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ل مدیریت دانش نیز همانند سایر نظام های مدیریتی در حال طی کردن مراحل بلوغ    کاامو
رات سال پیش در سطح دنیا دستخغش کغیید  ر ندهای پیاده سازی مدیریت دانش از . است

« دانشنوین مدیریت رویکردهای »در کالش هستند کا از مغفق سازمان های زیادی شده است   
ل رخ این کغییر ر یارد هم زمان با ظهغر   کغسعه کانغلغژی هوای ددیود در حوا. استفاده کنند
.دادن است

در بایود بورای ن هواهوش مصنوعی که استفاده از سازمان های مغفق به این نتیجه رسیده اند 
ریت کمامی نیازهای سازمان در زمینوه مودیپاسخگغی ا لغیت باشد، چرا که ر یاردهای قبلی 

 مجتازی واقعیتت از طرفی قابلیت های منحصر بوه فورد کانغلغژی هوایی م ول . دانش نیست
برخی متغلیان مدیریت دانش را به این فار  ا داشت که از ن برای پیاده سازی،افزودهواقعیت 

.کانیک های مدیریت دانش استفاده کنند
ما در گر ه مشا ره مدیریت دانش دانا با الگوغبرداری از نمغنوه های مغفوق دهوانی در کوالش 
هستیم کا ر یاردهای نوغین مودیریت دانوش را متناسو  بوا نیازهوای سوازمان های کشوغر 

ای به عنغان نمغنه یای از حغزه های بسویار مهوم در سوازمان ه. بغمی سازی   پیاده سازی کنیم
درس مغخته ها   دانش کسو  . یا همان ا رهال است« کعمیرات اساسی کجهیزات»کغلیدی، 

.غدشده در ا رهال بسیار کلیدی بغده   مدیریت صحیح ن می کغاند منجر به خلق ارزش ش
مودیریت »متود لغژی ا لوین بوار در کشوغر، با کغده به این مغضغع همااران ما در دانا برای 

ی از را طراحی   در کعمیرات اساسی یا« مجازی اقعیت دانش ا رهال با استفاده از کانغلغژی 
فعالیوتایون ر ش در باوارگیری .  احدهای کغلیدی مهم صنعت مس کشغر ادرایوی کردنود

کارخانه کموک کورد کوا دانوش فنوی   کجربیوات مهوم بوه بهتورین شوال ا رهال این کلیدی 
.غدشده   مبنایی برای مغزش   کغانمندسازی کارکنان شذخیره سازی   به اشتراک گذاری 



ساسان رستم نژاد
مشاور و مدرس مدیریت دانش

شر طی سال های اخیر مطال  بسیار زیادی در رابطه با استقرار راهاارهای مدیریت دانش منت
. کردیم، اما همااری با سازمان های مختلف کشغر سراسر کجربه   دارای ناات مغزنوده اسوت
کجاربی که در ادامه به ذکر ن ها می پردازم در بطن سازمان های ایرانی اکفاق افتواده اسوت  

ا از ن می کغاند برای سازمان های دیگر هم کارار شغد   یا ایناه مشابه ن اکفاق افتاده   شوم
!بی خبر هستید
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ساسان رستم نژاد
مشاور و مدرس مدیریت دانش

موفقیت در مدیریت دانش

تجربه کاربردی در استقرار مدیریت دانش5
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!فقط نیم بار
دریای از سفرهایی که برای ادرای اقدامات مدیریت دانش یای از پر ژه ها در حوغزه معودنی 

ینودهای داشتم، یای از کارشناسان سازمان کعریف می کرد که چاش ماانیای که از ن در فر
تگاه مشال هم این بغد کوه دسو. کغلیدی این شرکت استفاده می شغد، دچار مشال شده بغد

اه خنک پس از مدکی کار کردن دا  می کرد   مجبغر می شدند که دست از کار باشند کا دستگ
رقرار کردند کوا ایشان می گفت که با چندین شرکت معتبر کعمیرکننده این کجهیز ارکباط ب. شغد

ز همااران کا این که در کمال ناامیدی یای ا. این مشال برطرف شغد  لی مغفقیتی حاصل نشد
ار بغد شرکت،  کعمیرکاری را که دریای از شهرهای همان استان   در شرکت دیگری مشغغل به ک

.معرفی کرد

رده کعمیرکار بعد از چند ر ز با کت   شلغار   بد ن حتی یک ابزار به محل کارخانه مرادعوه کو
ه ابوزار یوا ایشان می گفت که ما باکمال کعج  گفتیم که برای کعمیر این کجهیز نیازی بو! بغد

بوه مون زمانی که مغضغع   مشالی که داشتید ر "کعمیرکار گفت، ! کجهیزات خاصی ندارید؟
زان فشار مشال از می!" منتقل کردید   با کغده به کجربیات پیشینه خغدم متغده راه حل شدم

