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است .ر ندهای پیادهسازی مدیریت دانش از د سال پیش در سطح دنیا دستخغش کغییرات
زیادی شده است

سازمانهای مغفق در کالش هستند کا از «رویکردهای نوین مدیریت دانش»

استفاده کنند .این کغییر ر یارد همزمان با ظهغر

کغسعه کانغلغژیهوای ددیود در حوال رخ

دادن است.
سازمانهای مغفق به این نتیجه رسیدهاند که استفاده از هوش مصنوعی بایود بورای نهوا در

ا لغیت باشد ،چرا که ر یاردهای قبلی پاسخگغی کمامی نیازهای سازمان در زمینوه مودیریت
دانش نیست .از طرفی قابلیتهای منحصر بوه فورد کانغلغژیهوایی م ول واقعیتت مجتازی

واقعیت افزوده ،متغلیان مدیریت دانش را به این فار ا داشت که از ن برای پیادهسازی برخی
کانیکهای مدیریت دانش استفاده کنند.
ما در گر ه مشا ره مدیریت دانش دانا با الگوغبرداری از نمغنوههای مغفوق دهوانی در کوالش
هستیم کا ر یاردهای نوغین مودیریت دانوش را متناسو
بغمیسازی

بوا نیازهوای سوازمانهای کشوغر

پیادهسازی کنیم .به عنغان نمغنه یای از حغزههای بسویار مهوم در سوازمانهای

کغلیدی« ،کعمیرات اساسی کجهیزات» یا همان ا رهال است .درسمغختهها
شده در ا رهال بسیار کلیدی بغده

دانش کسو

مدیریت صحیح ن میکغاند منجر به خلق ارزش شغد.

با کغده به این مغضغع همااران ما در دانا برای ا لوین بوار در کشوغر ،متود لغژی «مودیریت
دانش ا رهال با استفاده از کانغلغژی اقعیت مجازی» را طراحی

در کعمیرات اساسی یای از

احدهای کغلیدی مهم صنعت مس کشغر ادرایوی کردنود .باوارگیری ایون ر ش در فعالیوت
کلیدی ا رهال این کارخانه کموک کورد کوا دانوش فنوی
ذخیرهسازی
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بهاشتراکگذاری شده
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مبنایی برای مغزش

کجربیوات مهوم بوه بهتورین شوال
کغانمندسازی کارکنان شغد.

ساسان رستمنژاد
مدیریت دانش
مدرس مدیریت
مشاور و مدرس
مشاور
دانش

موفقیت در مدیریت دانش

 5تجربه کاربردی در استقرار مدیریت دانش

طی سالهای اخیر مطال

بسیار زیادی در رابطه با استقرار راهاارهای مدیریت دانش منتشر

کردیم ،اما همااری با سازمانهای مختلف کشغر سراسر کجربه

دارای ناات مغزنوده اسوت.

کجاربی که در ادامه به ذکر نها میپردازم در بطن سازمانهای ایرانی اکفاق افتواده اسوت
میکغاند برای سازمانهای دیگر هم کارار شغد
بیخبر هستید!
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یا ایناه مشابه ن اکفاق افتاده

شوما از ن

فقط نیمبار!
دریای از سفرهایی که برای ادرای اقدامات مدیریت دانش یای از پر ژهها در حوغزه معودنی
داشتم ،یای از کارشناسان سازمان کعریف میکرد که چاش ماانیای که از ن در فرینودهای

کغلیدی این شرکت استفاده میشغد ،دچار مشال شده بغد .مشال هم این بغد کوه دسوتگاه
پس از مدکی کار کردن دا میکرد

مجبغر میشدند که دست از کار باشند کا دستگاه خنک

شغد .ایشان میگفت که با چندین شرکت معتبر کعمیرکننده این کجهیز ارکباط برقرار کردند کوا
این مشال برطرف شغد لی مغفقیتی حاصل نشد .کا اینکه در کمال ناامیدی یای از همااران
شرکت ،کعمیرکاری را که دریای از شهرهای همان استان

در شرکت دیگری مشغغل به کار بغد

معرفی کرد.

شلغار

بد ن حتی یک ابزار به محل کارخانه مرادعوه کورده

کعمیرکار بعد از چند ر ز با کت

بغد! ایشان میگفت که ما باکمال کعج

گفتیم که برای کعمیر این کجهیز نیازی بوه ابوزار یوا

کجهیزات خاصی ندارید؟! کعمیرکار گفت " ،زمانی که مغضغع
منتقل کردید

مشالی که داشتید ر بوه مون

با کغده به کجربیات پیشینه خغدم متغده راهحل شدم!" مشال از میزان فشار

ر غن هیدر لیک ن دستگاه بغد که صرفاً "نیم بار" بیشتر کنظیمشده بغد .کعمیرکار باکم کردن

نیم بار از فشار این ر غن در مدتزمان کمتر از  ۵دقیقه مشالی را که چند ماه گریبان کغلید ن
کارخانه را گرفته بغد برطرف کرد!
این کجربه ازنجا برای من بسیار دال

بغد که ما در مدیریت دانوش حورف از نقشوه دانوش

میزنیم ،بدان معنا که بدانیم که چه کسی در کجای سازمان چه چیزی میداند
دقیقا به همین مغضغع میپردازد.
3
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ایون کجربوه

این تجربیات به هیچ دردی نمیخورد!
چند سال پیش زمانی که با یای از شرکتهای پتر شیمی معتبر کشغر همااری میکردیم یای
از مدیران سازمان در دلسهای با صراحت بیان به این مغضغع اشاره کرد که من بههیچعنغان
در احد سازمانی خغدم نیازی به دانش پنهان

کجارب کارکنان ندارم ،چراکه این کجربیات به

هیچ دردی نمیخغرد! برای ما سغال پیش مد که چطغر کجربیات کارکنان یک احد سازمانی
راهگشا باشد کا ایناه ایشان باکجربه بیش از  ۳۰سوال فعالیوت در صونعت

نمیکغاند مفید

پتر شیمی ،این مغضغع را کشریح کرد.

ایشان میگفت که همااران من بنا به دالیل مختلف اعم از غر ر بیجا ،عدم کسول
انگلیسی

دالیل دیگر ،ر شهوای ادرایوی

کجهیزات را بهخغبی مطالعه نمیکنند
سعی

بوه زبوان

دسوتغرالعملهای نحوغه کوار بوا ماشوینالت

به کعبیری به ن کسل

ندارند

بوه هموین دلیول بوا

خطا به ادرای فعالیتهایشان میپردازند .این مغضوغع باعوم میشوغد کوه کجوارب

مختلفی کس

کنند

به خیال خغدشان بهعنغان کجارب سازمانی در سامانه مدیریت دانوش

بارگذاری کند.
لی ایشان اذعان داشت که این کجربیات بهعنغان دانش شواار ،سوالهای پویش در قالو
ر شهای ادرایی
بهدای کس

دستغرالعملها مستند شده

در سوازمان مغدوغد اسوت

ایون کارکنوان

این کجارب بهصغرت شخصی که گاهی باعم ضررهای بسیار زیادی هوم بورای

سازمان میشغد ،باید دانش شاار مرکب

با این فعالیتها را مطالعه کنند

باار ببندنود .بوه

کعبیری ایشان به اهمیت مدیریت دانش شاار اشواره میکورد کوه مغضوغعی اسوت کوه در

سازمانهای ما کمتر به ن پرداخته میشغد.
4
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ما دانش نداریم!
ً
اخیرا با یای از بانکهای خصغصی معتبر کشغر همااری را غاز کوردهایم

در دلسوه شور ع

پر ژه یای از مدیران این بانک مغضغع دالبی را بیان کرد .ایشان اشاره داشت که در بانک ما
دانش سازمانی به نقطه سربهسر خغدش رسیده است
دیگران به اشتراک بگذارند
ادرایی

کارکنان ما دانشی ندارند که ن را بوا

همه ن چیزی که هست ،بخشنامهها ،یینناموهها ،ر شهوای

دستغرالعملها یا به کعبیری همان دانش شاارسازمانی است .در بح ی که در ایون

دلسه پیرامغن بیان مسئله ایشان داشتیم مغضغعاکی مطرح شد کوه در اداموه بوه ن اشواره
میکنم.

یای از مغضغعات این بغد که دانش شاار در سازمان باید بهاندازه دانش پنهوان مغردکغدوه
قرار بگیرد؛ چراکه به گفته این مدیر بسیاری از کارکنان بانک نسبت به دانش شاار ،گاهی
کسل

الزم را ندارند

برطرف شغد

این چالش میکغاند با استفاده از کانیکهای مختلف مدیریت دانوش

یا به حداقل ممان برسد.

اما مغضغع دیگری که مطرح شد این بغد که بر اساس مدل زک ،سه سوطح دانوش سوازمانی
داریم؛ دانش پایهای ،دانش پیشرفته
انتظار کغلید

5

دانش نغ رانه .به عبارکی ما در سازمان از بدنه کارکنان

اشتراکگذاری دانش نغ رانه را نداریم.
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چراکه دانش نغ رانه ،ظیفه احدهای متغلی این مغضغع ازدمله احد پژ هش ،کحقیوق
کغسعه

غیره است

کارکنان سازمان باید متمرکز بر دانش پایهای

یعنی همین مغاردی که فعالیتهای نها را پیش میبرد
کارشان را بهتر

اصغلیکر

پیشرفته سازمانی باشند؛

یا به کعبیری باعوم میشوغد کوه

با بهره ری بیشتری انجام دهند.

زمانی که در ذهنم مر ر میکردم متغده شدم که خیلی از مودیران در سوازمانهای دیگور نیوز
ممان است به این چالش برخغرد کنند

ظیفه ما بهعنغان مشا ر مدیریت دانش

همچنین

متغلیان مدیریت دانش در سازمان این است که سطغح مختلف دانش سازمانی را برای نوان

کبیین کنیم کا این مبحم برای نها شفاف شغد.
سیستم جواب میده؟!
ً
اخیرا پیرامغن ارائه یژگیهای نرمافزار مدیریت دانش دانا دریای از بانکهای
در دلسهای که
بزرگ کشغر داشتم ،یای از مدیران حغزه فنا ری اطالعات دغدغهای را مطرح کرد که بانک موا
بیش از  ۳۰هزار نفر نیر ی انسانی دارد

یا نرمافزار شما پتانسویل حووغر

مشوارکت ایون

کعداد نیر ی انسانی را دارد؟ من در پاسخ به سغال ایشان مطرح کردم که هیچ قت

در هیچ

کجربه پیادهسازی ما در سازمانهای مختلف ،صد درصد کارکنان سوازمان در فراینود مودیریت
دانش مشارکت ناردند

نخغاهند کرد!

این قاعده نهکنها در مدیریت دانش ،بلاه کلیه سیستمها
صادق است .ناته دال

ر یاردهوای بهبوغدی

مودیریتی

این بغد که پس از صحبتهای بنده یای از مودیران حوغزه موغزش

اشاره کرد که در سامانه نرمافزاری مغزش این بانک که بیش از  ۱۰سال سابقه دارد ،حود د ۱۰

درصد کارکنان حوغر فعال

مشارکت اثربخش دارند!

بهصغرت کلی در استقرار راهاارهای مدیریت دانش باید به این مغضغع کغده داشوته باشویم
که کلیه کارکنان در این فریند مشارکت نخغاهند داشت؛ چراکه همه کارکنان عالقه ندارند ،همه
کارکنان انگیزه ندارند

همه کارکنان الزاماً دانش

کجربه قابلارائه ندارد

دانشاار نیستند!

مدیر موتورسوار!
چند ماه گذشته سمیناری با ر یارد ارائه مفاهیم ،ضر رت ،مزایوا
دریای از سازمانهای خصغصی

الزاموات مودیریت دانوش

معتبر کشغر داشتم .زمانی کوه بحوم موا بوه رکون رهبوری

بهعنغان یای از کسهیلگرها یا کسریعکنندههای چارچغب مودیریت دانوش سوازمان بهوره ری
سیایی رسید ،یای از مدیران باکجربه خاطره بسیار دوذابی را بورای سوایر مودعغین کعریوف
کردند .ایشان در ابتدا این سغال را مطرح کرد که مفاهیمی مانند رهبری ،د ستی

شهر ندی

یا همان  Leadership, friendship, citizenshipبه معنای اقعی یعنی چه؟! پس از کمی بحم

گفتگغ پیرامغن این مغضغع ایشان ادامه دادند که مغضغع رهبری بدان معناست که
6
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کارکنان یک سازمان به یک فرد ادازه میدهند که بر ایشان رهبری کند
به این معنا است که یک نفر ادازه میدهد که من با ا د ست باشم

یا مغضغع د سوتی
یا شهر ندی بوه ایون

معنا است که یک شهر به من ادازه میدهد که من شهر ند ن شهر باشم!
این کعابیر بهشدت برای من دذاب
سازمان خصغصی دیگر

دال

بغد .ایشان ادامه داد که چند سال پیش دریای از

بهعنغان مدیر یای از بخشها مشغغل به کار شد.

ا لین مغضغعی که دغدغه ایشان بغد ،افزایش فر ش دستگاههای پغز

یا به کعبیری کغسعه

سهم بازار در این زمینه بغد .ایشان اشاره داشت که برای ایناه متغده فرایند دقیق این حوغزه
شغد به مدت سه ماه با مغکغرسیالت ،فعالیتهایی که اپراکغرهای ن سازمان انجام میدادند
را انجام دادند کا از نزدیک با چالشها
در قال

مشاالت ادرایی نان شنا شغند! بعد از چند ماه نیز

یک همایش از همه اپراکغرها دعغت به عمل  ردند

از برکرینهای نها نیز کقودیر

کردند.
این مغضغع پایه

اساسی شد که شرکت پرداخت الاتر نیک ن بانک در حال حاضر بیشترین

سهم بازار را در کشغر دارد .این مودیر رهبوری اقعوی

نفوغذ در قل

هوایی کوه همیشوه در

کتابهای حغزه رهبری به ن اشاره میشغد را به معنای اقعی ادرا کردند.
7
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پیادهسازی مدیریت دانش

 8مرحله پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان
برنامه مدیریت دانش مغفق با سرمایهگذاری بر داراییهای فاری مبتنی بر دانوش ،بهوره ری
کارکنان ،کیفیت محصغل

خدمات را افزایش میدهد .اموا پیادهسوازی مودیریت دانوش در

سازمانها با چالشهایی همراه است که در ادامه به ن میپردازیم.
بسیاری از سازمانها بهمنظغر بهرهمندی از مزایای پیادهسازی مدیریت دانش
به چشمانداز

مامغریت سازمان از کانیکهوا

دادهکا ی ،ثبت درسمغختهها

8

ابزارهوای مختلفوی ماننود مودیریت اسوناد،

انجمنهای خبرگی بهره میبرند.
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برای رسویدن

ارکان پیادهسازی مدیریت دانش
برای پیادهسازی یک برنامه مدیریت دانش مغفق باید به ارکوان مختلفوی همچوغن کارکنوان،
فرایندها ،فنا ری ،ساختار سازمانی

فرهنگ سازمان کغده کرد.

کارکنان :برنامه مدیریت دانش سازمان بایود منطبوق بور کغانوایی افوراد در ن سوازمان بورای
اشتراکگذاری دانش

کأثیرگذاری بر دیگران

بهکارگیری دانش در سازمان باشد.

فرآیندها :فریندهایی که ایجاد میکنید باید شامل بهترین شیغهها برای شناسایی ،مدیریت
دقیق باشد.

