه کاملی از دانش
خلقشده را حفظ و نگهداری نمیکند با هدایت بازنگریهای پساپروژهای ،پس از تکمیدل یدک
پروژه ،به کسب دانش بدست آمده یا آموختهها بپردازند .بااینوجود ،موفلیدت بازنگریهدای
پساپروژهای اغلب به دلیل فلدان زمان کافی برای هدایت آنها ،تر یف میشود ،زیرا ب ردی

از اعرای تیم ممکن است به بخشهای دیگر انتلال یابند و در پروژههای جدید درییدر شدوند.
انتصاب مجدد افراد یا حتی کل تیم پروژه ،از پروژهای به پروژه دیگر ،در راستای انتلدال داندش
بدست آمده صورت میییرد .این امر زمانی که نرخ یردش نیروی انسانی باال باشد ،سدازمانها
را آسیبپذیر خواهد ساخت.
اعرای تیم پروژه تمایل کمتری به تسهیم دانش دارند و ایدن امدر میتواندد از حساسدیتهای
تجاری ،محدودیتهای شرکت در رابطه با تسهیم اطالعات و داندش و نیدز ایدن واق یدت کده
سازمانهای همکار در یک پروژه ممكن است در موارد دیگر عمال رقیب یکدیگر باشدند ،ناشدی
شود.
مدیریت دانک در پروژههای عمرانی
منظور از پروژه عمرانی مجموعه عملیات ،خدمات طراحی و ساخت تمام و یدا قسدمتی از یدک
طرر عمرانی بهصورت واحدی مستلل یا قابل بهرهبرداری از آن طرر به پروژه است کده ازنظدر
ساخت در قالب یک و یا چند قرارداد به مرحلهی اجرا یذاشته میشدود .داندش و تجربدههای
ایجادشده در پروژههای عمرانی مانع تکرار خطاها و اشتیاهات در پروژههای جدید میشدوند و
زمینه ایجاد تحول و نوآوری را فراهم میسازند .این در حالی است که به دلیل عددم توجده بده
میاح

مددیریت داندش و مغفدول مانددن آن در پروژههدای عمراندی ایدن داندش و تجدارب

کسبشده کمتر در پروژههای ب دی مورداستفاده قرار میییرد و بر ایدن اسداس زمانیکده یدک
پروژه به اتمام میرسد اعرای پروژه پراکنده میشدوند و بندابراین داندش ایجادشدده دیگدر در
دسترس نخواهد بود .اعرای تیم پروژه دانش و تجربه خود را بهعنوان یدک داندش شخصدی
نگهداری میکنند و مکانیسمی منسجم و هماهنگ برای کسب و جذب ،ذخیره و انتشار وبکدار
ییری دانش در طرر٬های عمرانی وجود ندارد.
مستندسازی دانک و تجربه و چاک فرا روی آن
مفهوم تجربه ،مترادف بابیان مشاهدات؛ تجزیهوتحلیل ،انددازهییری ،ثیدت ،ملایسده ،تمثیدل،
طیلهبندی و ت ریف ف لوانف االت پدیدههاست .هدف اصلی در فرایند مستندسازی تجربیات،

الگوبرداری و کسب تجربه از رویدادهای یذشته برای بهیدود عملکدرد آتدی مددیران ،کارکندان و
سازمان است.
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برای مستندسازی تجربیات کارکنان ،مدیران و سازمان در حالت کلی ،داشتن دیدیاه سیسدتمی
الزامی بوده و ایجاب میکند که از مکانیسدمهای سیسدتماتیک بدرای مستندسدازی تجربیدات
استفاده شود .برای نظام مستندسازی تجربیات میتدوان مکانیسدم زیدر را در نظدر یرفدت کده
مشتمل بر پنج مرحله است؛ ثیت داده (تجربه) ،انتلال تجربده بدرای ارزیدابی ،ارزیدابی تجربده،
کدیذاری و طیلهبندی تجربه و تصمیمییری در زمینه به نظر میرسد که برخی از مدیران بنا بده