رکار باکم کردن کعمی. بیشتر کنظیم شده بغد" نیم بار"ر غن هیدر لیک ن دستگاه بغد که صرفًا 
ن دقیقه مشالی را که چند ماه گریبان کغلید ۵نیم بار از فشار این ر غن در مدت زمان کمتر از 

!کارخانه را گرفته بغد برطرف کرد
این کجربه ازنجا برای من بسیار دال  بغد که ما در مدیریت دانوش حورف از نقشوه دانوش

ربوه می زنیم، بدان معنا که بدانیم که چه کسی در کجای سازمان چه چیزی می داند   ایون کج
.دقیقا به همین مغضغع می پردازد
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!این تجربیات به هیچ دردی نمی خورد
ردیم یای چند سال پیش زمانی که با یای از شرکت های پتر شیمی معتبر کشغر همااری می ک

غان از مدیران سازمان در دلسه ای با صراحت بیان به این مغضغع اشاره کرد که من به هیچ عن
ات به در  احد سازمانی خغدم نیازی به دانش پنهان   کجارب کارکنان ندارم، چراکه این کجربی

نی برای ما سغال پیش مد که چطغر کجربیات کارکنان یک  احد سازما! هیچ دردی نمی خغرد
سوال فعالیوت در صونعت ۳۰نمی کغاند مفید   راهگشا باشد کا ایناه ایشان باکجربه  بیش از 

.پتر شیمی، این مغضغع را کشریح کرد

بوان ایشان می گفت که همااران من بنا به دالیل مختلف اعم از غر ر بیجا، عدم کسول  بوه ز
انگلیسی   دالیل دیگر، ر ش هوای ادرایوی   دسوتغرالعمل های نحوغه کوار بوا ماشوین الت   

لیول بوا کجهیزات را به خغبی مطالعه نمی کنند   به کعبیری به ن کسل  ندارند   بوه هموین د
این مغضوغع باعوم می شوغد کوه کجوارب . سعی   خطا به ادرای فعالیت هایشان می پردازند

دانوش مختلفی کس  کنند   به خیال خغدشان به عنغان کجارب سازمانی در سامانه مدیریت
.بارگذاری کند

 لی ایشان اذعان داشت که این کجربیات به عنغان دانش شواار، سوال های پویش در قالو 
ر ش های ادرایی   دستغرالعمل ها مستند شده   در سوازمان مغدوغد اسوت   ایون کارکنوان 

ای به دای کس  این کجارب به صغرت شخصی که گاهی باعم ضرر های بسیار زیادی هوم بور
بوه . ندنودسازمان می شغد، باید دانش شاار مرکب  با این فعالیت ها را مطالعه کنند   باار بب

کعبیری ایشان به اهمیت مدیریت دانش شاار اشواره می کورد کوه مغضوغعی اسوت کوه در 
.سازمان های ما کمتر به ن پرداخته می شغد
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!ما دانش نداریم
ر ع اخیرًا با یای از بانک های خصغصی معتبر کشغر همااری را غاز کورده ایم   در دلسوه شو

انک ما ایشان اشاره داشت که در ب. پر ژه یای از مدیران این بانک مغضغع دالبی را بیان کرد
ن را بوا دانش سازمانی به نقطه سربه سر خغدش رسیده است   کارکنان ما دانشی ندارند که 

دیگران به اشتراک بگذارند   همه ن چیزی که هست، بخشنامه ها، یین ناموه ها، ر ش هوای 
ر ایون در بح ی که د. ادرایی   دستغرالعمل ها یا به کعبیری همان دانش شاارسازمانی است

اره دلسه پیرامغن بیان مسئله ایشان داشتیم مغضغعاکی مطرح شد کوه در اداموه بوه ن اشو
.می کنم

غدوه یای از مغضغعات این بغد که دانش شاار در سازمان باید به اندازه دانش پنهوان مغردک
اار، گاهی   قرار بگیرد؛ چراکه به گفته این مدیر بسیاری از کارکنان بانک نسبت به دانش ش

دانوش کسل  الزم را ندارند   این چالش می کغاند با استفاده از کانیک های مختلف مدیریت
.برطرف شغد   یا به حداقل ممان برسد

اما مغضغع دیگری که مطرح شد این بغد که بر اساس مدل زک، سه سوطح دانوش سوازمانی
کارکنان به عبارکی ما در سازمان از بدنه. داریم؛ دانش پایه ای، دانش پیشرفته   دانش نغ رانه
.انتظار کغلید   اشتراک گذاری دانش نغ رانه را نداریم
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چراکه دانش نغ رانه،  ظیفه  احد های متغلی این مغضغع ازدمله  احد پژ هش، کحقیوق  
ازمانی باشند؛ کغسعه   غیره است   کارکنان سازمان باید متمرکز بر دانش پایه ای   پیشرفته س