اشتراک دانش کارمد

فناوری :فنا ری انتخابی شما باید نحغه پیاربندی

استفاده از ابزارها

خغدکارساز ی را بورای

فعال کردن مدیریت دانش بهبغد بخشد.
ساختار ساازمانی :سواختارهای سوازمانی بایود بورای کسوهیل

کشوغیق گواهی

کخصو

بینرشتهای بازطراحی شغند.
فرهنگ :سازمان شما بایود در راسوتای مغفقیوت بلندمودت سوازمان ،فرهنوگ دانشمحوغر
اشتراک دانش کالش کند.
چالشهای پیادهسازی مدیریت دانش
پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان کار سادهای نیست .حتی با بهترین برنامهریزی ،خغد را
برای ر یار یی با مغانع

کار کردن با نها ماده کنید .برخی از چالشهای رایجی که مماون

است با نها مغاده شغید عبارتاند از:
 oناکغانی در شناخت یا اشتراک دانش؛ کبدیل دانش پنهان به دانش شاار
 oمغقعیت دغرافیایی کارکنان

مغانع زبانی در یک شرکت بینالمللی

 oمحد دیتهای فنا ری اطالعات
 oضعف در کعریف
 oکس

ارکباطات

دستهبندی حغزههای کخصصی

کار دائماً در حال کغییر

 oکوادهای

چالشهای داخلی

 oفقدان انگیزه

اهداف مدیریت عملارد

 oبرنامههای مغزشی نامناس
 oمغانع فرهنگی

مقا مت در برابر کغییر

 8گام برای پیادهسازی مدیریت دانش
برای پیادهسازی مدیریت دانش ر شهای مختلف
مدلهای مردع

9

متنغعی دغد دارد که هر کدام بر اساس

یا کجربیات شرکتهای مشا ر طراحی شدهاند.
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در ادامه یای از این ر شها را با هم بررسی میکنیم .این ر یارد هشوت مرحلوهای بوه شوما
کمک میکند کا برای چالشهای رایج برناموهریزی کنیود ،مغانوع را حوداقل کنیود

انگیوزش

کارکنان برای مغاده با کغییرات را حداک ر کنید.

این ر یارد بر اساس فعالیتهای زمایششده
استراکژی ،برنامهریزی

اقعی کغسعهیافته است .گامهای ا لیوه بور

دمع ری نیازهای سازمان کاکید دارد .مراحل بعدی بر ادورا

بهبوغد

مستمر کمرکز دارند.

مرحله  :1اهداف برنامه مدیریت دانش را تعیین کنید
 oقبل از انتخاب یک ابزار ،کعریف یک فریند ،کغسعه گردش کار
کنید .برای ایجاد اهداف برنامه مناسو
محرکهای کس

کار که مغد

 oاهداف کغکاهمودت
کس

چشمانداز سازمان را بیوان

 ،مشواالت سوازمان را کوه نیواز بوه حول دارنود

بهبغد سازمان میشغند شناسایی

مستند کنید.

بلندمودت کوه مشواالت سوازمان را حول میکننود

از محرکهوای

کار حمایت میکند را مد ن کنید .اهداف کغکاهمدت باید به دنبال کأیید اعتبار باشند

که در مسیر درست قرار داشوته باشود درحالیکوه اهوداف بلندمودت بوه ایجواد
چشمانداز سازمان کمک میکند.
10
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انتقوال

مرحله  :2برای تغییر آماده شوید
 oمدیریت دانش بیش از کمرکز بر فنا ری ،بر کغییر فرهنوگ سوازمانی کمرکوز دارد .در ایون
مرحله کارکنان باید در نحغه به اشتراکگذاری کجربیات خوغد کجدیودنظر کننود .ایون کوار
نیازمند یک خغاست

اراده در نی است.

 oیای از مغانع رایج برای افزایش اشتراک دانش این است که شورکتها در دردوه ا ل بوه
عملارد فردی کارکنان پاداش دهند .این عمل رفتار «دانش قدرت است» را کر یج میدهد

که بافرهنگ دانشمحغر

اشتراکگذاری دانش در کواد است .برای عبغر از ایون چوالش

سازمانها باید کالش کنند که کار کیمی
عملارد شاخ

همااری میان افراد را کر یج کننود

در ارزیوابی

های کار کیمی از ارزش بیشکری برخغردار باشد.

 oادرای مغفقیتمیز یک برنامه مدیریت دانش ددید ممان اسوت نیازمنود کغییراکوی در
هنجارها

ارزشهای مشترک سازمان باشد .کغییراکی که برخی از افوراد مماون اسوت در

برابر ن مقا مت کنند یا حتی سعی در خن ی کردن نها داشته باشند .برای بوه حوداقل
رساندن کأثیرمنفی ،خغد را برای مدیریت کغییرات ماده کنید.
 oسفیران مدیریت دانش را در سراسر سازمان کغانمند کنید که رفتارهای بوه اشوتراکگذاری
دانش را در بخشهای خغد کشغیق کنند
دانش سازمان ارائه کنند.

11
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بازخغرد ارزشمندی را به کیم ادرایی مودیریت

مرحله  :3یک فرآیند با اولویت باال را بهعنوان پایه اقدامات مدیریت دانش تعریف کنید
 oطرحریزی یک فریند مدیریت دانش در سطح باال یک گام کلیدی برای ادرای مغثر اسوت.
شر ع با یک فریند سطح باال به شما کمک میکند کا بهکدریج ر یههای دقیق را در مراحل
چهار ،پونج

شوش کغسوعه دهیود .بوه خواطر داشوته باشوید افورادی کوه بوهکارگیران

امال
مشارکتکنندگان دانش خغاهنود بوغد بایود بخشوی از ایون گفتگوغ باشوند .فرینود کو ً
کغسعهیافته باید قبل از مرحله هفت (ادرا) نهایی

کأیید شغد.

 oسازمانهایی که فریند مدیریت دانش را نادیده میگیرند یا بهطغر ضعیف کعریف میکنند،
پتانسیل کامل اهداف مدیریت دانش سازمان را درک نمیکنند .فرایند شناسایی ،دمع ری،
طبقهبندی

انتشار دانش در بهترین حالت در این سازمانها بهصغرت مغردی خغاهد بغد.

برای عبغر از این چالش ،بهترین شیغههای رایج مدیریت دانش که باید در برنامه خوغد در
نظر بگیرید عبارتاند از کد ین استراکژی دانش ،ایجاد ،شناسایی ،طبقهبندی ،ذخیرهسازی،
اعتبارسنجی ،انتقال ،اندازهگیری

گزارش دهی دانش.

مرحله  :4نیازهای فناوری را تعیین و اولویتبندی کنید
 oزمان ن رسیده است که ارزیابی کنید چه نغع فنا ری فعالیتهای مرکب
شما را افزایش

با مدیریت دانش

خغدکار میکند .شما میکغانید نیازهای فنا ری مدیریت دانش خغد را بور

اساس اهداف برنامه خغد که در مرحله ا ل کعیینشده است
که در مرحله سه کعریف کردهاید ،کعیین

ا لغیتبندی کنید.

 oراهحلهای مدیریت دانش سازمان گسترده
اصلی را بشناسید ،هزینه

کنترل فریند

معیارهوایی

متنغع است .ضر ری است که ارائهدهندگان

فایده هر نغع فنا ری را درک کنیود

بفهمیود کوه چگغنوه هور

راهحل میکغاند به شما دررسیدن به اهدافتان کمک کند یا مانع شغد.
 oدرک درستی ازنچه کارکنان نیازمند ن هستند ،چه چیزی برای نها کارکرد خوغبی دارد
به چیزهای عالقهای ندارند به دست  رید .برای خرید یک فنا ری ددید خیلی عجله نانید
در ابتدا بررسی کنید که یا فنا ریهای مغدغد نیازهای شمارا بر رده میکند یا خیر.
مرحله  :5وضعیت فعلی مدیریت دانش را ارزیابی کنید
پسازایناه اهداف برنامه خغد را مشخ
فریندی در سطح باال کعریف کردید

کردید ،برای کغییرات فرهنگی سازمان ماده شدید،
نیازهای فنا ری خغد را کعیین

ا لغیتبنودی کردیود،

میکغانید ضعیت فعلی مدیریت دانش را در سازمان خغدارزیابی کنید.
 oارزیابی شما باید پنج دز اصلی مدیریت دانش را پغشش دهد ،کارکنان ،فریندها ،فنا ری،
ساختار
فعلی
12

فرهنگ یک ارزیابی باید نمای کلی از ضعیت فعلی ،شواافهای بوین ضوعیت
مطلغب

کغصیههایی برای بستن این شاافها ارائه دهد.
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مرحله  :6یک نقشه راه برای پیادهسازی مدیریت دانش تدوین کنید
 oبا در دست داشتن نتایج ارزیابی ضعیت فعلی ،زمان ن فرا رسویده اسوت کوه نقشوه راه
ادرایی برنامه مدیریت دانش خغد را کد ین کنید؛ اما قبل از ایناه زیادهر ی کنید ،بایود از
حمایت

کعهد رهبری ارشد

همچنین بغددوه ادورا

حفور برناموه مودیریت دانوش را

مطمئن شغید .بد ن این پیشنیازها ،کالش شما بیهغده خغاهد بغد.
حمایت رهبری

 oداشتن یک استراکژی درمغرد چگغنگی غلبه بر کاستیها در دل

دریافت

بغدده مغردنیاز بسیار مهم است .این استراکژی میکغاند بهعنغان یک نقشه راه از پر ژههای
مرکب

ارائه شغد که هرکدام به شاافهای مشخصی که کغسو

میپردازد .نقشه راه میکغاند چند ساله کد ین شغد

ارزیوابی شناساییشودهاند

نقاط عطف

ابستگیهای کلیدی را

نشان دهد .یک نقشه راه خغب در گام ا ل پر ژههوا ،برخوی از بردهوای کغکاهمودت را بوه
همراه خغاهد داشت که حمایت از مراحل بعدی را کقغیت میکند.

مرحله  :7ابزارهای و تکنیکهای مدیریت دانش را پیادهسازی کنید
 oادرای یک برنامه مدیریت دانش

افزایش اثربخشی کلی سازمان شما به منابع کارکنانی

بغدده قابلکغدهی نیاز دارد .انجام این کار به زمان زیادی احتیاج دارد ،اما مطمئن شغید
که پیشرفتهای کدریجی دارید .سعی کنید مغفقیتهوای کغچوک را دشون بگیریود

در

سازمان اطالعرسانی کنید.
 oحاال قت شر ع است .شما میدانید کوه اهوداف چیسوت ،فرهنگسوازمانی را بهدرسوتی
شناسایی کردهاید .فریندها

فنا ریهایی دارید که برنامه مدیریت دانوش شوما را فعوال

میکند .شما میدانید که چه شاافهایی دغد دارد

یک نقشه راه داریود کوا بوه بگغیود

چگغنه نها را برطرف کنید.
 oهمانطغر که در هر مرحله از نقشه راه پیش میر ید ،مطمئن شغید که به هدف کغکاهمدت
خغد رسیدهاید .بد ن نها ،برنامه شما ممان است حرکت

دست بدهد.
13
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حمایت ذینفعان کلیدی را از

مرحله  :8اندازهگیری و بهبود برنامه مدیریت دانش
یا مدیریت دانش شما اثربخش است
راهی برای اندازهگیری اثربخشی

خغب کار میکند؟ برای پاسخ به این سغال نیازمنود

مقایسه با نتایج پیشبینیشده داریود .در صوغرت اماوان،

قبل از ادرای برنامه مدیریت دانش ،ضعیت فعلی خغد را ارزیابی کنید .پس از ادرا ،ر نود
نتایج ددید را با نتایج قدیمی مقایسه کنید کا ببینید عملارد چگغنه بهبغدیافته است.
 oاگر مزایای مدیریت دانش بهاندازهای که پیشبینی میکردید شاار نیست ،ناامید نشغید.
زمان میبرد کا سازمان با فریندها

بهبغدهای ددید منطبق شغند.

 oهنگام کصمیمگیری در مغرد معیارهای مناس

برای اندازهگیری پیشرفت سازمان خغد ،یک

کارت امتیازی متغازن ایجاد کنید که معیارهایی را در زمینه عملارد ،کیفیت ،انطباق

ارزش

ارائه دهد .ناته کلیدی در پس ایجاد یک کارت امتیازی متغازن مدیریت دانش این اسوت
که بینش ارزشمندی را در مغرد ایناه چه چیزی کار میکند

چه چیزی کوار نمیکنود ارائوه

میدهد .سپس میکغانید اقدامات الزم را برای کاهش شاافهای مغدغد ،عملارد ،کیفیت
ارزش انجام دهید ،بنابراین کارایی کلی برنامه مدیریت دانش را بهبغد میبخشد.

ادرای یک برنامه مدیریت دانش کامل به زمان

منابع نیاز دارد ،با اینحال ،نتایج میکغانود

چشمگیر باشد .همچنین میکغانید با اکخاذ ر یاوردی مرحلوهای کوه در هور مرحلوه بوازدهی
سغدمندی به همراه داشته باشد

ریسکها را به حداقل برسانید.

منبع
8Steps to Implementing a Knowledge Management, EDGE.SIEIUS.COM,
robbert simmons, August 2019
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برای اولین بار در کشور؛
مستندسازی تجربیات اورهال با تکنولوژی
واقعیت مجازی در امور ذوب سرچشمه
اقعیت مجازی یای از پیشرفتهکرین
بسیار از شرکتها

بهر زکرین کانغلغژیهایی است که در چندسال اخیر مغرد کغده

سازمانهای پیشر دنیا قرار گرفته

میبرند .امغر مغزش

از ن در حغزههای مختلفی مانند مغزش بهره

کجهیز نیر ی انسانی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در اقدامی نغ رانه

برای

ا لین بار در کشغر ،از این کانغلغژی برای «مستندسازی کجربیات ا رهال ذ ب» استفاده کرد .بوهکارگیری
این ر ش کمک میکند کا دانش فنی
نص

کجربیات مهم مجتمع در فرایندهای مانند کعمیرات اساسی

کجهیزات به بهترین شال ذخیرهسازی

بهاشتراکگذاری شغد.

یا

سیروس آقایار
کارشناس حوزه منابع انسانی و مدیر سابق منابع انسانی شرکت پتروشیمی بندرامام

مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی

قدرت توانمندسازی کارکنان

کغانمندی یعنی مسئغلیت بیشتر بر د ش کشیدن بد ن کغچککرین چشمداشت به پواداش.
کارکنان کغانمند در مقابل انجام کار کمتر لفر نه ” یا “ نمیکغانم ” را باار میبرند .کغانمندی به
افراد کمک میکند کا بتغاننود کنتورل بیشوتری بور محوی

کشریکمساعی نان بهعنغان عوغی از گر ه افزایش یابد

کارشوان داشوته باشوند ،میوزان

فرصوت خوغد شواغفایی

رشود

فردی برایشان فراهم شغد .ریچارد کا ر کغانمندسازی را اینگغنوه کعریوف میکنود؛ کشوغیق
فرصت دادن به کارکنان برای پذیرش مسئغلیتهای فردی کا بتغانند ر شهای انجام کارشان
را بهبغد بخشند

درراه نیل به اهداف سازمان کشریکمسواعی کننود .کغانمندسوازی نیازمنود

فرهنگووی اسووت کا کارکنان در کمام سطغح سازمانی کشغیق به کس

مهارتهوای ددیود

اعتمادبهنفس شغند کا بتغانند ظایف خغد را بهخغبی انجام دهند .کعاریف دیگر کغانمندسازی
عبارتاند از:
 oقدرت دادن به کارکنان کا بتغانند کارشان را بهخغبی انجام دهند.
 oکفغیض اختیار ،پاسخگغیی ،مسئغلیتپذیری

همچنین کخصی

منابع الزم به کارکنان کا

بتغانند از عهده ظایف خغد بریند.
 oکفغیض قدرت کصمیمگیری به سطغح پایین مدیریت کا حد اماان.

 oانتقال کنترل قدرت از مدیریت به کارکنان به مفهغم اقعی در چارچغب ظایف.
 oایجاد شرایطی کا کارکنان بتغانند از حداک ر کغان
مشترک فردی

16
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دانش خوغد بورای رسویدن بوه اهوداف

برای موفقیت توانمندسازی چه نکاتی ضروری است؟
 oاهداف

مفهغم کغانمندسازی را بهصغرت شفاف

ر شن برای کلیه کارکنان سوازمان بیوان

کنید ،گاهی ضر رت دارد مشتریان نیز با این مفهغم شنا شغند.
 oصادقانه مقداری از قت خغد را صرف کغانمندسوازی کنیود ،منوابع الزم را کودارک ببینیود،
کغانمندسازی غالباً با بسترسازی
 oدرباره میزان کغشش ،کعهد

کغییرات بنیادین در فرهنگ

سیستمها همراه است.

زمان الزم برای کغانمندسازی اقعبین باشید.

 oخالصانه خغاهان این کغییرات باشید ،بازشناسی

اعتقاد الزمه رشد سازمانی در بلندمودت

است.

قدرت چیست؟
یا در سازمانها با سلسلهمراک

سازمانی افقی یا با ساختار عودم کمرکوز میکوغان گفوت کوه

قدرت بهصغرت متراکم است؟ یا عمر مدیریت مرانه به پایوان نرسویده اسوت؟ یوا مودیری
بااقتدار کمتر نمیکغاند الگغی کارکنان باشد؟ قدرت نیر یی است که قادر است احتمال انجوام
رفتار خاصی را افزایش دهد کا بتغاند بر اهداف سازمان اثرگذار باشد .انغاع قدرت در سازمان را
میکغان بهصغرت زیر دستهبندی کرد:
17
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 oقدرت پاداش :درده کنترل یک شخ
 oقدرت تنبیه :شخ

بر پاداشهایی است که برای دیگران باارزش است.