دالیل شخصی و حرفهای ،میلی به مستندسازی تجربیدات خدود ندارندد زیدرا ازیدکطرف عددم
اطمینان و تغییرات محیطی بر عرصه ف الیتهای سازمانها سدیطره داشدته و مددیران تصدور
میکنند که وض یتهای یذشته ممکن است در آینده رخ ندهند .از طرفدی دیگدر ،جلدوییری از
بروز اشتیاهات و یرفتاریهای پیشین در فرایندها و عملیات کاری ،امدری اجتنابناپدذیر تللدی
مییردد .برای مثال ،برخی از سازمانها مستندسازی را تنها ثیدت و ضدیت رویددادها و وقدایع
یک پروژه میدانند .این در حالی است که مستند کردن رویدادها و وقایع تنها بخشی از فرایند
مدیریت دانش بوده و الزم است که توزیع و انتشار تجارب و نیز زمینههای کداربرد آن تجدارب
در برنامههای سازمانی مشخص و لحاظ یردندد .از طرفدی ،همده رویددادهای سدازمانی ارزش
مستندسازی و ذخیرهسازی مستمر ندارند .الزم به ذکر است که ارزش یک تجربه را نیاید صدرفا
بر اساس خروجیهای آن تفسیر کرد ،بلکه ممکن است سازمان میلیاردها تومان هزینه کرده و
به خروجی موردنظر برسد ،اما با بررسی رویددادهای غیرمنتظدره و شدرایطی کده در طدی دوره
موردنظر پیشآمده است ،م لومات و تجارب تازهای (هرچند بد و نامطلوب) به سازمان افزوده
میشود .لذا میتوان چنین اظهار نمود کده تجربده ممکدن اسدت خدوب و یدا بدد و ندامطلوب
(هشداردهنده) باشد.
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بررسی یک نمونه موفق مدیریت دانک پروژه در شهر تهران
سازمان مهندسی و عمران شهر تهران درزمینه توس ه و ساخت پروژههای عمرانی اعم از توندل،
بزریراه و پل و ابنیه یک سازمان بزرگ و درییر با تخصصها ،مهارتها و دانش فراوانی است و
یک سازمان پروژهمحور در ملیاس بزرگ و با تمرکز بسیار زیاد دانشی است .داندش ،مهدارت و
تجارب بسیاری در این سازمان و بخصوص در ذهن دانشکاران آن وجود دارد.

این سازمان طی چند سال یذشته اقدام به پیادهسدازی راهکارهدای مددیریت داندش نمدوده
است .در یام نخست تالش شد تا نظام مدیریت دانش بدر اسداس الگدوی مددیریت پدروژه و
انتلال دانش پروژهها به بدنه سدازمان طراحدی شدود .تدا پدس از فرهنگسدازی و آیاهسدازی
کارکنان ،بستر الزم برای پیادهسازی نظام مدیریت دانش در کل سازمان اجرایی شود.

برای دستیابی به این هدف طی سالهایی اخیر و بر اساس مدل مفهدومی مددیریت داندش
پروژه ،سازمان مهندسی و عمران شهر تهران برای پروژههای بزریراه امام علی (ع) ،بزریراه شهید
همدانی ،تونل شهدای غزه ،تلاطع بزریراه شدهید چمدران بدا بزریدراه جدالل آل احمدد (ییشدا)،
بزریراه شهید بروجردی و بزریراه شهید نجفی رستگار اقدام به مسدتند نگداری پروژههدا نمدوده
است که نتایج آن در قالب کتاب دانش فندی و مددیریتی قابدل بهرهبدرداری اسدت .در ادامده

خالصهای از اقدامات و نتایج حاصل از مستندسازی تجربیات و درسآموختههای بزریراه شهید
نجفی رستگار ارائهشده است.
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بزریراه شهید نجفی رستگار ،پروژهای به قدمت  ۱2سال است که فرایند اجرایی آن در سده دوره
مختلف مدیریت شهری عملیاتی شد .این پروژه یکی از طررهای مهدم و ت ثیریدذار در تکمیدل
رینگ خارجی شیکه بزریراهی تهران است .احداث این طرر کاهش ترافیدک در جندوب شدرقی
تهران ،صرفهجویی در مصرف سوخت و جلوییری از اتدالف زمدان را بده همدراه دارد .هم ندین
مشکل بار ترافیک سنگین ورودیهای جنوبشرقی تهران بااتصال ایدن مسدیر تدا حدد زیدادی