کوه یعنی همین مغاردی که فعالیت های ن ها را پیش می برد   یا به کعبیری باعوم می شوغد
.کارشان را بهتر   اصغلی کر   با بهره  ری بیشتری انجام دهند

زمانی که در ذهنم مر ر می کردم متغده شدم که خیلی از مودیران در سوازمان های دیگور نیوز 
چنین ممان است به این چالش برخغرد کنند    ظیفه ما به عنغان مشا ر مدیریت دانش   هم
نوان متغلیان مدیریت دانش در سازمان این است که سطغح مختلف دانش سازمانی را برای 

. کبیین کنیم کا این مبحم برای ن ها شفاف شغد
!سیستم جواب میده؟

ک های در دلسه ای که اخیرًا پیرامغن ارائه  یژگی های نرم افزار مدیریت دانش دانا دریای از بان
موا بزرگ کشغر داشتم، یای از مدیران حغزه فنا ری اطالعات دغدغه ای را مطرح کرد که بانک

ن هزار نفر نیر ی انسانی دارد   یا نرم افزار شما پتانسویل حووغر   مشوارکت ایو۳۰بیش از 
یچ کعداد نیر ی انسانی را دارد؟ من در پاسخ به سغال ایشان مطرح کردم که هیچ  قت   در ه
ت کجربه پیاده سازی ما در سازمان های مختلف، صد درصد کارکنان سوازمان در فراینود مودیری

! دانش مشارکت ناردند   نخغاهند کرد
یریتی این قاعده نه کنها در مدیریت دانش، بلاه کلیه سیستم ها   ر یاردهوای بهبوغدی   مود

ناته دال  این بغد که پس از صحبت های بنده یای از مودیران حوغزه موغزش. صادق است
۱۰سال سابقه دارد، حود د ۱۰اشاره کرد که در سامانه نرم افزاری مغزش این بانک که بیش از 

!درصد کارکنان حوغر فعال   مشارکت اثربخش دارند
اشویم به صغرت کلی در استقرار راهاارهای مدیریت دانش باید به این مغضغع کغده داشوته ب

ارند، همه که کلیه کارکنان در این فریند مشارکت نخغاهند داشت؛ چراکه همه کارکنان عالقه ند
!یستندکارکنان انگیزه ندارند   همه کارکنان الزامًا دانش   کجربه قابل ارائه ندارد   دانشاار ن

!مدیر موتورسوار
چند ماه گذشته سمیناری با ر یارد ارائه مفاهیم، ضر رت، مزایوا   الزاموات مودیریت دانوش

زمانی کوه بحوم موا بوه رکون رهبوری. دریای از سازمان های خصغصی   معتبر کشغر داشتم
ری به عنغان یای از کسهیلگر ها یا کسریع کننده های چارچغب مودیریت دانوش سوازمان بهوره  
ریوف سیایی رسید، یای از مدیران باکجربه خاطره بسیار دوذابی را بورای سوایر مودعغین کع

 ندی ایشان در ابتدا این سغال را مطرح کرد که مفاهیمی مانند رهبری، د ستی   شهر. کردند
پس از کمی بحم   ! به معنای  اقعی یعنی چه؟ Leadership, friendship, citizenshipیا همان

گفتگغ پیرامغن این مغضغع ایشان ادامه دادند که مغضغع رهبری بدان معناست که
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تی کارکنان یک سازمان به یک فرد ادازه می دهند که بر ایشان رهبری کند   یا مغضغع د سو
ن به این معنا است که یک نفر ادازه می دهد که من با ا  د ست باشم   یا شهر ندی بوه ایو

!معنا است که یک شهر به من ادازه می دهد که من شهر ند ن شهر باشم
ای از ایشان ادامه داد که چند سال پیش دری. این کعابیر به شدت برای من دذاب   دال  بغد

.سازمان خصغصی دیگر   به عنغان مدیر یای از بخش ها مشغغل به کار شد 

ی کغسعه ا لین مغضغعی که دغدغه ایشان بغد، افزایش فر ش دستگاه های پغز   یا به کعبیر 
ن حوغزه ایشان اشاره داشت که برای ایناه متغده فرایند دقیق ای. سهم بازار در این زمینه بغد

 دادند شغد به مدت سه ماه با مغکغرسیالت، فعالیت هایی که اپراکغرهای ن سازمان انجام می
ه نیز بعد از چند ما! را انجام دادند کا از نزدیک با چالش ها   مشاالت ادرایی نان شنا شغند

در قال  یک همایش از همه اپراکغرها دعغت به عمل  ردند   از برکرین های ن ها نیز کقودیر 
.کردند