کغانایی کنبیه یا کغبیخ دیگران را دارد.

 oقدرت سازمانی یا مسئغلیت :قدرکی است که در نیل به اهداف ضر ری است؛ مانند قودرت
معمغال به سمت سازمانی ارکباط دارد.
رای حق کغ (مخالفت کردن) .این قدرت
ً
 oقدرت تخصصی :به دانش

اطالعات کاری مرکب

کارکنان سازمان است.
دوذابیت رهبوری ربو

 oقدرت معنوی یا مرجعیت :به یژگیهای فرد یا بوه خصغصویات
بستگی دارد.

قدرت اقعی از طریق کقسیم ن با دیگران به دست میید .در این شرای

مارها نسوبت بوه

گذشته بهتر انجام میشغد .در سازمانهای کغانمند باید مطمئن شد کا قدرت فقو

در اختیوار

یک نفر یا د بخش سازمان محبغس نشغد بلاه هردا به دغدش نیاز بغد سریعاً در دسترس
باشد.

چه زمانی توانمندسازی ضرورت پیدا میکند؟
برداشت ا لیه بسیاری از سازمانها از ادرای کغانمندسازی دستیابی به اهداف مشترک اسوت
لی متاسفانه اغل

این برنامهها بوا ناکوامی مغادوه میشوغند .چوغن در یوکطرف معادلوه

کغانمندسازی هزینههایی است که باید صرف متقاعد کردن کارکنان شغد این هزینوه بوهمنظغر
زادسازی قدرت نغ ری

احساس کعهد نان به ادرای کغانمندسازی صغرت میگیورد کوه در

حقیقت نغعی انتقال قدرت است .کارکنان زیادی از پذیرش مسئغلیت
میکنند

کمایل دارند کحت کنترل باشند .بسیاری از برنامههای کغانمندسازی در حود انتقوال

قدرت ،مسئغلیت

کار از مدیریت بوه کارکنوان خالصوه میشوغد

نمیرسد .بر این اساس کغانمندسازی برای سازمانهای با شرای
18
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بوه اهوداف اصولی خوغد

زیر ضر ری به نظر میرسد:

 oسازمان در محی

رقابتی قرار داشته

باید در مقابل انتظارات بازار پاسخگغ باشد.

 oکاهش الیههای سازمانی بهمنظغر افوزایش مسوئغلیت

کواهش ن

اثربخشوی هزینوه

مدنظر باشد.
o

قتی کارکنان بخغاهند با حداقل نظارت
عمغدی

سرپرستی از طریق ارکباطات افقی بجای ارکباطات

از ردههای پایین سازمان در کارها مشارکت نمایند.

 oمدیران ارشد ادرایوی

عوالی بخغاهنود از کارهوای ر زموره

عوادی فاصوله گرفتوه

بوه

برنامههای استراکژیک بپردازند.
 oکمام منابع الزم برای حفر

بهبغد رقابت مهیا شغد.

 oدانش سازمان در برخی حغزهها متمرکزشده

نیاز به اشتراک ن باشد.

سازمانهای توانمند چه ویژگیهایی دارند؟
اگر افراد کغانمند باشند شما نمیکغانید از نها انتظار داشته باشید مسوئغلیت بپذیرنود لوی
بد ن هیچ خطایی کارکنند .بههرحال باید پوذیرفت گواهی ا قوات کارکنوان مرکاو
میشغند .ناتهای که در اینجا حائز اهمیت است ،دلغگیری از کارار اشتباه

بدین منظغر سازمان با پیادهسازی نظام مدیریت دانش
انتقال

اشوتباه

د بارهکاری است.

بهرهگیری از راهاارها

کانیکهای

بهکارگیری دانش از کارار اشتباهات دلغگیری کنند.

سازمانهای کغانمند زمان زیادی را صرف استخدام

مصاحبه کارکنان میکنند کا مطمئن شغند

کارکنووان ددیوود قادرنوود بووهخغبی از عهووده ظووایف برینوود .ایوون سووازمانها دارای سوواختار
سلسلهمراک
است

افقی

مسطح هستند

چارچغب اهداف

ظایف برای کمامی کارکنان ر شن

همه میدانند بر اساس چه معیارهایی باید کصمیم بگیرنود .در سوازمانهای کغانمنود

پاسخگغیی

مسئغلیت بهعنغان یک مزیت کلقی میشغد

همغاره از کارکنان انتظوار مویر د

عملاردشان را کیفیکر نمایند .ریچارد کار ر معتقد است سازمانهای کغانمند یژگیهوای زیور
رادارند:
 oکارکنان رکون اصولی

سورمایه کلیودی سوازمان هسوتند .فراینودهای سوازمان بهگغنوهای

طراحیشده است که ارکباط

کعامل میان نها افزایش یابد.

 oکارکنان نهکنها نسبت نچه میخغاهنود بوه دسوت  رنود گواه هسوتند بلاوه نسوبت بوه
انگیزههای رفتاری خغیش

ایناه چگغنه نها را با اهوداف مشوترک همسوغ سوازند نیوز

گاهاند.
 oکارکنان مایلاند در قبال مغفقیت فردی گر هی

یا سوازمانی مسوئغلیت

باشند.
 oفرهنگسازمانی بجای سرزنش مداری ،هدفمند
19
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مشارکتی است.

نقوش داشوته

بهترین شال کغانمندسازی کرغی
ایدههای ددید

کارکنان به پذیرش مسئغلیت است .در فرهنگ کغانمند ارائه

کعامل سازنده با یاودیگر پواداش بوه دنبوال دارد .شورکتها میکغاننود بوا

کغانمندسازی کارکنان ،سطغح میانی مدیریت را بهمنظغر کاهش هزینهها کقلیل دهند .در این
حالت ظیفه کصمیمگیری از مدیریت میانی به کارکنان کغانمند محغل میشغد؛ اما سغال این
است که یا با کغانمندسازی کارکنان به دنبال کوعیف مدیریت هستیم یا میخغاهیم کارکنوان
بهخغبی کارشان را انجام دهند؟ پاسخ ر شن است ،میخغاهیم نان کارشان را بهخغبی انجام
دهند

بهعنغان باز ی کمای مودیریت کلقوی شوغند .بوازنگری سواختار سوازمانی بوهکنهایی

نمیکغاند منجر به کغانمندسازی شغد ،بلاه فق

میکغانود یاوی از مغانوع مغدوغد را از میوان

بردارد.

باایناه مدیران از مزایا کغانمندسازی مطلع هستند لی اغل

نان مانع ادرای ن در سازمان

میشغند .در کفار سنتی قدرت فرض میکردیم اگر کسی قدرت به دست می رد ،الدرم بایود
نها از شخ

دیگری بگیرد .این طرز کلقی همیشه یک نواامنی بوه دنبوال داشوت

میشد بسیاری از مدیران ارشد سازمان از ادرای کغانمندسازی نگران بوغده

باعوم

از ن دلوغگیری

میکنند .اگر مدیریت عالی سازمان به دلیل کغییر ساختار سازمانی از عمغدی به افقوی اماوان
کماس با کارکنان رده عملیاکی را به دست  رد ،میکغاند الیههای مدیریت میوانی سوازمان را
کاهش دهد .به عبارکی شاید دغد الیههای میانی مدیریت یاوی از مغانوع دودی
کغانمندسازی است.
20
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ناکوامی

مدیران میانی کغانمندسازی را کغییری استرسزا ،چالشبرانگیز

بسیاری از سرپرستان
کهدید ددی برای قدرت

ن را

امنیت خغد میدانند .برای همین شرکتها کالش زیادی میکنند کا

کارکنان را به قبغل این اقعیت کرغی

کنند .در فریند ادرای کغانمندسازی نقش سرپرستان از

کنترلکننده به مشغق ،از برنامهریز به کغانا کننده کغییر میکند .البته بسیاری از سرپرستان زیور
بار کغییر نمیر ند
خغد هستند

بهسختی با شرای

ددید فق مییابند .اغل

نمیکغانند نقش یک انگیزاننده

پذیرش کغییر ندارند

هدایتگر را داشته باشند لذا کمایل زیادی به

کردیح میدهند همیشه شرای

د ست دارند بهعنغان متخص

مدیران متای بر دانش فنی

قبلی حاکم باشد .بسیاری از این افوراد

رشته خاصی مطرح باشند کا بهعنغان کسهیل گر

مربی.

سازمانهای فراگیر ،کارکنان توانا
سازمانهای یادگیرنده به کارکنانش کمک میکنند کا قابلیتهای خوغیش را بورای مغادوه بوا
کغییرات مفید کغسعه دهند .به عبارکی سازمانهای یادگیرنده در برابر سوازمانهای قودیمی
سنتی ،در حقیقت شبیه گذار از مرحله ایستایی به پغیایی است .کغانمندسازی ابزاری است که
میکغاند به کمک سازمانهای یادگیرنده بشتابد.

کارکنان قابلیت یادگیری دارند لی سازمانها فاقد این یژگیاند ،لذا یادگیری بایود از طریوق
افراد صغرت گیرد .بهبیاندیگر سازمانها نمیکغانند فراگیر شغند مگر ناه کارکنانش مصمم به
یادگیری باشند .کغانمندسازی غالباً با کعریف مجدد شغل ،کجدید ساختار ،طرحهای کعودیل (
کاهش سمتهای سازمانی زائد

کارکنوان موازاد) هموراه اسوت

گواهی بوه نظور دیگوران

ناخغشایند باشد .برای رفع این معول ا لین گام در کغانمندسازی باید کارکنان را متقاعد کنیم
یک بازنگری در ایدههای گذشته خغیش بانند .حتی اگر اغل

کارکنوان کغانمندسوازی را بواب

میل خغد بدانند ،اما نهایی که نرا فریندی ناخغشایند میدانند در مقابلش مقا مت کرده
کغییر را نمیپذیرند .درهرصغرت برای ر د کارکنان به فریند کغانمندسوازی بایود مهارتهوا
فنغن الزم مغزش داده شغد کا انتظارمان بر رده شغد.
کارکنان کغانمند دارای اعتمادبهنفس هستند ،رک
مستقیم ندارند .عالقهمند بغده
هستند

از انگیزه بواالیی برخغردارنود .بوه دنبوال بحوم

با ر سا خغیش چالش میکنند .ثابتقدم

لذت میبرند .از مغفقیت دیگران لذت برد
کعهد کار میکند
شرای

صریح الهجوه بوغده

مغقعیتها

نیواز بوه سرپرسوتی

استغار

پرانرژی هستند

از شغلشوان

بهعنغان کجربه از نان بهره میگیرد .با هیجوان

مشغق دیگران هستند ،اما سلطهگر نیستند .قادرند ارکبواط منطقوی میوان
مشاالت برقرار سازند .میکغاند بهکنهایی

یا در قالو

فعالیت نماید .میدانند مشتریانش چه کسانی هستند ( داخلی یا خواردی)
دارند .افراد کغانمند دائماً سغال میکنند ،بحم میکنند.
21
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گر ههوای کواری
چوه نیازهوایی

زمانی که الزم باشد مخالفت نیز میکنند نها بور مغضوع خوغیش اسوتغارند ،بوا یوک حورف
رنجیدهخاطر نمیشغند

طاقت نمی رند

سعی میکنند بهترین راهحل را ارائه دهند .در مقابول کارهوای غلو

اعتراض میکنند .مزایای کار گر هی را بهخغبی

با رعایوت کموام دغانو

میداند به عبارکی کارکنان غیر کغانمند کردیح میدهند با ر سا خغیش همگام باشوند اگرچوه
نان اشتباه بانند.
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استانداردسازی شایستگیهای منابع انسانی
گامی بلند در جهت درخشش نیروهای ماهر ایرانی در عرصه بینالمللی

همزمان با ر ز ملی استاندارد ،کفاهمنامه همااری بین «انجمن صنفی مدیران منابع انسانی
ایران»

«مغسسه نشان  ر دانش

مهارت ینوده» باهودف همافزایوی در دهوت کغسوعه

شایستگی حرفهای نیر ی کار اموا شد.
انجمن صنفی مدیران منابع انسانی با بهرهمندی از شوباهای چنود هزارنفوری از مودیران،
کارشناسان ارشد ،مدرسان

فار التحصیالن رشتههای مرکب

از کأثیرگذارکرین نهادهای غیرد لتی فعال در انسجام

مغزش نیر ی ماهر در کشغر اسوت

با مدیریت منابع انسانی یای

هماهنگی امغر مرکب

بوا اشوتغال

مغسسوه نشوان  ر نیوز بوهعنغان کوادمی کغسوعه

شایستگی حرفهای ،مجری انحصاری نسخه بغمی برنامه شایسوتگی سونجی بوا اسوتاندارد
ار پایی  ESCOاست که از ظرفیت محتغایی ،کادر علمی ،فنا ری هغشمند ارزیابی

کجربوه

ادرایی مناسبی در این راه برخغردار است.
مغضغع اصلی کفاهمنامه همااری ،بازکعریف
سطحبندی شاغالن در عنا ین شغلی مرکب

ایجاد نظام مدیریت منابع انسانی ،ارزیابی
با مدیریت منابع انسانی

صد ر شناسونامه

معتبر حرفهای برای نان است .این کفاهمنامه زمینه همااریهوای چنددانبوهای را فوراهم
خغاهد کرد که ضمن افزایش شایستهساالری ،بهبغد سرمایه ادتماعی فعاالن ایون حوغزه را
رقم میزند .بر اساس این کفاهمناموه ،طورفین در موغرد اسوتعدادیابی حرفوهای ،برگوزاری
د رههای مغزش کارگاهی با ایجاد فرصتهای کوار رزی
سطحبندی درده شایستهساالری در شرکتها

23
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نیوز ایجواد سواز کار ارزیوابی

سازمانها نیز با یادیگر همااری کنند.

رضا خانی
مشاور مدیریت تغییر و تحول سازمانی

مدیریت دانش در سازمانهای دولتی

سکوت سازمانی کارکنان دانشی
رمز ماندگاری سازمانها کا حد زیادی به دانشی ابسته اسوت کوه

در عصر حاضر کغانمندی

زاییدهی «اندیشه سرمایه انسانی» است .دراینبین اگر سازمانی دچار ساغت کارکنان دانشوی
که بزرگکرین شریک استراکژیک سازمان هستند شغد ،مدیریت باید متغده خطر بزرگی باشود
که در حال اکفاق افتادن است .این خطر یعنی خبری دردناک از فسیل شودن نیور ی انسوانی
دانشمحغر که نتیجه ن ز ال ،پیری

مرگ سازمانی خغاهد بغد.

اما اگر سازمان بسترهایی فراهم کند که این اکفاق نیفتد؛ اگر کارکنان دانشگرا خامغشی اختیار
نانند
کس

بخغاهند
کجربه

بتغانند در محیطی پرشغر

خلق ،کغلید

بپردازند؛ بهراحتی

نشاط شغلی ،پژ هشهوای علموی خوغد را در

کسهیم زادانه دانش به اشوتراکگذارند؛ بوه بحوم

زادانه سخن بگغیند؛ اعتماد متقابل

کبوادلنظر

کعامل با مودیران داشوته باشوند

البته مدیران الیقی هم دغد داشته باشند که در ایون چرخوه بوه یژه در حفور

نگهداشوت

دانش ،نان را از حمایتهای الزم برخغردار نمایند ،اینگغنه سازمانها به سمت کمال ،کعالی
بالندگی

پیشرفت متغازن خغاهند رفت که به ن «کحغل اقعی» میگغیند.

برای درک بهتر این مفهغم کعریف «ساغت سازمانی»

«کارکنان دانشی» را باهم مر ر میکنیم:

سکوت سازمانی :بهصغرت کلی سواغت کارکنوان در سوازمان را میکوغان بوهعنغان خوغدداری
کارکنان از اظهارنظرهای خالصانه

حقیقی خغد درباره ا ضواع احغال

نهایی که در دایگاهی قرار دارند که میکغانند ر ی این شرای
«پیندر»

قوایع سوازمانی بوه

کأثیرگذار باشند کعریف کورد.