مرتفع خواهد یردید .هدایت وسایل نللیه سنگین از مسیرهای درونشهری به محور آزادیان و
امام علی (ع) و بزریراه امام رضا (ع) از دیگر ویژییهای این طرر است.
بزریراه شهید نجفی رستگار ،بزریراههای آزادیان و امام رضا (ع) را بهصورت مستلیم به یکدیگر
متصل کرده و کسانی که قصد حرکت از شر

به غرب کشور رادارند ،میتوانندد بددون ورود بده

تهران از این کمربندی استفاده کنند .بهعیارتی پروژه شدهید نجفدی رسدتگار بخشدی از کمربندد
شرقی تهران و اتصالدهنده بزریراه آزادیان به بزریراه امام رضا (ع) است.
مستندسازی تجربیات و درسآموختههای پروژه بزریراه شهید نجفی رستگار در ماههای پایدانی
عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد .برای تحلق این مهم از رویکردهای مختلف مدیریت دانش
پروژه استفاده شد و درمجموع بیش از  2۰۰نفر ساعت مصداحیه تخصصدی بدا خیریدان پدروژه
انجام شد.
ماحصل تالشهای تیم اجرایی مدیریت داندش در ایدن پدروژه ،تددوین کتداب داندش فندی و
مدیریتی پروژه بزریراه شهید نجفی رستگار بود .این کتاب در  5فصل م رفی پدروژه ،طراحدی و
مهندسی پدروژه ،عملیدات اجرایدی احدداث بزریدراه ،درس آموختدهها و اثدرات ،دسدتاوردها و
پیامدهای پروژه شهید نجفی رستگار تدوین شد .برای تدوین فصدول مختلدف ایدن کتداب بدا
خیریان تمامی ذینف ان پروژه جلساتی بریزار شدد و در ایدن جلسدهها از تکنیکهدای مختلدف
مستندسازی تجربیات استفاده شد.
در کنار بخش تجربیات و درس آموختهها که یکی از مهمتدرین فصدول ایدن کتداب را تشدکیل
میدهددد ،بررسددی میددزان اثریددذاری تغییددرات طراحددی (  )Change Requestپددروژه و میددزان
اثریذاری مهندسی ارزش نیز ازجمله موارد کاربردی است که میتواند در آینده ت ثیر بسدزایی در
کیفیت ،هزینه و زمان انجام پروژههای مدیریت شهری در شدهر تهدران و سدایر کالنشدهرهای
کشور داشته باشد.
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رادیــو دانـــا

اولین پادکست تخصصی مدیریت دانش
رادیو دانا؛ به عنوان اولین پادکست تخصصی مدیریت دانش با هدف تدرویج فرهندگ مددیر یت
دانش در سازمانهای ایرانی توست یروه مشاره مدیریت دانش دانا تولید و منتشر میشود .ما در
نظر داریم تا با بیان ضرورت و مزایای بکارییری راهکارهای مدیریت دانش ،جایگاه این موضدوع
مهم در نظامهای مدیریتی و ارتیاط آن با سایر سیستمهای مدیریتی سازمانی را تییین کنیم .بده
همین منظور در هر اپیزود با یکی از متخصصان سیسدتمهای مددیریتی یفتگدو مدیکنیم .بیدان
مفاهیم مرتیت و تجربیات موفق سازمانهای بینالمللی با هدف ایجاد بستری برای الگوبرداری ،از
دیگر اهداف ما در تولید این پادکست تخصصی به حساب میآید.