«هالغس» ساغت سازمانی را یوک رفتوار گاهانوه ،ارادی ،هدفمنود

فعاالنوه بیوان

میکنند .در اقع ،ساغت سازمانی یک فرایند سازمانی ناکاراست کوه هزینوههای زیوادی را بوه
سازمان کحمیل میکند
پایین عملگرایی در طرح

میکغاند اشاال مختلفی مانند ساغت دمعوی در دلسوات ،سوطغح
برنامههای پیشنهادی ،سطغح پایین  ای دمعوی

باشد.
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غیوره داشوته

کارکنان دانشی :شاید اژه کارکنان دانشی یا دانشااران ا لین بار کغس

«پیتر دراکر» در سوال

 ۱9۵9میالدی مطرح شد .دراکر ،کارکنان دانشی را افرادی کغصیف کرد که با پردازش اطالعوات
مغدغد برای ایجاد اطالعات ددید ارزشافز دهای را برای سازمان پدید می رند که میکغان به
کمک ن به کعریف

حل مسائل پرداخت.

حال؛ با کلفیق د کعریف فغق میکغان به کعریف نسبتاً دامعی از «سواغت سوازمانی کارکنوان
دانشی» رسید:
« زمانی که بخشی کارمدی از سرمایه انسانی یک سازمان که میکغانند با بهرهمندی از کجربه،
پردازش اطالعات یا ایجاد اطالعات ددید برای سازمان ارزشافز ده ایجاد کنند لی با رفتاری
گاهانه ،ارادی

هدفمند ،خامغشی اختیار میکنند؛ به ایون حالوت پدیوده سواغت سوازمانی

کارکنان دانشی گفته میشغد.
البته «ساغت سازمانی» همغاره امری غیرقابلپیشبینی نیست .گاه امری اختیاری
خغاسته عمدی سازمان برای مقابله با انتقاد ،اعتراض
مجالی برای پرداختن به ن نیست!
25
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متاسفانه

مطالبات کارکنان است که در این مقال

به هر سغی؛ هرچند پدیده ساغت کارکنان دانشی

حتی غیر دانشی ،سازمانهای زیادی را در

برگرفته لی در ارکباط با مغضغع که از زیرشاخههای علغم رفتاری اسوت ،متاسوفانه پوژ هش
ددی از سغی محققان انجام نپذیرفته است.
کجربه نگارنده حاکی از این است که غالباً کارکنان دانشی به یژه در سوازمانهای د لتوی کوه
نسبتاً مدیران ناکارمدکری از بخش غیرد لتی
فقدان یا کمبغد اعتماد ،دیده نشدن
انگیزه ( کم بغدن حقوغق

شایستهساالری)

خصغصی در نهوا حووغر دارنود؛ بوه دلیول

عدم ارزشگذاری سازمانی بورای کوار نهوا

نوابغدی

دسوتمزد ،فقودان مودیریت مشوارکتی ،شایسوته هراسوی بوهدای

بهاء ندادن به دانش این نغع کارکنان ،عالقه

اشتیاقی بوه اشوتراکگذاری

دانش خغد ندارند.

درنهایت افرادی که نتغانند ایدهها ،نظرات
اغل

دچار استرس ،اضطراب ،نارضایتی

نها کاهش مییابد
پنهان میماند
از سازمان خارج
26

این عغامل سب

اطالعات خغد را بیان کنند
افسردگی شده

ساغت پیشوه کننود

نهایتاً عالقه به کار

کعهد شوغلی

کرک شغل نها میشغد .لذا سالیان سال این دانش،

درنهایت با خر ج یا کرک خدمت کارکنان ،این دانش که بهم ابه گنجی است
محغ میشغد.
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سازمانهای د لتی چه با عملارد م بت

چه منفی از بغدده عمغمی د لت ارکزاق میکنند ،لذا

خامغشی صدای کارکنان دانشی برای مدیرانی که فق
السغیه بغده

چنود صوباحی برمسوند هسوتند علوی

بدیهی است اهمیت چندانی نخغاهد داشت!

امید است در ینده نزدیک با استقرار نظام مدیریت دانش در سازمانهای د لتوی

راهبوری

صحیح از سغی سازمان اداری

استخدامی کشغر ،شاهد کحغلی شگرف در بهرهمندی از نیر ی

دانش گرا در سازمانها که اغل

اطالعاکی برای ارائه ر شهای سازنده

دارای ایدهها ،نظرات

در بهبغد کار در سازمان خغد هستند باشیم .این اکفاق بیانکننوده مفهوغمی بوه معنوای  ای
سازمانی ) )Organizational Voineخغاهد بغد .در پایان چنود بیتوی از کتواب «نگواهی دیگور» از
حسن ختامی مناس
استاد بزرگغارم «علیمحمد قا علیخانی» کقدیم خغانندگان مینمایم که ُ
بر این نغشتار باشد:
از ساغنی رخغت

بیدانشی

بهرهها گیرد ر ند کاهشی

چغن ر ند کاهشی پیغسته گشت

ضرب نبض سازمان هسته گشت

سازمان بیمار باشد ن زمان

بهر درمان ر طبیبی را بخغان

گرچه کار از کار شاید بگذرد

لیک بر اینر امیدت نگسلد

منابع:
 -۱افخمی اردکانی ،مهدی ،بررسی رابطه بین عغامل شخصویتی

سواغت کارکنوان دانشوی،

مجله پژ هشهای مدیریت عمغمی سال پنجم ،شماره هجدهم ،زمستان ۱۳9۱
 -2کریمی ،سمیه ( ، )۱۳9۵بررسی کوأثیر مودیریت مشوارکتی بور کواهش اسوتراکژی سواغت
سازمانی (مطالعوه موغردی :کارکنوان اداره اقتصواد

دارایوی اسوتان کرمانشواه) پایانناموه

کارشناسی ارشد مدیریت استراکژیک ،دانشگاه زاد اسالمی احد کرمانشاه.

 -۳قا علیخانی ،علیمحمد ،نگاهی دیگر ،انتشارات راز نهان ،کهران ۱4۰۰
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زهرا اسکندری
مدیریت دانش
کارشناس مدیریت
کارشناس
دانش

کارکردهای مدیریت دانش

 5مزیت مدیریت دانش در بهداشت و درمان
بد ن کردید بهداشت

درمان یک حغزه دانشمحغر است

بهطغر مدا م مغزش ببینند ،بهر ز باشوند
مشاالت
پزشاان
مناس

از اطالعوات

بهبغد فریند مراقبتهای پزشای

کارکنان این صنعت نیاز دارند که
دانوش مغدوغد بورای حول سوریع

بهداشتی اسوتفاده کننود .در سوالهای اخیور،

کارکنان مراکز درمانی بیشازحد در اطالعات

دانش ددید غرق شدهاند

استفاده

از این دانش برای نها دشغار است .اما ناته مهم برای کمامی افرادی که در این حغزه

مشغغل به کار هستند پیدا کردن سریع راهحلها با استفاده از فنا ریها
است .به عنغان م ال همغاره نیاز به مدیریت دادههای حغزه بهداشت
بیماران ،پرس دغها

ر یاردهای ددیود
درمان ،رسویدگی بوه

سؤاالکی در مغرد دار های خاص دغد دارد .برای ارائه بهترین خدمات

به بیماران یا مرادعهکنندگانی که نیازمند خدمات درمانی هستند باید اطالعات زیادی در مراکز
درمانی

مراکز کماس حغزه بهداشت

درمان دغد داشته باشد .در دنیایی که در حال حاضر

با یک بیماری همهگیر دست پنجه نرم میکند

هنغز هم در حال طغیان است ،سؤاالت زیادی

در ذهن مردم دغد دارد .بنابراین اکنغن نیاز به دغد اطالعات دقیق بیش از هر زمان دیگری
ضر ری است .مدیریت دانش باید همسغ با فرهنگ سیسوتم بهداشوت

درموان

بخش کلیدی از ن فرهنگ در نظر گرفته شغد .در ادامه  ۵بخشی که حغزه بهداشت
به کمک مدیریت دانش نیاز دارد را با هم مر ر میکنیم.
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بوهعنغان
درموان

 .1محرمانه بودن اطالعات بیمار
بسیاری از بیماران باید اطالعاکی مانند سن ،مشخصات فردی

بیماریهایی را که از ن رنوج

میبرند ارائه دهند .این مغارد شامل اطالعات حساس

غیر حساسی است که به هر شال در

مراحل مختلف کشخیصی

درمانی دمع ری میشغد

در اختیار کیم درمانی

قرار میگیرد .کلیه دادهها

اطالعات باید در یک سیستم ذخیوره شوغند؛ بنوابراین الزم اسوت

یا به هر کرکی

محرمانه بغدن دقیق اطالعات بیمار حفر شغد .اگر بستر امنیتی مناسبی مانند یوک نرمافوزار
مدیریت دانش رمزگذاری شده برای محافظت از محرمانه بغدن اطالعات بیمار دغد نداشوته
باشد ،نقض حریم خصغصی اکفاق میافتد .ناته این است که حفر حریم خصغصی افوراد در
هر مرحله درمان حیاکی است

مدیریت دانش میکغاند در کحقق این مهم ،نقش پررنگی ایفا

کند.

 .2خطا در مراقبتهای پزشکی

همانطغر که میدانید ،مراقبتهوای پزشوای زمینوهای اسوت کوه در ن حتوی یوک اشوتباه
بیاهمیت هم میکغاند ضعیت مرگ
دلیل اطالعات ارائه شده کغس

زندگی فرد را کحتالشعاع خغد قرار دهد .به هموین

مرکز کماس بهداشت

درمان

یا سایر متخصصان شواغل در

این حغزه باید بد ن هیچ خطایی رد بدل شغد.
استفاده از مدیریت دانش میکغاند سالمت بیماران را بوا پیشوگیری از خطاهوا
پزشای ،ارزیابی خطاها

اشوتباهات

نظام مراقبت افزایش بخشد .یک نرمافزار مدیریت دانش که دارای

فوای ذخیرهسازی ابری است میکغاند یژگیهایی را ارائه دهد که به کصوحیح اطالعوات در
سراسر حغزه بهداشت

درمان کمک کند .عال ه بور ایون میکوغان در نرمافوزار دسترسویهای

محد دی اعمال کرد کا فق
29
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متخص

بتغانند دزئیات را ارد کنند.

 .3سابقه پزشکی قبلی بیمار
مدارک پزشای هر پر نده بیمار شامل اطالعات کافی دهت شناسایی کامل یک بیماری خاص،
ثبت مسائل بهداشتی

درمانی ا

ثبت دقیق نتیجهگیری هرگغنه معالجه است .این مدارک

ممان است شامل طیف سیعی از اطالعات ،از دمله سابقه پزشای ،دار

لورژی ،ضوعیت

ایمنسازی ،نتایج زمایشها ،کصا یر رادیغلغژی ،عالئم حیاکی ،مار شخصی مانند سن

زن

اطالعات صغرتحساب باشد .گاهی ا قات هنگام کماس یا مرادعه ،یک بیمار یا فردی که به

دنبال خدمات بهداشتی
یک متخص

درمانی است ممان است کمام اطالعات الزم خغد را برای ارائوه بوه

پزشک نداشته باشد .سابقه پزشای بیمار در گذشته میکغانود در درمانهوای

پزشای ا در ینده کأثیرگذار باشد.
با دغد بستر مدیریت دانش
شاخ

یک پایگاه دانشی برای مراکز درمانی

ها ،میکغان این مغارد را به پایگاه داده متصل کرد کا اطالعات ثبت شده قبلی بیمار که

در مراکز پزشای دیگر مغدغد بغده حفر شغند
پزشک

با در نظر گرفتن برخی

کصمیمگیری در مغرد اقودامات بعودی بورای

بیمار بسیار سادهکر شغد .سغابق از طریق پایگاه دانشی سیع متصل به شباه یا دیگر

شباههای اطالعات

مبادلهای به اشتراک گذاشته میشغد.

این پایگاه دانش باید برای ذخیره دادهها با دقت باال

برای ثبت حاالت یک بیمار در طوغل

زمان پیادهسازی شغد .با دغد این پایگاه ،حتی اگر یک مرکوز مراقبوت
مختلفی داشته باشد ،اطالعات بیماران از شع
دسترسی است.
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مختلف

بیمارسوتان شوع

فغاصل دغرافیوایی قابول ذخیوره

 .4در جریان قرار گرفتن از پیشرفتهای نوین
رشد صنعت بهداشت

درمان ممان است در مقایسه با سایر صنایع سرعت بواالیی نداشوته

باشد ،اما کحقیقات مغفقیتمیز به ایجاد کغییرات زیادی در این حغزه کمک میکنود .کحقوق
این امر نیازمند د چیز است؛ یای گاهی از پیشرفتهای ددید
این پیشرفتها

فنا ریها در عمل.

سیسووتم موودیریت دانووش بووا بهر زرسووانی دادههووا در داخوول
بسایتها

بهر ز

دیگری بهرهگیری از

پغرکالهای خغد به پزشاان

سیستم نه کنها مرکز کماسهای پزشای

خووارج از سووازمان از طریووق

بیماران در ایون خصوغص کموک میکنود .ایون

متخصصان را مطلع میکنود ،بلاوه بوه بیمواران یوا

افرادی که عوغی از خانغاده بیمار هستند نیز کمک میکند کا از طریق دسترسی به پغرکالهای
خدماکی ،از اطالعات

خدمات مغدغد مطلع

بهرهمند شغند .بهبغد خدمات میکغاند منجر به

نتایج بهتر برای بیماران ،بهبغد کارایی کادر درمان

اکالف کمتر منابع به دلیل رفوع مشواالت

فریندی شغد .در بستر مدیریت دانش میکغان زمینههایی را فراهم کورد کوه از شواخ

های

کلیدی عملارد برای بررسی ر ند پیشرفت در اهداف بهبغد کیفیت استفاده شغد.

 .5کمک به دیجیتالی نمودن اسناد و پروندههای مراقبتهای بهداشتی
گاهی ا قات اکفاق میافتد که یک گزارش ر زانه یا پر نده بیمار در مراکز مراقبت یا بیمارستان
ثبت نشده باشد .این اکفاق منجر به دسترسی سختکر به اطالعات

از دست دادن اطالعات

مربغط به سابقه پزشای بیمار میشغد .با استفاده از نرمافزار مدیریت دانش ،نیاز به اردکردن
چندباره سغابق

دادهها از بین میر د .این پلتفرم باعم دیجیتالی شدن دادهها

ساده به نها در کمترین زمان ممان میشغد.
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دسترسوی

این کار نیاز برای پیگیری سغابق کاغذی قبلی پزشای را از بین میبرد .این کار میکغاند خطور
کارار ثبت دادهها را کاهش دهد چغن کنها یک فایل قابل کغییر دغد دارد کوه بودان معنوی
است که فایل به احتمال زیاد بهر ز است

خطر از دست رفوتن اطالعوات کاغوذی را از بوین

میبرد.
پنج مزیت درخت تصمیمگیری در مراقبتهای بهداشتی
نغماس ) )Knowmaxیک پلتفرم قغی مدیریتی دانش است که بر پایه هوغش مصونغعی بنوا
شده

کعامالت مناس

را در زمان مناس

با مرکز بهداشت

درمان مناس

برقورار میکنود.