رادیو دانا را در وبسایت و شبکههای اجتماعی گروه مشاوره مدیریت دانک دانا دنبال کنید

خزائنی
گرشاسب
لطفی
محدثه
مشاور مدیریت پروژه
دانشگاه و
علمی
هیات
دانش
مدیریت
کارشناس

مدیریت تغییر و مدیریت دانش

توجه به مدیریت تغییر در مدیریت دانش
مدیریت تغییر به م نای توس ه یک رویکرد برنامهریزیشده برای تغییر در سدازمان در راسدتای
رفع موانع پیشبینیشده و اطمینان از پذیرش موفق آن است .در مورد ارزش مددیریت تغییدر
نظرات مختلفی وجود دارد ،برخی م تلدند که بخش اساسی هر راهکدار مددیریت دانشدی در
سازمان توجه به مدیریت تغییر است و برخی دیگر آن را یک رویکدرد منسدوخ میدانندد؛ امدا
تجربه ثابت کرده که بیشتر راهکارهای مدیریت دانش شامل تغییرات قابلتوجهی در رفتارهدا،
فرایندها و سیستمهای موجود سازمانی است ،بنابراین ایجاد یک برنامه مدیریت تغییر بدراین
آن قط ا مفید قط ا مفید خواهد بود.
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ارزش مدیریت تغییر در این است که شدمارا مجیدور میکندد تدا آیاهانده تغییراتدی کده بدرای

موفلیت مدیریت دانش الزم است را اعمال کنید .ایر این کار را انجام ندهید و با عدم آمادیی
کافی ،اقدام به پیادهسازی رویکردهای جدید کنید ممکن است اجزای جدید آنطور کده انتظدار
میرود موردپذیرش واقع نشوند.
تغییر فرایندها و ابزارهای موجود و م رفی ابزارهای جدید ،عناصر اصلی تغییر هسدتند .تد ثیر
احتمالی این تغییرات را تجزیهوتحلیل و برنامهریزی کنیدد تدا بده کداربران توضدیح دهیدد کده
چگونه از منافع آن بهرهمند خواهند شد ،نلش آنها در اجرای تغییرات چگونه خواهدد بدود و
چگونه در این تغییرات به آنها کمک خواهید کرد.

فرایند مدیریت تغییر
 .۱برنامه تغییر مدیریت دانش را توس ه داده و به اجرای آن کمک کنید .ایدن کدار بهتدر اسدت
بخشی از برنامه اجرای مدیریت دانش و طرر کلی باشد.
 .2برای مشاوره در زمینه مدیریت تغییر ،از انجمن خیریدی کمدک بخواهیدد .بده صدحیتهای
اعرا یوش دهید و سپس پیشنهادات خود را دنیال کنید .رهیران و کارکنان را در مورد تغییرات

آینده آیاه سازید.
 .3ممکن است مناب ی در سازمان شما وجود داشته باشد که به شما در توس ه و اجدرای یدک
برنامه مدیریت تغییر کمک کند .ایر چنین اسدت ،از ایدن مدوارد اسدتفاده کنیدد .در غیدر ایدن
صورت ،کتابها و مشاورانی وجود دارند که میتوانید از آنها کمک بگیریدد .ایدن مندابع را در
اختیار بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که یدک برنامده عملدی داریدد و پیامددهای راهکارهدای
مدیریت دانش خود و چگونگی انطیا سازمان برای پذیرش آن را در نظر یرفتهاید.
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 .4ایر در فرهنگ سازمان اشتراکیذاری دانش و همکاری جایگاه مطلوبی نددارد ،بدرای شدروع
تغییرات باید اقدامات قابلتوجهی انجام دهید .با سنجش ارزشهای سازمانی شدروع کنیدد و
سپس آنها را بافرهنگ موجود ملایسه کنید .ایر آنها سازیار نیاشند ،تغییرات شدما بایدد بده
سمت همسویی فرهنگ شرکت باارزشهای اصلی بیانشدده بپدردازد .ایدر فرهندگ ترکییدی از
عناصر مثیت و منفی است ،شما میتوانید از عناصر مثیدت بدرای حمایدت از تالشهدای خدود