یای از یژگیهای این نرمافزار ،دغد درخت کصمیمگیری اسوت .درخوت کصومیمگیری یوک
نمایش گرافیای از راهحلها است که به کصمیمگیری سریع

با دقت کمک میکنود

باعوم

میشووغد خدمتدهنووده ،خوودمات بهتووری را بووه کوواربران ارائووه دهوود .در ادامووه یژگیهووای
منحصربهفرد این پلتفرم مدیریت دانش را بررسی میکنیم.
 oکمک به ارائه راهحلهای سریع :در خدمات ضر ری ،مراقبت باید فغری

در کمترین زموان

ممان صغرت پذیرد .درخت کصمیمگیری برای خدمات پزشای به ارائه راهحل سریع در هر
شرایطی کمک میکند .اگر یک کماس ا رژانسوی اکفواق بیفتود "درختهوای کصومیمگیری
شناختی" میکغانند هرگغنه پرسش را به مدت  ۷ثانیه حل کنند .درخت کصمیمگیری بورای
خدمات پزشای در ارسال مراقبتهای بهداشتی یا ارائه راهاارهایی که بالفاصله به کهدیود
سالمتی فرد پاسخ مناسبی میدهند کمک میکند.

 oتشخیص اثبات اشتباه :پس از کشخی

ضعیت بیمار ،اطالعات باید دیجیتالی شغند کا در

بستر مدیریت بیمارستانی ذخیره شغند .این سیسوتمها هنگامیکوه بوا نرمافوزار مودیریت
دانش ادغام میشغد ،به کصحیح اشوتباه درختوان کصومیمگیری کموک میکنود .درختوان
کصمیمگیری برای مراقبتهای بهداشتی شاخ

هایی دارند کوه از طریوق نهوا اطالعوات

دقیق را با نگاه کردن به سابقه بیمار ارائه میدهند .درختهای کصمیمگیری شناختی کغس
هغش مصنغعی ) (AIهدایت میشغند .این به این معنی است که نرمافزار مدیریت دانوش
میکغاند نقاط مهم

مرکب

را به هم متصل کند

ر ندی را بورای ارائوه بهتورین مراقبوت

ممان ارائه دهد.
 oحفظ محرمانه بودن :یک بیمار اطالعات شخصی زیادی را در زمانی که کحت مراقبتهوای
پزشای است به پزشک

مرکز درمانی ارائه میدهد .هور بیمارسوتان بایود سوغابق چرخوه

درمان کامل بیمار را مدیریت کند .درختان کصمیمگیری در بیمارستان به محافظت از سابقه

پزشای بیمار ،سایر پر ندههای پزشای

کامال محرمانه کمک میکننود .ایون امور
اطالعات
ً

زمانی اماانپذیر است که نرمافزار مدیریت دانش دارای سیستم امنیتی مناس
سیستم شامل دسترسی به کنها کارکنان مجاز است.
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باشد .این

 oکمک به درمان دارویی :درختان کصمیمگیری نه کنها برای کشخی
برای ارائه مشا ره

یا خدمات پزشای ،بلاه

خدمات دار یی نیز منحصربهفرد هستند .صنعت دار سوازی شواخهای

کامال متفا ت از خدمات پزشای است که بهطغر پیچیده به مراقبتهای بهداشوتی مورکب
ً
است .نگاه کردن به کل صنعت ،یک ر یارد متفا ت اسوت؛ اموا نگواه کوردن بوه درختوان
کصمیمگیری دار یی به پزشک کمک شایانی مینماید .درختان کصمیمگیری در دار خانه به
معرفی دار های دایگزین در صغرت عدم دسترسی به دار های اصلی یاری میدهند .ایون
کار به حفر

دسترسی به پر نده دار های مصرف شده کغس

دیدگاه صنعت دار  ،این امر از پیچیدگی کحقیق

بیمار نیز کموک میکنود .از

کغسعه میکاهد؛ زیرا اطالعات را میکغان

در سراسر ماانهای مغردنیاز به اشتراک گذاشت
 oارائه راهحلها بهصورت دیجیتالی :مراکز مراقبتهای بهداشتی
عصر

بیمارستانها باید در ایون

د ره دارای مخازن اطالعات دیجیتالی باشند .این کار به دسترسی سان اطالعات

حتی کصمیمگیری کمک میکند .درختان کصمیمگیری در یک کلینیک یا بیمارستان به ارائه
راهحلهای دیجیتالی کمک میکند که این کنها با نرمافزار درخت کصومیمگیری اماانپوذیر
است.
نتیجه
نرمافزار مدیریت دانش یک چرخدنده مهم در حغزه بهداشت
کصمیمگیریهای سریع

دقیق

درمان است کوه میکغانود در

یا اطمینان از خدمات با کیفیت

کند .درختان کصمیمگیری ،یژگی مهم

محرمانه به بیماران کمک

ابتااری یک پایگاه دانش هستند که میکغانند باعم

شغند مراقبتهوای بهداشوتی بوا سورعت بیشوتری حرکوت کننود .درختوان کصومیمگیری در

مراقبتهای بهداشتی ،کل خدمات را سازماندهی شده کر از قبل میکنند

این منجر به بهبغد

کیفیت خدمات به بیماران میشغد.

منبع
KM Component, Knowledge Management Methodologies, ,lucidea.com ,Stan
Garfield, JUNE 2021
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محدثه
مشاور مدیریت پروژه
دانشگاه و
علمی
هیات
دانش
مدیریت
کارشناس

مدیریت دانش در استانداردها

سیستم مدیریت دانش و استاندارد 30401
پس از حد د د دهه از ادرای نظاممند مدیریت دانش در سطح دنیا ،در سال  2۰۱8استاندارد
مدیریت دانش منتشر شود .در سوال  2۰۱۷سوازمان بینالمللوی اسوتاندارد  ،ISOپیشنوغیس
استانداردی با عنغان  ISO 30401:2018را به رأیگیری گذاشت
کرد .این استاندارد بینالمللوی در هور سوازمانی ،فوار
محصغالت
نیازمندیها

از نوغع صونعت

خدماکی که ارائه میدهد ،اماوان پیادهسوازی
ر شهایی را برای ایجاد ،پیادهسازی

طبق در سال بعد ن را منتشر
یوا انودازه ن

یوا

اسوتقرار دارد .ایون اسوتاندارد،

استقرار ،نگهداری ،کنترل

بهبغد مستمر

یک سیستم مدیریت اثربخش برای مدیریت دانش در سازمانها ایجاد مینماید.

دانش بهعنغان یک عامل کلیدی در دستیابی به اهداف اسوتراکژیک سوازمان کلقوی میشوغد.
هدف اصلی استاندارد ایز  ۳۰4۰۱کمک به سازمانها برای طراحی یک سیستم مدیریتی است
که ارزشفرینی

ایجاد ارزش را از طریق دانش کسهیل میکند .این استاندارد اصغل

الزامات

الزم برای پیادهسازی سیستم مدیریت دانش را کعیین میکند .این امر مستلزم همااری بوین
احدهای مدیریتی

عملیاکی سازمان است.

موانع پیادهسازی مدیریت دانش
مدیریت دانش یک کعریف پذیرفتهشده ندارد .مغانع شناختهشده زیادی برای مدیریت دانش
دغد دارند که کماکان نیاز است بر نها غلبه کرد ،مدیریت دانش بوا بسویاری از نظامهوای
دیگر مانند مدیریت اطالعات اشتباه گرفته میشغد

بسیاری از برداشتهای نادرست رایج در

مغردادرای مدیریت دانش دغد دارد ،برای م ال این دیودگاه کوه صورفاً خریود سوامانههای
نرمافزاری برای پیادهسازی مدیریت دانش کافی است.
درصغرکیکه کارکنان ندانند مدیریت دانش چیست ،نمیکغانند برای ن کواری انجوام دهنود؛

34

بنابراین استقرار

داریسازی این سیستم در سازمان شوما مسوتلزم داشوتن یوک اسوتراکژی

ارکباطی منسجم

دذاب است.
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درصغرکیکه پیام شما بهصغرت ز دهنگام
کارکنان درک نخغاهند کرد که از ابزارها

به زبان

قال

سواده

مناسو

منتقول نشوغد،

ر یاردهایی که برایشان در نظر گرفتهاید ،چه زمانی

باید استفاده کنند.
هنگامیکه این کصغر در کارکنان ایجاد شغد که بیشازحد به مدیریت دانش مشغغل هستند،
زمان به مانعی کبدیل خغاهد شد .گاهی ا قات این مسئله ناشی از برنامهریزی نامناس

برای

مدیریت دانش است .برای نمغنه ممان است از افراد درخغاست شغد در دلسههای طوغالنی
شرکت کنند

یا یادگیری

استفاده از برخی از ابزارها برایشان قوتگیر باشود .ایون نوغع از

مغانع زمانی ایجاد میشغد که کارکنان بیشازحد درگیر ن باشند

یا مدیریت دانوش را “کوار

اضافی” بدانند که به درد نها نمیخغرد.

حتی اگر رهبران کمامقد به حمایت از مدیریت دانش بایستند ،ممان است فرضیات اساسی،
نگرشها
نامناس

قغانین نانغشته برخالف برنامههای مودیریت دانوش پویش ر د .فرهنگسوازمانی
میکغاند کارمندان را از طرح سؤال

یا به اشتراک گذاشتن بترساند

را در مغرد چگغنگی استفاده از دانش دچار شک
فرهنگی میان عملاردها ،احدها

یا ایناه نها

کردید کنود .همچنوین کفا تهوای ظریوف

مغقعیتهای دغرافیایی متفا ت میکغاند منجر به ایجواد

گر ههای غیررسمی میشغد کوه عملاورد میوان کیموی مودیریت دانوش را پیچیوده میکنود.
بهبیاندیگر دانش در میان گر ههای محد د باقیمانده
دلغگیری میشغد.
35
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از اشتراکگذاری نها با سایر کیمها

در بسیاری از سازمانها ،دانش حیاکی در ذهن متخصصان نگهداری میشغد

با دابجایی

یا خر ج این افراد ،سازمان با ریسک از دست رفتن دانش ر بهر خغاهد بغد .ادرای سیسوتم
مدیریت دانش مبتنی بر استاندارد ایز  ، ۳۰4۰۱از این کهدید دلغگیری میکند؛ اما به طغر کلی
استقرار

ادرای سیستم مدیریت دانش مستلزم شناخت ابعاد گغناگغن ن به منظوغر بهبوغد

استراکژی ها

فریندها است کا در نهایت منجر به اثربخش در سازمان شغد.

این ابعاد به یادیگر ابستهاند

از طریق یک فریند مدیریت کغییر ،ادرای سیستم مودیریت

دانش را کسهیل میکنند.
بر اساس کعاریف ارائوه شوده در ایون اسوتاندارد ،مودیریت دانوش شوامل کلیوه ر ش هوا
کانیکهایی است که برای مدیریت کردن دانش در یک سازمان استفاده میشوغد .مهمکورین

چالش در پیادهسازی مدیریت دانش این است که یک ر یارد سیستمی برای ن اکخاذ شوغد
کا ن را به یک فرایند منسجم در سطح شرکت کبدیل کند.

زمینههای استفاده از سیستم مدیریت دانش چیست؟
استاندارد ISO 30401دامنه

قغانینی را برای پیادهسازی مدیریت دانوش کعویین کورده

بوه

رهنمغدهایی را در این خصغص به سازمان ارائه میکند .ایز  ۳۰4۰۱سنگ محک دهانی برای
ایجاد ،پیادهسازی ،نگهداری ،بازنگری
36
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بهبغد مدیریت دانش است.

کمامی الزامات این استاندارد بینالمللی برای هر سازمانی صرفنظر از نوغع یوا انودازه ن ،یوا

محصغالت

خدماکی که ارائه مینماید ،کاربرد دارد .از طرفی هدف ایز  ۳۰4۰۱کعریف الزاماکی

است که سیستمهای مدیریت دانش باید با ن همسغ شغند کا متوومن پیادهسوازی مغفوق
مدیریت دانش باشد .درعینحال ،این استاندارد انعطافپذیری خغد را در قبال شرای
حفر می نماید کا سازمانها بتغانند در راستای یژگیها

مختلف

نیازهای خغد با اسوتاندارد منطبوق

شغند.
الزامات یک سیستم مدیریت دانش یکپارچه چیست؟
بسیاری از سازمانها به دنبال این هستند که مدیریت دانش را به بخشی از کارهوای ر زموره
کارکنان کبدیل کنند .نها میخغاهند بدانند که چگغنه میکغانند برداشت افراد را از مودیریت
دانش بهعنغان “کار اضافی” به چیزی کغییر دهند که بهطغر طبیعی بهعنغان بخشی از دریوان
کار ر زمره نها انجام شغد .برای ایناه سیستم مدیریت دانش بهخغبی در سازمان داری شغد
الزم است ن را به یک سیستم بیعی

نق

کبدیل کنیم .برای انجام این کار میکوغانیم در

ابعاد مختلف اقدامات زیر را انجام دهیم:
 oرهبری :چارچغب الزم

سیاستگذاری دقیق در سطح شرکت

 oبرنامهریزی :محاسبه ریسکها
 oپشتیبانی :عزم

فرصتها برای کد ین برنامه عملیاکی مناس

اراده منابع انسانی برای پیادهسازی مدیریت کغییر

 oعملیات :ادرای ابزارها

کانیکهای مناس

 oارزیابی عملکرد :ارزیابی نتایج با استفاده از شاخ
 oبهبود :اقدامات ددید برای غلبه بر مشاالت

های کلیدی عملارد

هدف ارزیابیشده

این ر یارد باید بهرامی دنبال شغد .بهبیاندیگر ادرای اقدامات مدیریت دانش در قال

یک

پر ژه به پایان نمیرسد .برنامه کغییر کا زمانی که بهاندازه کافی کقغیت نشده باشد ،بوه بدنوه
سازمان نمیچسبد

پیغند نمیخغرد.

کقغیت خرین مرحله از یک برناموه کغییور اسوت

ایون هماندوایی اسوت کوه بسویاری از

سازمانها کار را رها میکنند .پس از اکمام مدت پر ژه که معمغال با حووغر مشوا ر مودیریت
دانش همراه است باید اقدامات زیر به منظغر کقغیت

ک بیت انجام شغد.

ایزو  30401چارچوبی برای پیادهسازی مدیریت دانش
هدف از دریافت گغاهینامه استاندارد ایز  ۳۰4۰۱فراهم کردن چارچغبی برای سازمانهاست کا
مدیریت دانش را بهصغرت مؤثر پیادهسازی کنند .قغاعد این استاندارد برای کلیوه بخشهوای
سازمان سازگاری دارد .ناته مهم

کلیدی در خصغص پیادهسازی اثربخش مدیریت دانش این

است که این ر یارد باید بهرامی دنبال شغد .بهبیاندیگر ادرای اقدامات مدیریت دانوش در
قال
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برنامه کغییر کا زمانی که بهاندازه کافی کقغیت نشده باشد ،به بدنه سازمان نمیچسبد

پیغند

نمیخغرد.
کقغیت خرین مرحله از یک برناموه کغییور اسوت

ایون هماندوایی اسوت کوه بسویاری از

سازمانها کار را رها میکنند .پس از اکمام مدت پر ژه که معمغال با حووغر مشوا ر مودیریت
دانش همراه است باید اقدامات زیر به منظغر کقغیت

ک بیت انجام شغد.

 oاندازهگیری معیارهای کلیدی مانند بهره ری ،بهبغد کعامالت دانشوی
کمی

کیفی مدیریت دانش به طغر دائمی انجام شغد.

 oاندازهگیری معیارهای کلیدی مانند بهره ری ،بهبغد کعامالت دانشوی
کمی

سوایر شواخ

های

سوایر شواخ

های

کیفی مدیریت دانش به طغر دائمی انجام شغد.

 oبووه کمووک ابزارهووایی م وول داستانسوورایی
اطالعرسانی
 oبررسیها

برگووزاری ر یوودادها ،اقوودامات م بووت طوورح،

کر یج داده شغد.

ارزیابیهای پس از برنامه انجام شغد .استفاده از «کانیک بازنگری پس از اقدام»

در خغد طرح مدیریت دانش نیز باید مغرداستفاده قرار گیرد.
 oبا دمع ری اطالعات ،باید به هر نقطهضعفی اکنش نشان داد .اگور شواخ

های اصولی

کیم متغلی

مشا ر بورای

شر ع به لغزش کنند ،ممان است الزم باشد گام بیشتری کغس
ادامه کار برداشته شغد.

ادرای نمایشی مدیریت دانش در سازمانها با برگزاری د ره مغزشی کمرمق
«مدیریت دانش مهم است!»

خرید یک نرمافزار بهسادگی

یا چاپ پغستر

کمترین اصطااکی شدنی است،

اما پیادهسازی مدیریت دانش با ر یارد «مدیریت کغییر» مطمئناً سان نیست .مغانع زیوادی
برای مغفقیت دغد دارد؛ از مقا مت کارکنان گرفته کا فنا ری منسغخ .گرچه کار مدیریت کغییر
سان نیست؛ اما کغییر مغفقیتمیز اماانپذیر است.