استفاده کنید و از فرایند مدیریت تغییر برای ملابله با ت ثیرات منفی استفاده کنید .به فرهندگ
و ارزشهای سازمان کمک کنید تا از مدیریت دانش حمایت کنند.
 .5برای توس ه اقدامات مربوط به دانش ،ارائده انگیدزه و پداداش بده کارکندان مدوردنظر بدرای
تشویق رفتارها مفید است .هنگام م رفدی راهکارهدای مددیریت تغییدر ،برخدی م تلدندد کده
پاداش میتواند نتایج کوتاهمدت به همراه داشته باشد و بهمرور زمان از بین میروند ،اما ایدن
اثرات کوتاهمدت نیز بسیار مؤثر عمل میکند.
 .6برای هریونه ابتکار تغییر ،همه ذینف ان میخواهند بدانند که چه اتفاقی قرار اسدت بیفتدد؟
برای کمک به در درک منافع شخصی آنها و بهطورکلی برای درک بهتر سازمان به سدؤاالت زیدر
پاسه دهید:
• چرا باید برنامه مدیریت دانش را پیادهسازی کنیم؟ دیدیاه خود را بیان کنید.
• مدیریت دانش چه مزایدایی دارد؟ از لیسدت مزایدا ت ددادی را انتخداب کدرده و آنهدا را بدا
سازمان خود مرتیت کنید.
• مدیریت دانش چگونه به سازمان ما در تحلق اهداف کلیدی خدود کمدک میکندد؟  3هددف
اصلی را با اولویتهای کلی سازمان یره بزنید.
• چگونه نیازها ،فرصتها و چالشهای کارکنان ما بدرآورده خواهدد شدد؟ مدوارد قانعکنندده را
توضیح دهید.
• سازمان ما چگونه پیشرفت خواهد کرد؟ با استفاده از یکی از رویکردهایی که در زیر ذکرشدده
است ،بیزینس کیسهای مناسب را مطرر کنید.
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چگونه برای پیادهسازی مدیریت دانک بیزینس کیس تدوین کنیم؟
یک مثال منطلی در رابطه بااینکه "چگونه تغییدرات بده دسدتیابی اهدداف کلیددی کسدبوکار
سازمان کمک میکند" ارائه دهید .مثال:
• سه هدف اصلی عیارتاند از افزایش سود ،تسریع فروش و افزایش رضایتمندی مشتری.
• توضیح دهید که چگونه عناصر برنامه مدیریت تغییر و مدیریت دانش ت ثیر مثیتدی بدر ایدن

اهداف خواهند داشت.
• مت هد به ثیت و ارائه یزارش تد ثیر اقددامات مددیریت داندش در سدود ،فدروش و رضدایت
مشتری باشید.
یک سناریوی قابلقیول ایجاد کنید و سپس مزایای آن را اضافه کنید .مثال:
• ایر یک پروژه را از تکرار اشتیاهات مشابه پروژههای قیلی نجدات دهدیم ،میتدوان  2میلیدون
دالر صرفهجویی کرد که بیش از هزینهی کل برنامه خواهد بود .ایدر ایدن مدورد را تکدرار کندیم،
ت ثیر آن بر سودرسانی زیاد است.
• ایر ما بادانش قیلی خود به یک فرصتهای جدید کاری پاسه دهیم ،یک پدروژه  ۱۰میلیدون
دالری را برنده شویم و در غیر این صورت آن از دست میدادیم ،این کار درآمد شرکت را بیشتر
میکند و تکرار آن ت ثیر قابلتوجهی بر درآمد سازمان دارد.
• ایر با پیادهسازی مدیریت دانش در مهندسی محصول ،از بازیشت محصول جلدوییری کندیم،
صدها میلیون دالر در سازمان صرفهجویی میکنیم.
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برای متلاعد کردن سازمان سؤاالت قانعکننده بپرسید .مثال:
• آیا ما میخواهیم کارکنان ما بتوانند بهراحتی دانش پروژههای قیلدی را بده دسدت آورندد تدا
بتوانند از آنها استفاده مجدد کنند؟
• آیا میخواهیم هرکسی سؤالی دارد ،یا به دنیال منابع دانشی است یا به کمدک نیداز دارد تدا
بتواند بهراحتی ،سریع و با اطمینان به آن ه نیاز دارد دست یابد؟
• آیا میخواهیم از تالش مازاد ،تکرار اشتیاهات یکسان و چالش دسترسدی افدراد نیازمندد بده
اطالعات مهم جلوییری کنیم؟

روشهای کاربردی اجرای مدیریت تغییر چیست؟
ایرچه روشها و تکنیکهای تخصصی بسیاری زیادی برای مدیریت تغییر وجود دارد ،اما باید
از مؤلفهها و رویکردهای مت ددی در مدیریت تغییرات استفاده کرد.