منابع
ISO-30401-standard-knowledge-management-system,bassetti-group.com,
November2019
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خزائنی
گرشاسب
هیاریان
شیرین
مشاور مدیریت پروژه
دانشگاه و
علمی
هیات
دانش
مدیریت
کارشناس

استراتژی مدیریت دانش

تجزیهوتحلیل  SWOTمدیریت دانش
به نظر میرسد با شیغع کر نا دهان یکشبه کغییر کرده است

مدیریت دانش نیوز بایود بوا

بازنگری در برنامههای خغد از مطابقت با ا لغیتها اقعیتهای سوازمانی اطمینوان حاصول
کنند .مرکز کیفیت

بهره ری امریاا کانیکها

ابزارهای بسیاری برای کموک بوه سوازمانها

ارائه کرده است ،اما اگر به دنبال کرسیم یک مسیر کغکاه بورای پیادهسوازی مودیریت دانوش
هستید ،کجزیه کحلیل  SWOTکمک زیادی به سازمان شما میکند.
این ماکریس د بهد به شما اماان میدهد فهرسوتی از نقواط قوغت

ضوعف فعلوی برناموه

مدیریت دانش خغد کهیه کنید .فرصتهایی را که میکغانید از نها بهره ببرید
که باید در برابر نها از برنامهکان محافظت کنید را نیز در اختیارکان میگذارد.
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کهدیدهایی

تحلیل SWOT

این ابزار یکراه عالی برای بردسته کردن مهارتها

اماانات کیم مدیریت دانش شما

نحغه

استفاده از نها در حل بحرانهای سازمان است .با کمک  SWOTمتغده این ناتوه خغاهیود
شد که مدیریت دانش چوهکاری را بوه شوالی منحصوربهفرد انجوام میدهود
قابلیتهای اصلی به سازمان کمک میکنند کا بوه سومت کوار
هزینهها از طریق اکغماسیغن
کمایز بین «نقاط قغت»

چگغنوه ایون

یوادگیری از راه د ر ،کواهش

ایدهپردازی در مغرد یک استراکژی ددید حرکت کند.

«فرصتها» به شما اطمینان میدهد که هوم در موغرد قابلیتهوای

ذاکی برنامه مدیریت دانش

هم در مغرد رابطه بوا کسو

کار

نیازهوای بوازار فاور کنیود.

ماکریس  SWOTهمچنین در مغرد کالشهای فعلیکان در زمینوه مودیریت دانوش

هرگغنوه

کهدید خاردی که شمارا در معرض خطر قرار میدهد نیز اطالعات خغبی را در اختیار سوازمان
قرار میدهد.
اگرچه نمیکغان محی

کنغنی را کم نغسان کرد ،اما با نگاهی دقیق بهدایی که در حال مبوارزه

هستید کشغیق میشغید کا با نق

ها مقابله

از خطرات احتمالی د ریکنید .بوهعنغانم ال،

اگر کیم مدیریت دانش شما در زمینه فنا ری فاقد کخصصی عمیق اسوت

سوازمان شوما بوا

بهکارگیری رباتها به منظغر اکغماکیک کردن گردش کار دست به نغ ری زده است ،زموان ن
رسیده که همااری خغد را با احد فنا ری اطالعات کقغیت کرده

دانش فنی ایجاد کنید .هر

کیم مدیریت دانش میکغاند با ایجاد شناسایی نقاط قغت ،قابلبهبغد ،فرصوت
مدیریت دانشی بفهمد چه دانشی در حال حاضر حیاکی است

کهدیودهای

باید منابع محد د خغد را در

کجا سرمایهگذاری کند؟ سازمان چه نقاط قغکی را برای افزایش پایداری در د ران کر نوا نیواز
دارد؟ چه شاافهایی در سازمان دغد دارد که میکغاند کس
در چه حغزههایی میکغاند اردشده

کار را سی

پذیر کند؟ سازمان

مزیت ایجاد کند؟ بزرگکرین خطرات برای بقای سازمان

چیست؟

در ادامه لیستی از مهمکرین نقاط قغت ،نقاط ضعف ،فرصتها
مشاهده میکنید که بر اساس کحقیقات

کهدیدهای مدیریت دانش را

گفتگغهای اعوای  APQCبهدستمده است .ایون

فهرست هنغز دای کار دارد ،بنابراین من را از نظرات خغد بیبهره نگذارید کا بدانم چه چیزی را
از قلم انداختهام!
نقاط ضعف
نامرئی بودن :زموانی کوه مودیریت دانوش کارهوای بزرگوی بورای سوازمان انجوام میدهود،
اطالعرسانی درستی از ن انجام نمیشغد .درنتیجوه کارکنوان یوا نمیداننود مودیریت دانوش
چیست ،یا کصغرشان از مدیریت دانش بسویار محود د اسوت .بوهعنغانم ال ،فاور میکننود
شیرپغینت یا اینترانت است.
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سوءتفاهمها :گاهی ا قات کیم مدیریت دانش نتغانسته یک بیزینس کیس مناس
ادرایی کند

را کد ین

درنتیجه ارکباط الزم را با کارکنان برقرار کند.

اندازهگیری نتایج مدیریت دانش :مرکز کیفیت

بهره ری امریاا منابع زیادی برای کموک بوه

سازمانها در اندازهگیری ارزش مدیریت دانش دارد ،اما این فریند زمانبر بغده

کا حود دی

ذهنی است .حتی زمانی که رهبران سازمان میدانند مدیریت دانش مزایایی را به همراه دارد،
کعیین ارزش ریالی دقیق ن ممان است دشغار باشد .این امر مدیریت دانوش را سوی

پذیر

میکند.

فرصتها
نیازی رو به رشد :بحران کر نا نیاز به مدیریت دانش را برای سازمانها
است .نها هم از مزایای مدیریت دانش خغب
اطالعاکی منسغخ ،دانش پنهان غیرمستند

کارکنان اقعوی کورده

هم از خطرات نادیده گورفتن سیسوتمهای

مغانع فرهنگی برای اشتراک دانش گاه هسوتند.

با شیغع کر نا هرر ز به ارزش مدیریت دانش افز ده میشغد؛ زیرا کار از راه د ر به راهحلهای
مجازی نیاز دارد
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کصمیمگیری سریع میشغد.

تحااود دیجیتاااد :اسووتفاده از سووامانههای دیجیتووال پووس از همووهگیری کر نووا بیشازپوویش

بسیاری از سازمانها پر ژههای دیجیتال را برای کاهش هزینهها،

مغردکغده قرارگرفته است

خغدکارسازی فریندها پیادهسازی میکنند .مدیریت دانش میکغاند به کیمهای دیجیتال کمک
کند کا نیاز کاربران را درک

کغییرات را مدیریت کنند .پیغند مدیریت دانش با کحغل دیجیتال

به کقغیت رهبری میانجامد.
اتوماسیون و هوش مصنوعی :فنا ریهای ددید به مدیریت دانش در برطرف کردن نقاط درد
(م ًال یافتن محتغا) کمک میکنند .قابلیتهای دیجیتال مانند هغش مصنغعی قتی بهدرستی
انجام شغند میکغانند ارزش مدیریت دانش را افزایش دهند.
راهحلهای یکپارچه :در بسیاری از مغارد مشوارکت بوین مودیریت دانوش
سازمانی مانند منابع انسانی

دیگور احودهای

فنوا ری اطالعوات میکغانود منجور بوه خلوق ارزش

کقغیوت

یادگیری شغد .راهاارهای یاپارچه مدیریت دانش کمک میکند که دانش سوازمانی بوه نحوغ
مطلغبی در سراسر سازمان به گردش درمده

مغرداستفاده قرار گیرد.

تهدیدها
کاهش بودجه :با کدا م همهگیری کر نا ،بغددههای سازمانها بوه طوغر فزاینودهای محود د
میشغد .مدیریت دانش باید برای سهم خغد از منابع محد د بهسختی مبارزه کند .برنامههای
مدیریت دانش بد ن داشتن یک بیزینس کیس شفاف بهسالمت از این د ران عبغر نمیکنند.
تفکر کوتاهمدت :در یک محی

نارام ،کرس بهراحتی غلبه پیدا میکنود .اگور رهبوران سوازمان

امر ز کنها بر بقای خغد متمرکز شغند

چشم خغد را از پایوداری بلندمودت سوازمان بردارنود،

مدیریت دانش ممان است بهدای داشتن قابلیتی ضر ری ،یک مد ز دگذر به نظر برسد.
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تفکر سیلزده :گاهی هرج مرج
سازمان محافظت کرده

اضطراب باعم میشغد افراد از گغشه امن

چشمانداز کالن را از دست بدهند .در این شرای

دلیل مشغله زیاد دانش خغد را انباشته کرده

کغچک خغد در
کیمهای کاری بوه

برای به اشتراک گذاشتن ن فرصوت کوافی در

اختیار ندارند.
محدوده خزیدن :سازگاری

سغدمندی مدیریت دانش این اماان را فراهم کرده است کوه در

ر یار یی با همهگیری کر نا "ا لین پاسخدهنده" باشد؛ اما کیمهای مدیریت دانوش کوه بورای
ادرای کنفرانسهای مجازی ،کبدیل د رههای حوغری به مغزش الاتر نیای ارد عمل شدند،
ممان است برای رهایی

خر ج از این فعالیتهای فغقبرنامه دچار مشال شغند .همانطغر

که مدیریت دانش برای حمایت از نیازهای فغری سازمان منعطف میشوغد ،نبایود مامغریوت
اصلی خغد را هم فرامغش کند؛ کسهیل دریان دانش حیاکی سازمانی مامغریت اصلی مدیریت
دانش است.

منابع
how-km-can-benefit-swot-analysis-2020, APQC.COM, Lauren trees, July 2020
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بشرد سووتانه ،غیرد لتووی ،غیرانتفوواعی
سی

غیرسیاسووی کووه در زمینووه پیشووگیری از

های ادتماعی

کاهش نها فعالیت مینماید .پشوتیبانی از فعالیتهوای

مغزشووی ،کر یجووی

پژ هشووی سووازمانهای مردمنهوواد (سوومنها) در دهووت

کغانمندسووازی گر ههووای سووی

افووزایش بهووره ری

پذیر

کغسووعه ظرفیووت

سازمانهای دامعه مدنی در حغزه مسائل ادتماعی از مهمکرین اهدافی است که
مغسسه در پی کحقق نها حرکت خغاهد نمغد.
گر ه مشا ره مدیریت دانش دانوا در راسوتای مسوئغلیتهای ادتمواعی خوغد
باهدف کغسعه

کعالی مدیریت دانش کشغر ،همااری با مغسسه نیاغکار ی دکتر

مجتبی معین را در دستغر کار خغد قورار داده

در برگوزاری دوایزه دکتور مجتبوی

معین با این سازمان مردمنهاد همااری دارد.
جایزه مجتبی معین
سازمانهای مردمنهاد ،هماننود هور سوازمان

گر هوی کوه فعالیوت منسوجمی

(پر ژهای) را ادرا میکنند ،اند ختهای از کجارب در قال
رادارند
دهند

مغفقیتها

شاستها

کالش میکنند در د رههای کی فعالیت مغفقیت را کارار ،کعمیم یا بهبغد
شاستها را کاهش یا حذف کنند

البته در سازمانهای مردمنهاد دامعه

مدنی به اسطه انگیزه ادتماعی ارزشمندی که دارند کجارب ارزنودهای بوه دسوت
میید که به دالیل نظیر بیکوغدهی بوه اهمیوت ثبوت
نداشتن نیر ی انسانی مغزشدیده
نداشتن برنامه

مغظف

نظام مدیریت دانش

لذا صرفا کمرکز بر ادرای پر ژهها،

عودم کوامین منوابع مودیریت دانوش

مستندسازی به علت صرفهدغیی در منابع ثبت نمیشغد.
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مستندسوازی کجوارب،

جایزه مجتبی معین

مغسسووه نیاغکوواری دکتوور مجتبووی معووین مغسسووهای اسووت علمووی ،ادتموواعی،

در این شرای

حافظه شفاهی مدیران سازمان

یک کجربه حفرشده است

فعاالن پر ژهها مملغ از کجاربی است که کنها کلیات

ازنجاکه در مدیریت دانش مستندسازی دزئیات مهم ،بسیار اهمیوت

دارد بخش عمدهای از کجارب مغفق یا نامغفق را سازمانها بهمر رزمان از دست میدهند

درنتیجه

اکفاقات زیر محتمل است:
 oعدم درسمغزی از کجربهها
 oکاهش احتمال مغفق کارار
 oکاهش احتمال رشد
 oکاهش احتمال کغسعه

کارار اشتباهات
کعمیم کجارب مغفق

کغسعه منابع انسانی سازمان
بهبغد محصغالت سازمانها بهمنظغر اثربخشی بیشتر

این ضعیت در سازمانهای مردمنهاد سنتی به علت نداشتن نگاه حرفهای بوه فعالیتهوای مودنی

خغد را بیشوتر نشوان میدهود .نچوه از ن صوحبت شود

بوهعنغان یاوی از مسوائل پویش ر ی

سازمانهای مردمنهاد دیدهشده است ،به مفهغم " مدیریت دانش " مربغط است

" مستندسوازی "

یای از ابزارهای اصلی مدیریت دانش در سازمانها به شمار میر د.
به همین منظغر مغسسه نیاغکواری دکتور مجتبوی معوین دوایزه د سواالنهای را در دهوت کشوغیق
سازمانهای مردمنهاد به مستندسازی کجاربشان طراحی کرده است .هر د سال یکبار در کاریخ 22
مردادماه ،مصادف با ر ز کشالها

مشارکت ادتماعی ،مراسمی برگزار خغاهد شد

از سازمانهایی

که ابتااراکشان را بهصغرت استاندارد مغرد کأکید این دایزه مستند کرده باشند کقدیر میشغد.
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مهتا هادیزاده
کارشناس مدیریت دانش

رویکردهای نوین در مدیریت دانش

نقش مدیریت دانش و هوش مصنوعی در تحول دیجیتال
سازمانی که به زمایش فنا ری

کانیکهای ددید دهت برای شدن ادامه میدهد ،سازمانی

است که پیشرفت میکند .این امر برای درک کغییر نیازها
فنا ریها

دسوتجغی گزینوههایی کوه ایون

کانیکهای ددید را بهتر سازد ،بسیار ضر ری اسوت .امور زه مودیریت دانوش

هغش مصنغعی فرایندهای کاری بسیاری از کس

کارها را کغییر دادهاند .نها نقش مهموی

در کحغل دیجیتال نیز ایفا کردهاند.
در ادامه این مطل

متغده این مغضغع خغاهیم شد کوه چگغنوه مودیریت دانوش

مصنغعی در کحغل دیجیتال ایفای نقش میکنند.
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هوغش

مدیریت دانش چیست؟

شناسایی ،ایجاد ،سازماندهی ،ذخیرهسازی

به اشتراکگذاری

بهکارگیری دانوش در سراسور

سازمان ،مدیریت دانش نامیده میشغد .زمانی که دانش بوه سوانی در در ن سوازمان قابول
دستیابی نباشد ،نگاه میکغاند بطغر چشمگیری هزینهبر باشد ،چغن زموان ارزشومندی صورف
دستجغی اطالعات مربغطه میشغد؛ در صغرکیاه این زمان میکغانسوت صورف فعالیتهوای
کاری اثربخش شغد.
سیستم مدیریت دانش ) )Knowledge management systemبوا باوارگیری دانوش کجمیعوی
سازمان ،به بهبغد کارایی عملیاکی میپردازد .استفاده از ماژ لهای مختلف نظیر درخت کصمیم
کغانمندسازی این سیستمها میشوغد .ایون سیسوتمها معموغال بورای

پایگاه دانش مغد

پیادهسازی مدیریت دانش اثربخش ضر ری هستند .چغن گردشکاری هدایت شدهای را برای
مرک

سازی اطالعات ارائه میکنند

ادازه میدهند کا دسترسی به اطالعات به سانی صغرت

گیرد.

افزایش ارکباطات
کس

یادگیری سازمانی میان اعواء کیم مغدو

کارها میشغد

سریعکر به اهداف کس

به شرکتهایی که ر یارد مدیریت دانش دارنود ادوازه میدهود کوا
کار خغد دست یابند.

همچنین به دیگر عملیاتهای سازمانی مانند مغزش
بهنغبه خغد بهبغد رضایت
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هوش مصنوعی چیست؟
هغش مصنغعی مجمغعهای از کانغلغژیهاست که سیستمها را قادر میسازد کا بوه کشوف،
درک ،عمل

یادگیری بوه کنهوایی یوا در کعامول بوا انسوانها ،بپردازنود .ایون کانغلغژیهوا

ظرفیتهای انسانی بسیاری همچغن کغانایی یادگیری

کمایز قائل شدن موابین یتمهوای

گغناگغن را دارند .بهعال ه نها یک مزیت نسبت به انسانها دارند؛ برای کار کردن نیازی به
استراحت

چرتزدن ندارند.