• تمرکز بر روی ارزشها :برای ایجاد فرهنگ اشدتراک داندش بایدد بدر روی ارزشهدای مثیدت
متمرکز شد .این کار با شناسایی ارزشها ،نظرسنجی از کارکنان ،ف الیت در شیکههای اجتمداعی
سازمان ،بیان موضوع در اجتماعدات ،ارائده سرفصدلهای آمدوزش ،توسد ه ارتیاطدات و ارائده
بستهها انگیزشی و پاداش امکانپذیر است.
• ابزارها و تکنیکهای مؤثر در مدیریت تغییر :برای اجرای مدیریت تغییدر در سدازمان بایدد از
ابزارها و تکنیکهای مختلفی استفاده کرد .این کار کمک میکندد تدا اب داد مختلدف تغییدر در
سازمان موردتوجه قرار ییرد .باید توجه داشت که فرایند مدیریت تغییر فرایند زمان بری است
و ف الیتها در این حوزه باید بهصورت مداوم و در طول زمان انجام شود.
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• داستانسرایی برای بیان مهمترین تغییر :تغییر قابلتوجه زمانی رخ میدهد که مجموعهای از
داستانهای مهم تغییر در سازمان بیانشده باشد .انتخاب سیستماتیک مهمترین داسدتانها و
ارائه آنها در رویدادهایی با حرور کارکنان سازمان ،بح

و تیادلنظر درباره آن ت ثیرات بسیار

زیادی بر تغییر ذهنیت افراد دارد .ازجمله مزایای این کار میتوان به ایجاد انگیدزه در دیگدران،
ایجاد اعتماد ،انتلال ارزشها ،کنترل کردن شای ات و ایجاد و به اشتراکیذاری چشمانداز اشاره

نمود
• کافه جهانی :یکراه سراسری برای ایجاد یک شیکه زنده از یفتگوهدا در مدورد سدؤاالت مهدم
است .اینیک فرایند خال برای هدایت یفتگوی مشارکتی ،به اشدتراکیذاری داندش و ایجداد
امکانات برای اقدام در یروههای مختلف است.
• تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی :این کار زمانی رهیران یک شرکت مورداستفاده قرار یرفت
که میخواستند موانع جغرافیایی را از بین بیرند و به یک سازمان جهانی تیددیل شدوند .آنهدا
امیدوار بودند که بهطور غیررسمی از کارمندان مؤثر برای کمک به مددیریت تغییدرات اسدتفاده
کنند ،اما ابتدا باید مشخص میکردند که کدام کارکنان با دیگران بیشتر در ارتیاط هستند و چه
کسانی بیشترین تالش را برای ایجاد روابت در مکانهای مختلف انجام دادهاند .تجزیهوتحلیل
شیکههای اجتماعی به آنها اجازه داد این کار را انجام دهند .در هر سازمانی بدا بررسدی رفتدار
کارکنان در شیکه اجتماعی سازمانی اطالعات مفیدی به دست میآید که میتواند بدرای فرایندد
مدیریت تغییر به کار یرفته شود.
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نمونههای موفق مدیریت تغییر
دین تستا از شرکت یودیر ) )Goodyearبیان میکند که مدیریت دانش خود آغاز تغییر اسدت،
بنابراین از تغییر برنامه مدیریت دانش خود نترسید.
جان هوول که برای یک پیمانکار بزرگ نظامی کار میکرد مییوید مدیریت تغییر بخش بزریدی
از کار است .توجه به این نکته که افراد چگونه از راههای مختلف دارای انگیدزه ذاتدی هسدتند،

بسیار مهم است .ایجاد محیطی کده در آن افدراد احسداس کنندد در طراحدی و پیشدرفت کدار
مشارکت دارند ت ثیر بسیار زیادی در مشارکت آنها دارد.

ژان کلودمونی ،از بخش خدمات مایکروسافت پیشنهاد میکندد کده بدرای آمدوزش کارکندان از
رویکردهای مدیریت تغییر استفاده کنید .شما باید با استفاده از یدک فرایندد پدذیرش و تغییدر
رسمی ،سیستمهایی را ایجاد کنید تا به کارکندان بدرای انجدام رفتدار مدوردنظر پداداش دهندد.
مایکروسافت از مدل آدکار ) )ADKARاستفاده میکند؛ آیاهی ،میل ،داندش ،تواندایی تغییدر و
تلویت تغییر.
ادهافمن که قیال در ناسا اشتغال داشته ،از تکنیکهای مدیریت تغییر استفاده یستردهای کرده
است .او از سال  2۰۱۰یک نمودار از روند تغییر و پیشرفتهای صورت یرفتده ایجداد کدرد زیدرا
ناسا دوست داشت دستاوردهای عینی را بییند.

منابع
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احمد سپهری
مشاور و مدرس مدیریت دانش

راهکارهای اجرایی مدیریت دانش

تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد مدیریت دانش
کی از ارکان مهم در ساختار مدیریت دانش ،تیم مدیریت دانش است .وظیفه اصلی ایدن تدیم
کشف نیازهای مدیریت دانش ،تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد مدیریت داندش و راهیدری
سایر اجزای سیستم برای تحلق اهداف و افزایش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان است.
از طرفی یکی از دالیل پرتکرار شکسدت مددیریت داندش در سدازمانهای کشدور نیدز انتخداب
نامناسب اعرای تیم مدیریت دانش است .بدین صورت که جلسات تیم مدیریت دانش مانند
سایر جلسات سازمانی به صرف چای و میوه و یپ و یفتی دوسدتانه تیددیل شدده و خروجدی
قابل قیولی از آن حاصل نمیشود.
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اما چرا این اتفاق میافتد؟!
یکی از شایع ترین دالیل ناکارامدی جلسات تدیم مددیریت داندش ،نیدود شداخصهایی بدرای
ارزیابی ف الیتهای مدیریت دانش در سازمان است .چدون مدالک و م یداری بدرای سدنجش
اقدامات وجود ندارد ،اعرای تیم یمان میکنند که کارها خوب پیش میرود؛ اما در واقدع ایدن
چنین نیست .راهکار حل این چالش تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد مدیریت دانش است.
با انجام این کار تیم مدیریت دانش میتواند با هدفیذاری اقدامات ،میزان موفلیت و یا عدم
موفلیت در کسب نتایج را ارزیابی کند.
چگونه تدوین شاخصهای عملکرد مدیریت دانک در سازمان انجام میشود؟
برای پاسه به این سوال باید بیینیم در کدام مرحله از پیداده سدازی مددیریت داندش و سدطح
بلوغ مدیریت دانش قرار داریم .نیک میلتون ،مشاور برجسته مدیریت داندش در مطلیدی کده
اخیرا (سال  )2۰2۰در وب سایت خود منتشر کرده بدود بده ایدن ملولده پرداختده کده در ادامده
بخشی از آن ارائه شده است.
مرحله تدوین استراتژی و برنامهریزی پیادهسازی مدیریت دانک
تدوین شاخصهای کلیدی عملکدرد و سدنجش آن در مرحلده اسدتراتژی و برنامدهریزی دشدوار
است ،زیرا تیم مدیریت دانش هنوز هیچ کار اجرایی را شروع نکرده و چیزی تحویدل سدازمان
نداده است .در این مرحله اعرای تیم در حال برنامهریزی هستند و فلت یک هدف مهم دارند.
آنها باید یک استراتژی و برنامه پیادهسازی مدیریت دانش را بده خدوبی تددوین کدرده و بدا