گفتنی است هغش مصنغعی از مدتها قبل در بسیاری از سایلی که ر زانه موغرد اسوتفاده
قرار میدهیم دغد داشته است ،حتی اگر از این مغضغع بویاطالع بوغدیم .اکنوغن هوغش
مصنغعی به نقطهای رسیده است که بد ن کعامل با انسان نیز میکغاند یاد بگیرد .بسویاری
از کس

کارها ،کغاناییهای هغش مصنغعی را در عملیاتهایشان کرکی

مصنغعی برای بهبغد عملارد ،سوطح خودمات

میکنند .هوغش

پاسوخگغیی موغرد اسوتفاده قورار گرفتوه

همچنین راهحلهایی ایجاد میکند که بر رفاه شهر ندان متمرکز است.
.

تحود دیجیتاد چیست؟
شرکتی که از کانغلغژی استفاده میکند کا همغاره به بهبوغد بخشهوای کسو

کوار خوغد

بپردازد ،سازمان هغشمند دیجیتالی است .چیزی که سازمان ارائه میکند ،چگغنگی کعامل با
مشتریان

چگغنگی عملارد ن ،هدف کحغل دیجیتال است .کس

کار شما باید همزمان با

پیشرفتهای کانغلغژیای ،کغییر کند .دیگر بحم بر سر این نیست که کس

کارها شور ع

به کصمیمگیری در خصغص کحغل بانند؛ بلاه بحم در مغرد این است که یاد بگیرند چگغنه
متحغل شغند.
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به منظغر کاامل شرکت ،الزم است کحغل دیجیتال با کانغلغژی ددید صغرت بگیرد

ر یاورد

فعلی شرکت در خصغص مسائل رایج درنظر گرفته شغد .کحغل همیشه نقطه پایان مشخصی
ندارد ،چغن فرایندی است که در ن به درک نیازهای مشتری

اسوتفاده از کانغلوغژی دهوت

ارکقاء کجربه کاربر نهایی ،پرداخته میشغد .کاربران نهایی میکغانند مشتریان یا کارکنان باشند.
بسیاری از کس

کارها باید هر د را درنظر بگیرند .بهطغر کلی سه نغع کحغل دیجیتال شامل

کجربه مشتری ،ماژ ل عملیاکی

فرهنگ سازمانی دغد دارد.

دانش مربغط به هغش مصنغعی
کسوریع ارائوه

هغش مصنغعی نقش مهمی در انتقال دانش ایفا میکند ،بهطغری که مغدو

دانش به افرادی میشغد که به ن نیاز دارند .در کحغل دیجیتال ،ارائه دانش به سلیه هغش
مصنغعی حجم

اثربخشی کغزیع اطالعات را افزایش میدهد بهطغری که:

 oاز پیشبینی کجزیه

کحلیلها میکغان برای ارائه ر نود مغضوغعات در حغزههوای دانوش

استفاده کرد.
 oهغش مصنغعی مغد

بهبغد ارکباط ،دقت

کارایی دستجغ دانش میشغد.

 oچتباتهای پردازش زبان طبیعی ) )NLPبا شخصیسازی کغزیوع اطالعوات در بخشهوای
مختلف سازمان

در نقاط مهم کصمیمگیری خلق ارزش میکنند.

 oچتباتها با پردازش زبان طبیعی به ارائه مهارتهای شناختی دهت خغانودن ،کفسویر
دستااری زبان انسان میپردازند
رز های کاربر را پیشبینی کنند

به رباتها ادازه میدهنود کوا خغاسوتهها ،نگرشهوا
در کصمیمگیری

ارکقاء نتایج به کاربر کمک کنند .هموه

این مغارد برای ایجاد ارزش اقتصادی قابل کغده است.

 oکصمیمات مربغط به محتغا با استفاده از یادگیری ماشین بهبغد پیدا میکنود کوا مشوخ
شغد که چه اطالعاکی برای چه مغقعیتی مناس

کر است.

 oهغش مصنغعی به شما کمک خغاهد کرد کا متغده شغید که کارکنان بوه چوه موغادی نیواز
دارند .هغش مصنغعی با درک بهتر محتغا ،کصغیر بهتری از نچه که کارکنوان بوه دنبوال ن
هستند ،ارائه خغاهد کرد.
نقش مدیریت دانش و هوش مصنوعی در تحود دیجیتاد
بر اساس کجزیه

کحلیلهای انجام شده ،میار سر یسها

کحغل دیجیتال« ،مدیریت دانوش

هوغش مصونغعی» هسوتند .مودیریت دانوش

هوغش

مصنغعی با کنظیم دقیق دادههای کیفوی

خلوق ارزش ،میکغاننود مغدو

افزایش کارایی شغند .ارکباطات ،همااری

کعامالت مجازی ،سه حغزه اصلی کمرکز فنا ریهای

دیجیتالی محل کار هستند.
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دیجیتالسوازی

نرمافزارهای کنفرانسهای مجازی باعم میشغد کا گفتگغ
کرکی

طغفان فاری ایجاد شغد بودین

اشتراکگذاری دانش سانتر میسازد.

فنا ریهای مشارکتی مسیر ر شنی را برای دستیابی یا پنهان کردن دانشی که یافتن ن دشغار
است ،ایجاد میکنند .ابزارهای شباه ادتماعی مشارکتی باید سرگرمکننده

استفاده از نهوا

ساده باشد .این ابزارها میکغانند به ادرای « شیغه کار کردن دیجیتوالی بهبوغد یافتوه ددیود»
کمک کنند.

محل کار دیجیتالی بستری خغاهد بغد که از طریق ن کارکنان میکغانند به همه دانش سازمان
دهت انجام ظایف خغد ،دسترسی پیدا کنند .دانش به عنغان یک سور یس ) (KaaSشوامل
خدمات ابری

هغش مصنغعی است که همگی یژگیهای مهم محل کار دیجیتالی است .این

فنا ریها مغانع دغرافیایی برای همااری

پردازش را از بین خغاهند برد

کومین میکنند که

دانش بصغرت بیست

چهار ساعته

سازمانهای یادگیرنده

در حال رشد در درازمودت پایودار خغاهنود مانود .اکخواذ

ابزارهای مدیریت دانش

هفت ر ز هفته از راه د ر در دسترس است.
پوذیرش

هغش مصنغعی به کحغل دیجیتالی شورکت منجور خغاهنود شود.

دریان سیال دانش با استفاده از هغش مصنغعی ،مغضوغعی اسوت کوه بوه شورکتها کموک

میکند کا خدمات بهتری ارائه کنند

از این طریق خلق ارزش بیشتکری داشته باشند.

منبع

Knowledge Management, AI and their role in digital transformation,
knowmax.com , october 2021
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سکاکیعزیزیپور
محمدحسن
کیمیا
مدیریت دانش
کارشناس مدیریت
کارشناس
دانش

رویکردهای اجرایی مدیریت دانش

بازطراحی استراتژی مدیریت دانش در شرایط کرونا
با کنترل شرای

کر نا در بیشتر نقاط دنیا ،زمزمه بازگشت به محی

کار

لغغ د رکاریهوا بوه

گغش میرسد .بازخغرد کارکنان از ضعیت د رکاری بسیار قابلقبغل بغده است .مارها نشوان
میدهد بهره ری در نتایج کاری افزایشیافته است ،اموا اسوتدالل مخالفوان ایون اسوت کوه
د رکاری باعم کاهش فعالیت گر هی شده

بهاصطالح خالقیت در نطفوه خفهشوده اسوت.

باید کغده داشت به ازای هر کارمند در نگرا که از کار کردن در خانه لوذت میبورد ،کارمنودی
دغد دارد که بر نگراست

بوا حووغر در بوین هماواران بهاصوطالح در کنوار کختوه سوفید،

خالقانهکر عمل میکند .همچنین در ازای هر سازمانی که بوا چوالش د رکواری سوازگار اسوت،
سازمان دیگری دغد دارد با این شرای
بخش منابع انسانی در هر کس
شرای

کطابق ندارد.

کاری میکغاند راهگشای چالش د رکاری باشد

را برای کارمندان مهیا سازد .این کار در کس

سازمانهای بزرگ بافرهنگ سازمانی ریشهدار است.
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کارهای نغ پا

بهینهکرین

کغچک بسیار سوانکر از

ناته حائز اهمیت در ادامه ر ند د رکاری سازمانی ،ایجاد فرهنگسازمانی برای د رکاری است
زیرا قبلکر هم (پیش از پاندمی) فرایند د رکاری برای برخی مشاغل قانغنی بغده است

ایون

نشاندهندهی رضایت سازمان از میزان بهره ری کارمندان د ر کار بغده اسوت؛ بنوابراین بوین
فرایند انعطافپذیر د رکاری
کس و

کار گوواه اد و

فرهنگسازمانی متناس

کار در محی

سازمانی چالشی در حوال قوغع اسوت

اسووت کووه ر شهووای ددیوود کووار را بپووذیرد

بور هور

بوورای هوور کارمنوود

را ایجاد نماید.

راهبری مدیریت دانش با کدام بخش سازمان تناسب دارد؟
داشتن استراکژی مدیریت دانش برای هر سازمانی مهم است .قتی استراکژی دوغد داشوته
باشد ،میکغان برنامهها ،خ مشیها

ر یههایی را برای بهبغد فعالیت سوازمان ایجواد کورد.

یک استراکژی هغش سازمانی (مدیریت دانش) در مرحلوه ا ل بایود بورای کقغیوت در کغلیود
دانش ارزشمند ایجاد شغد .دانش ایجادشده چه پنهان (در ذهن افراد)
(بهصغرت مستند) باشد باید بهعنغان اطالعات در سیستم ثبت

چه بهصغرت شواار

ذخیوره شوغد

محود دیت

مالایت فاری نباید به این فرایند خدشهای ارد کند.

ناته که باید به ن کغده کرد این است که مدیریت

پر رش دانش کارکنان بهطغر مسوتقیم

به کارکنان شما مربغط میشغد؛ بنابراین ممان است بخش منابع انسانی را در نقشه استراکژی
مدیریت دانش پیشر قرار دهید .یا ممان است مدیر فنا ری اطالعات سازمان نقش رهبوری
مدیریت دانش را بر عهده بگیرد کوه نقوش کصومیمگیرنده در نحوغه اسوتفاده از دسوتگاهها،
نرمافزارها

ابزارهای فنا ری اطالعات دارد؛ اما مهمکر از انتخاب ر یارد رهبری برای مدیریت

دانش ،پذیرش مغقعیت استراکژی کلی مدیریت دانش است.
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فناوری را هدایت میکند
استراتژی مدیریت دانش ،استفاده سازمان از ّ
امر زه در سازمانها اک ر نرمافزارهای ارکباطی مانند مغرداستفاده قرار میگیرد
دلسات بهراحتی برگزار میشغد

از این طریوق

خالقیت کارکنان را به دریان میاندازد؛ اما دغدغوه اصولی،

مدیریت کعامالت داری در این نرمافزارها است .سؤال مدیران ارشد ایون اسوت کوه چگغنوه
میکغان کعامالت را برای بازیابی
ایجاد ،مدیریت

اشتراکگذاری در ینده ذخیوره کورد؟ از چوه ابوزاری بورای

اشتراکگذاری دانش استفاده کرد؟

الزم است د باره ناته کلیدی را یاد ری کنیم کوه اسوتراکژی مودیریت دانوش سوازمان بایود
چارچغبی برای استفاده حداک ری از سرمایهگذاریهای فنا ری برای کمک به کارمندان خغد چه
در شرای

د رکاری چه در فوای اداری فراهم کند .اگر قبل از شرای

دانش سازمان ارائهشده است الزم است د باره کناس
بررسی شغد .کمامی بحمها در گر ههای کاری

پاندمی استراکژی مدیریت

ن با مدل کار انعطافپذیر یا د رکاری

دلسات باید برای یندگان ثبت شغد .بورای

بهبغد این فرایند نباید بیشازحد بر انتخاب نغع ابوزار کعوامالت کارمنودی کمرکوز شوغد بلاوه
چگغنگی استفاده از این ابزارها برای کغلید بیشتر دانش ،مدیریت بهتر فرایند

اشتراکگذاری

ن بیشتر حائز اهمیت است .یای از مغاردی که در د ران پاندمی کغییر نارده است ،سورعت
فزاینده کغلید دادههای کجاری است که چالشهایی را به هور سوطح از دادههوا ،اطالعوات
مدیریت دانش اضافه میکند؛ بنابراین باید به این فار کرد که چگغنه میکغان به کارکنان خغد
کمک کرد کا دریانهای داده را مدیریت کنند کا ایجاد

به اشتراکگذاری ارزش را برای نها

سان کند .در خر مهم است بدانیم کوه کارکنوان بزرگکورین

بواارزشکرین دارایوی سوازمان

هستند.

منبع
for,

fit

knowledge management-strategy

your

knowledge-findability/is

cmswire.com, Jed Cawthorne, September 2021
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اسکندری
زهرا
فروش
حامد چینی
مدیریت
دانش دانش
مدیریت
کارشناس مدرس
مشاور و

پیادهسازی مدیریت دانش

نقش راهبران دانش در سازمان
دانش در هر سازمانی دریان دارد .این دریان میکغاند از باال به پایین یا از پایین به باال

یا

بهصغرت افقی در سازمان دریان داشته باشد .هر قدر بسوترهای گوردش دانوش در سوازمان
همغارکر باشد ،دریان دانش ر انکر خغاهد بغد .مغلدهای گردش دانش در سوازمان کارکنوان
دانشی یا دانشااران هستند .بهعبارتدیگر ایجاد سیستم مدیریت دانش مغفق ،بسوتگی بوه
مسئغلیتپذیری هرکدام از دانشااران

البته دغد ماانیزمهای درست برای ن دارد.

هرچند سازمانهایی که اقدام به پیادهسازی مدیریت دانش میکننود ،کوارگر هی را در نقوش
طراح ،متغلی

مسئغل کشایل میدهند ،اما بودیهی اسوت کوه ذهون هویچ کویم یوا فوردی

نمیکغاند به همه نیازهای دانشی که مغرد درخغاست سازمان است کغدوه کنود .ایون کقریبوا

غیرممان است که کیم یا فردی از کارکنان سازمانی همه چالشهای دانشی کارکنان سازمان را
درک کند

به ن پی ببرد

بهاصطالح بتغاند همهچیز را در این خصوغص ردیوف کنود .ایون

چالش بهخصغص در سازمانهای بزرگ بیشتر به چشم میید.
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بنابراین برای سازمان بسیار مهم است که به این منظغر ،چشمهایی باز داشته باشود کوا ر ی
دریان دانش نظارت
شاخ

به ر انشدن ن کمک کنند؛ کارکنوانی کوه خوغد انگیزاننوده

های کعیینشده عمل کنند

در مدیریت دانش پر ژهها

فراکور از

سوایر اقودامات دانشوی در

سازمان را انجام دهند .به این منظغر باید افرادی بهعنغان راهبر دانش ،نقشفرینی کنند.
راهبران دانش نقش هدایتکننده ،کسهیلکننده دریان دانش در بخشهای مختلف سازمان را
بر عهده میگیرند .نها سفیران مدیران ارشد

کمیتوه راهبوری دانوش در سوازمان هسوتند.

افرادی که پیش از بقیه کارکنان در راستای مدیریت دانش فعالیت میکنند
این منظغر کشغیق

سایرین را نیز به

یا کمک میکنند .حوغر این راهبران دانوش ،میکغانود یوک اکغسیسوتم
خالقیوت بوه شوالی ارگانیوک

طبیعوی را در

قدرکمند برای کغسعه فرهنگ اشتراک دانش

سازمان بوه دوغد  رد .راهبوران دانوش میکغاننود در بخشهوای عملیواکی

در

احدهای مختلف حوغرداشته باشند .راهبران دانش با کغده به ایناوه در قالو
کغچک

سوتادی

هسوتههای

کیمهای یادگیرنده نقشفرینی میکنند ،احتماال میکغانند نقش پررنگی در سواختن

سازمان یادگیرنده ایفا کنند.

کغده به این مغضغع حائز اهمیت است که راهبوران دانوش ،بود ن حمایوت مودیران ارشود
سازمان شال نمیگیرند

کقغیت نمیشغند؛ بنابراین هرچند ،کمرکز اصولی مودیران ارشود در

درده ا ل ر ی مدیریت عملیات کس
مشتریان ،کیفیت ،سغد ری

کار ،مشتریان ،نقدینگی ،سرمایههای فیزیای ،ارکبواط

غیره است ،اما مدیران باید کمرکز خغد را ر ی یافتن

راهبران دانش در سطغح مختلف سازمانی نیز قرار دهند.
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پر رش

مدیریت سازمان میکغاند حس اعتماد را در راهبران دانش بوه دوغد  رد کوا بوهاینکرکی
اماان کغسعه زیرساختهای مدیریت دانش با حوغر نها میسر شوغد .ایون مغضوغع مهوم

است که بسترهای مختلوف سوازمانی در خصوغص مودیریت دانوش درک شوغد
مدیریت یا راهبری اقدامات دانشی مغردکغده قرار گیرد .در سازمانها ،فار
ماهیتکاریشان که ممان است یک یا چند ر یارد
حاکمیتی

متغلیان مدیریت دانش

از نغع مامغریت

بعود را بیشوتر مغردکغدوه قورار دهنود

ازدمله ُبعد مشتریُ ،بعد کغسعه محصغلُ ،بعد ارائه خدماتُ ،بعد مغزشوی
خدمات د لتی

چگوغنگی

پژ هشویُ ،بعود

غیره -الزم است در نها ،حلقه ارکباطی مدیران ارشد ،متغلی یوا
راهبران

بوهاینکرکی

کیمهای دانشوی برقورار باشود

اطمینوان

حاصل شغد که دریان دانشی در سازمان به شالی درست برقرار است .به این منظغر ،بازنگری
اقدامات بهصغرت د رهای ،برای پایش

پیشرفت برنامههای ادرایی مدیریت دانوش انجوام

میشغد.
برای مغفقیت در ادرای برنامههای سازمانی در خصغص مدیریت دانش ،اقودامات زیور حوائز
اهمیت است:

 oکحلیل دریان مدیریت دانش در خصغص نیازها

الزاموات مودیریت دانوش در داخول

بیر ن از سازمان
 oکد ین برنامه مدیریت دانش
 oهدایت کیم عملیاکی مدیریت دانش در ادرای اقدامات
راستای استراکژی کس

کار

راهاارهای مدیریت دانش (که در

استراکژیهای مدیریت دانش است).

 oدر نظر گرفتن دلسههای سالیانه ،فصلی

ماهیانه بین کیمهای مدیریت دانش

مودیران

ارشد بهمنظغر بررسی پیشرفت اقدامات مدیریت دانش
 oبازنگری

بررسی ضعیت

اقدامات پر ژههای مدیریت دانش

هر خر دی

پیامدی که

بهدستمده است ،در در ن کیمهای عملیاکی مدیریت دانش برای درک کارهای خغبی که
در راستای مدیریت دانش انجامشده
 oاستخراج ارزش از سیستمها

دادهها برای کهیه گزارش ماهیانه مدیریت دانوش؛ در ایون

گووزارش ،مسووتندات استفادهشووده مووغرد کائیوود
اندازهگیری شغد .کعداد کاربران در دسترس

شوواخ

های مشووارکت افووراد بایسووتی

استفاده موغثر بهصوغرت مود ن بایسوتی در

گزارش قید شغد .کارگر ه ادرایی مدیریت دانش باید دلسوهای بوا مودیران ارشود بوهطغر
فصلی

سالیانه برای بحم دربواره چالشهوای کوی کسو

مدیریت دانش متناس

کار

کغسوعه اسوتراکژیهای

با نها برگزار کند .ساختار گزارشها الزم است کغسو

مودیریت

کعیین شغد .ناته کلیدی این است که ساختار گزارش باید طغری باشد که از باال کا پایین
همچنین در افق
56
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چالشها را منعاس کند.

احمد سپهری
مشاور و مدرس مدیریت دانش

پایلوت مدیریت دانش

چرا در پیادهسازی مدیریت دانش شکست میخوریم؟
یک شبه ره صد ساله پیمودن
بسیاری از سازمانها کمایل دارند که نظامهای مدیریتی مختلف را با سرعت بسیار زیواد

مدت زمان کغکاه پیادهسازی

در

یک شبه ره صد ساله را طی کنند .نمغنههای نوامغفق بسویاری

زیادی در کشغر دغد دارد که با این ر یاورد ،سیسوتمهای مودیریتی مختلوف را در سوازمان
پیادهسازی کردهاند

فق

مغد

"سیستمزدگی" کارکنان شدهاند.

به عنغان م ال انغاع استانداردهایی که طی د دهه اخیور اسوتقرار یافتوه
یک کابلغ ر ی دیغار راهر ها

ز نان

اکاق مدیران سازمان باقی مانده است .پر ژههایی که

برای کود ین برناموه اسوتراکژیک سوازمان ادرایوی شوده
غیرکاربردی است

فق

از ن فقو

چنود

نتیجوه ن کتابچوههای زیبوا اموا

در زمان ارزیابی دایزه کعالی سازمانی به نمایش در میید .پر ژههای

مختلفی که برای نظام راستگی پیاده شده ،اما اثری از راستگی در هیچکجای سازمان دیوده
نمیشغد .دلسات متعددی که برای طراحی
فرایند

کد ین فرایندهای سازمان برگزار شوده

دههوا

زیرفرایند کد ین شده ،اما باز هم سلیقه کارکنان مالک ادرای فعالیتهاست؛

دههوا

م ال دیگر.

این مغضغع گریبان مدیریت دانش را نیز گرفته است

بوه سوختی میفشوارد .سوازمانهای

متعددی دغد دارند که بهدای ادرای اقدامات زیرساختی مدیریت دانش ،به دنبال راه میانبر
هستند

با صرف هزینههای گزاف یک نرمافزار مدیریت دانش کهیهکردهاند .در نهایوت ایون

سیستم نرمافزاری هیچگغنه اثربخشی

ارزش فرینی برای سازمان نداشته

کنهوا بخشوی از

حافظه سر رهای سازمان را به کسخیر خغد در می رد.
در ادامه این مطل
کنم
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قصد دارم چند عامل مهم در شاست پر ژههای مدیریت دانوش را بیوان

در انتها یای از راهاارهای مغاده با این عغامل را با شما به اشتراک بگذارم.
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این راه که میروی به ترکستان است
حاایت شماره ششم ،باب د م ،گلستان سعدی؛ زاهدی مهمان پادشاهی بغد .چغن به طعوام
بنشستند کمتر از ن خغرد که ارادت ا بغد

چغن به نماز برخاستند بیش از ن کرد که عادت

ظن صالحیت در حق ا زیادت کنند .چغن بهمقام خغیش مد سفره خغاست کا کنوا لی
ا  ،کا ّ
کند .پسری صاح فراست داشت .گفت ای پدر مگر در مجلس سلطان طعام نخغردی؟ گفت
در نظر ایشان چیزی نخغردم که باار ید .گفت نماز راهم قوا کن که چیزی ناردی که باارید.
کرسم نرسی به کعبه ،ای اعرابی

کاین ره که کغ میر ی به کرکستان است

متغلیان مدیریت دانش در برخی سازمانها کمایل دارند که در یک پور ژه چنود ماهوه کغکواه

مدت ،ابزارها

کانیکهای مدیریت دانش را در کمامی احدهای سازمانی کغسوعه داده

در

گزارش پایان سال خغد که به مدیران ارشد ارائه میکنند مدعی شغدند که مدیریت دانوش را
هم پیاده کردیم .اما زمانی که به احد خغد باز میگردند ،در کنج عزلت خغد میداننود کوه در
اقع چیزی پیادهسازی نشده

این گزارش ،نمایشوی از اقودامات سوطحی بوغده اسوت .اموا

بهناچار این مسیر را ادامه میدهند کا در سالهای بعد سرا یک ر یارد مدیریتی دیگر بر ند.
بدین کرکی

پس از چند سال کمامی مدلها ،ر یاردها

پیادهسازی شده ،اما نتایج
58

ابزارهای مدیریتی ظاهرا در سازمان

دستا ردهای ن بسیار ناچیز بغده
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به صفر میل میکند.

مدیریت دانش از که آموختی؟
یام ،باب د م ،گلستان سعدی؛ لقمان را گفتند :ادب از که موغختی؟

حاایت شماره بیست

گفت :از بی ادبان! هر چه از ایشان در نظرم ناپسند مد از فعل ن پرهیز کردم.
الگغبرداری یای از ر یاردهای کغصیه شده
نامغفق است

مغثر بورای انتقوال دانوش

کجربیوات مغفوق

سازمانهای بسیاری در سطح دنیا از این ر یاورد اسوتفاده میکننود .یاوی از

کغصیههای ما در گر ه دانا به کمامی شرکتهایی که قصود دارنود نظوام مودیریت دانوش را
پیادهسازی کنند" ،الگغبرداری از شرکتهای مغفق" است .با انجام این فرایند ،سازمان میکغاند
مسیر طی شده کغس

دیگر سازمانها را بررسی کند

دانش مطلغب را طراحی

متناس

با شرای

خغد ،مدل مدیریت

ادرا کند .این کوار احتموال شاسوت مودیریت دانوش را کواهش

میدهد.

تاریخ دوباره تکرار میشود

امام علی(ع) در نامه سی

یام نهج البالغه که در سال  ۳8هجری

پوس از بازگشوت دنوگ

صفین کد ین شده ،به فرزندش امام حسن مجتبی(ع) اینچنوین میفرمایود؛ پسورم درسوت
است که من به اندازه پیشینیان عمر ناردهام ،اما در کردار نهوا نظور افانودم
اندیشیدم

در ثارشان سیر کردم کا ندا که گغیا یای از نان شدهام؛ بلاه با مطالعه کاریخ،

گغیا از ا ل کا پایان عمرشان با نان بغدهام .پس قسمتهای ر شن
د ران کیرگی شناختم
هر چیزی مهم
59

در اخبارشوان

شیرین زندگی نان را از

زندگانی سغدمند نان را با د ران زیانبارش شناسایی کردم ،سپس از

ارزشمند ن را

از هر حادثهای ،زیبا
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شیرین ن را برای کغ برگزیدم.

حتما این دمله معر ف را شنیدهاید؛ " ملتی که کتاب نمیخغاند ،باید کمام کاریخ را کجربه کند".
در این دمله کغکاه مفاهیم بسیار زیادی نهفته است که میکغان از ز ایای مختلف ن را بررسی
کرد .از ندا که ما مغضغعات را با "عینک مدیریت دانش" نگاه میکنیم ،در این خصغص هم
قصد دارم چالشهای پیادهسازی مدیریت دانش را با یای از مهمکرین قایع کواریخی دنوگ
دهانی د م یعنی "نبرد استالینگراد" گره بزنم.
نبرد استالینگراد
استالینگراد یای از شهرهای اصلی صنعتی شغر ی
کارخانههای بزرگ ساخت دنگافزار
امتیاز بزرگی به حساب میمد

مغد

نزدیک به ساحل ر د لگا بغد کوه در ن

کراکتغر دغد داشت .فتح این شهر برای د لف هیتلر،
گسستن مسیرهای حمل

نقول شوغر ی در دنوغب

ر سیه از طریق ر د لگا میشد.

کا بهار سال  ، ۱942لمان کغانسته بغد بخش گستردهای از اراضی بالر س ،ا کراین

کشغرهای

حغزه بالتیک را به اشغال خغد در رد .در شرق نیز لمان کغانسته بغد کمامی دبههها از لنینگراد
در شمال کا ر ستغف در دنغب را ک بیت کند .هیتلر مطمئن بغد پس از پایوان زمسوتان سوال
 ۱942مقا مت ارکش سرخ را از بین خغاهد برد ،چرا که حتی با دغد این کوه لشوار مرکوزی
متحمل کلفات زیادی در غرب مساغ شده بغد اما هنغز  ۶۵درصود ن ارد دنوگ نشوده
استراحت کافی

کجهیز د باره ماده مشارکت در نبرد بغدند .لشارهای شومال

اصال فشار سنگینی کا ن زمان ندیده بغدند.
ً
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بوا

دنوغب کوه

با مغفقیتهای ا لیه ،لمان کصمیم گرفت حمله را بیشتر متغده بخشهای دنوغبی شوغر ی
کند .در  2۳ژ ئیه  ۱942هیتلر اهداف کهادم را اصالح کرد

با گسترش فغقالعواده ن کصورف

استالینگراد را نیز به ن افز د .با کغده به این که نام رهبر شغر ی بر این شهر بغد هر د طرف
شر ع به کبلیغات گسترده منبی بر ارزش کنترل این شهر کردند .سوقغط شوهر دنواح غربوی
شمالی نیر های پیشر نده به سمت باکغ را نیز امن میکرد کا لمان بتغاند بر منابع راهبوردی
نفت این منطقه مسل

شغد.

نبرد استالینگراد کا فغریه  ۱94۳نیز ادامه داشت
سازکرین نبردهای دنگ دهانی د م

یای از طغالنیکرین ،مهلککرین

سرنغشت

کمام کاریخ بشر بغدهاست .فیلد مارشال «فغن پا لغس»

به اکفاق  2۵۰۰افسر عالیرکبه که  24نفر از نها را ژنرالها کشایل میدادنود

بویش از صود

هزار نفر دیگر کسلیم ارکش سرخ شغر ی شدند .پس از این نبرد لمان نازی در دبهوه شورقی
هیچگاه نتغانست ابتاار عمل را به دست بگیرد

مجبغر شد بخشی از نیر های خغد را بورای

دبران کلفات از دبهه غربی به دبهه شرقی منتقل نماید.
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چرا آلمان نازی شکست خورد؟
مطالعات مختلفی در خصغص شاست لمان نازی در این دنگ انجام شده ،اما ن چیزی که
در ایندا بیشکر به چشم میید کعیین استراکژی نادرست بغد .لمانها بیش از حد به خغد
پیشبینی غلطی از کغانایی شغر ی داشتند ،به همین دلیل کصمیم گرفتند در

مطمئن بغدند

زمان کوتاهی کار را یاسره کنند .این استراکژی در زمانی اکخاذ شد که هیتلر مجبغر بوه کقسویم
نمیکغانست کمام قغای خغد را متمرکوز

کردن نیر های خغد در سایر دبهههای نبرد نیز بغد
کند.
چرا در پروژههای مدیریت دانش شکست میخوریم؟

نگاه کغکاه به این اقعه کاریخی ناات دالبی را به ما گغشزد میکند .در بسیاری از سازمانها،
مدیران ارشدی که نقش مهمی در کعیین استراکژیهای کالن پیادهسازی مدیریت دانش دارند،
همانند هیتلر کصمیمگیری میکنند(البته در م ل مناقشه نیسوت)
کغکاهکرین زمان ممان هستند .این مغضغع مغد

کمامی احدها

بوه دنبوال پیادهسوازی در

میشغد کا انتخاب پایلغت بی اثر شوده

فرایندهای سازمان درگیر ادرای مدیریت دانش شغند.

در این مسیر برخی احدهای سازمانی مانند لهستان ،با سرعت بسیار زیادی مدیریت دانش را
میپذیرند ،اما بسیاری از احدها رفتارشان مانند شغر ی است
را درگیر نبرد استالینگراد میکنند .بدین کرکی

احد متغلی مدیریت دانش

پایان پر ژه مانند پایان دنگ دهانی د م شده

پیر زیهای فاکحانه ابتدای دنگ نیز به شاست منتهی میشغد .یعنی ن احدهایی که در
ابتدا همااری

همراهی خغبی با مدیریت دانش داشتند نیز در انتهای پر ژه انگیزه الزم برای

ادامه راه را نخغاهند داشت

این مغضغع به منزله شاست سازمان در پیادهسوازی مودیریت

دانش است.
برای حل این عارضه چه باید کرد؟
بد ن کردید یای از مؤلفههای اصلی برنامه مدیریت دانش در هر سازمانی انتخاب پوایلغت
ادرای کانیکها

قغت

ابزارهای مدیریت دانش در پایلغت است .با این کار عال ه بر شناسایی نقاط

قابل بهبغد فرایند مدیریت دانوش در سوازمان ،بسوترهای کغسوعه

کسوری بخشوی

مدیریت دانش در سازمان نیز فراهم میشغد.
با کغده به محد دیتهای مختلفی که در سازمانها دغد دارد ،کمرکوز در بوهکارگیری منوابع
نقش بسیار زیادی در کحقق اهداف مدیریت دانش ایفا میکند .ذکر این ناته ضور ری اسوت
که هیچ نظام مدیریتی از دمله مدیریت دانش را نمیکغان در یک بازه زمانی کغکواه اسوتقرار
داد

باید متناس

با بلغ سازمان منابع را به پایلغتهای مستعد کخصی

نتایج حاصله ،مدیریت دانش را در احدهای دیگر کغسعه داد.
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داد

بر اسواس