اطالعرسانی و آیاهسازی ،حمایت ذینف ان اصلی سازمان را به دست آورند.
ایر ذینف ان اصلی سازمان به عنوان اعرای تیم مددیریت داندش در جلسدهها حردور داشدته
باشند این مرحله سریعتر و با نتایج مطلوبتری به پایان میرسد .بده عندوان مثدال ایدر مددیر
منابع انسانی به عنوان یکی از اعرای تیم مدیریت دانش انتخاب شود ،طراحدی اولیده نظدام
انگیزشی با تسهیلیری این فرد سادهتر و در زمان کوتاهتری انجام میشود.
مرحله اجرای پروژههای پایلوت مدیریت دانک در سازمان
بخشی از هدف پروژههای پایلوت مددیریت داندش ،ارائده ارزش اقتصدادی ملمدوس از طریدق
عملکرد مدیریت دانش در حوزههای پایلوت است .با این کار عالوه بر جلدب حمایدت مددیران
ارشد سازمان ،چارچوب اجرای مدیریت دانش در کل سازمان نیز آزمایش شده و نلداط بهیدود
آن مشخص میشود .هدف اصلی در مرحله پدایلوت ملددار ارزش ایجداد داده شدده از اجدرای
تکنیکها و ابزارهای مدیریت دانش است.
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برای سدنجش ارزش ایجداد شدده ،تدیم مددیریت داندش بایدد بدا همکداری سدفیران داندش
شاخصهای کلیدی عملکرد برای هر تکنیک را تدوین کرده و با یفتگو با ذینف ان اهداف مدورد
انتظار را به صورت کمی ت یین کند.
به عنوان مثال ایر بر اساس نیازسنجی اولیه نیاز به اجرای تکنیک انجمنهدای خیریدی در یدک
پایلوت وجود داشت ،پیش از اجرای این تکنیک ،هدف از اجرا و شاخصهای کلیددی عملکدرد
برای سنجش میزان موفلیت آن توست تیم مدیریت دانش و سفیران دانش سدازمان تددوین
شود.
در این مرحله تیم مدیریت دانش باید مت هد شود که تمام تالش خود را برای تحلدق اهدداف
ت یین شده به کار میییرد.
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مرحله توسعه و گسترش مدیریت دانک در سازمان
پس از اجرای پروژههای پایلوت ،هدف تیم مدیریت دانش یسدترش مددیریت داندش در کدل
سازمان است .بنابراین تیم دارای سه شاخص کلیدی عملکرد اولیه است:
• درصد واحدهایی که به یک سطح مشخص از بلوغ مددیریت داندش رسدیده اسدت (بلدوغ
مدیریت دانش)
• شاخصها برای تکنیکها و ابزارهای مدیریت دانش مانند ت داد دروسآموختدهها ،ت دداد
انجمنهای خیریی ت داد دورههای آموزشی اجرا شده و غیره
• ارزش افزوده ایجاد شده با اجرای تکنیکهای مدیریت دانش
مرحله نهادینهسازی مدیریت دانک در سازمان

با افزایش سطح بلوغ ،اقدامات مدیریت دانش باید به کار روتین و بخشی از وظایف هر یدک
از کارکنان سازمان تیدل شود .در این مرحله نلش تیم مدیریت دانش ،ت یین خت مشدیهای
مدیریت دانش و پشتییانی از اجرای آن است .شاخصهای کلیدی عملکرد مناسب بدرای تدیم
مدیریت دانش در این مرحله عیارت است از:
• میزان انطیا اهداف کالن کسب و کار با سیاستهای مدیریت دانش
• شاخصهای پشتییانی از ف الیتهای مدیریت دانش مانندد دورههدای آموزشدی مددیریت
دانش ،دورههای مربییری مدیریت دانش و غیره
• شدداخصهای مددرتیت بددا تکنیکهددا و ابزارهددای مدددیریت دانددش ماننددد ت ددداد و ارزش
دروسآموخته ثیت شده ،درصد دروس آموخته به کاریرفته شدده شدده ،بلدوغ انجمنهدای
خیریی ،تجاریسازی دانش سازمان و غیره
• نرخ بازیشت سرمایه مدیریت دانش برای سازمان
با تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد برای پیادهسازی مدیریت دانش ،جلسات تدیم مددیریت
دانش عالوه بر خوردن چای و میوه محل مناسیی برای هدایت و راهیری ف الیتهای مدیریت
دانش سازمان نیز میشود.
بدین ترتیب ،تدوین شاخصهای کلیددی عملکدرد بدر اسداس سدطح بلدوغ مددیریت داندش
میتواند پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان را نظاممند کند .این شاخصها مانند یک خدت
راهنما عمل کرده و به اعرای تیم مدیریت دانش نزدیکترین مسیر برای افزایش سطح بلدوغ
مدیریت دانش را نشان میدهند.
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