یشترین این مغضغع پایه   اساسی شد که شرکت پرداخت الاتر نیک ن بانک در حال حاضر ب
این مودیر رهبوری  اقعوی   نفوغذ در قل  هوایی کوه همیشوه در . سهم بازار را در کشغر دارد

.کتاب های حغزه رهبری به ن اشاره می شغد را به معنای  اقعی ادرا کردند
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گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

زهرا صدری
کارشناس مدیریت دانش

پیاده سازی مدیریت دانش

مرحله پیاده        سازی مدیریت دانش در سازمان8

با سرمایه گذاری بر دارایی های فاری مبتنی بر دانوش، بهوره  ریبرنامه مدیریت دانش مغفق
اموا پیاده سوازی مودیریت دانوش در . کارکنان، کیفیت محصغل   خدمات را افزایش می دهد

.سازمان ها با چالش هایی همراه است که در ادامه به ن می پردازیم
دن بسیاری از سازمان ها به منظغر بهره مندی از مزایای پیاده سازی مدیریت دانش   برای رسوی

به چشم انداز   مامغریت سازمان از کانیک هوا   ابزارهوای مختلفوی ماننود مودیریت اسوناد، 
.داده کا ی، ثبت درس مغخته ها   انجمن های خبرگی بهره می برند
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ارکان پیاده سازی مدیریت دانش
نوان، برای پیاده سازی یک برنامه مدیریت دانش مغفق باید به ارکوان مختلفوی همچوغن کارک

.فرایندها، فنا ری، ساختار سازمانی   فرهنگ سازمان کغده کرد
ی برنامه مدیریت دانش سازمان بایود منطبوق بور کغانوایی افوراد در ن سوازمان بورا: کارکنان

.کأثیرگذاری بر دیگران   اشتراک گذاری دانش   به کارگیری دانش در سازمان باشد
، مدیریت   فریندهایی که ایجاد می کنید باید شامل بهترین شیغه ها برای شناسایی: فرآیندها

.اشتراک دانش کارمد   دقیق باشد
ی را بورای فنا ری انتخابی شما باید نحغه پیاربندی   استفاده از ابزارها   خغدکارساز : فناوری

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

.بین رشته ای بازطراحی شغند
سازمان شما بایود در راسوتای مغفقیوت بلندمودت سوازمان، فرهنوگ دانش محوغر   : فرهنگ

.اشتراک دانش کالش کند
چالش های پیاده سازی مدیریت دانش

خغد را حتی با بهترین برنامه ریزی،. پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان کار ساده ای نیست
ن برخی از چالش های رایجی که مماو. برای ر یار یی با مغانع   کار کردن با ن ها ماده کنید

:است با ن ها مغاده شغید عبارت اند از
oناکغانی در شناخت یا اشتراک دانش؛ کبدیل دانش پنهان به دانش شاار
oمغقعیت دغرافیایی کارکنان   مغانع زبانی در یک شرکت بین المللی
oمحد دیت های فنا ری اطالعات   ارکباطات
o ضعف در کعریف   دسته بندی حغزه های کخصصی
o کس   کار دائمًا در حال کغییر
oکوادهای   چالش های داخلی
oفقدان انگیزه   اهداف مدیریت عملارد
o برنامه های مغزشی نامناس
oمغانع فرهنگی   مقا مت در برابر کغییر
گام برای پیاده سازی مدیریت دانش8

س برای پیاده سازی مدیریت دانش ر ش های مختلف   متنغعی  دغد دارد که هر کدام بر اسا
.مدل های مردع   یا کجربیات شرکت های مشا ر طراحی شده اند
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این ر یارد هشوت مرحلوه ای بوه شوما . در ادامه یای از این ر ش ها را با هم بررسی می کنیم
کمک می کند کا برای چالش های رایج برناموه ریزی کنیود، مغانوع را حوداقل کنیود   انگیوزش

.کارکنان برای مغاده با کغییرات را حداک ر کنید
ه بور گام های ا لیو. این ر یارد بر اساس فعالیت های زمایش شده    اقعی کغسعه یافته است

غد مراحل بعدی بر ادورا   بهبو. استراکژی، برنامه ریزی   دمع  ری نیازهای سازمان کاکید دارد
.مستمر کمرکز دارند

اهداف برنامه مدیریت دانش را تعیین کنید: 1مرحله 
oا بیوان قبل از انتخاب یک ابزار، کعریف یک فریند، کغسعه گردش کار   چشم انداز سازمان ر

برای ایجاد اهداف برنامه مناسو ، مشواالت سوازمان را کوه نیواز بوه حول دارنود   . کنید
.محرک های کس   کار که مغد  بهبغد سازمان می شغند شناسایی   مستند کنید

o اهداف کغکاه مودت   بلندمودت کوه مشواالت سوازمان را حول می کننود   از محرک هوای
بار باشند اهداف کغکاه مدت باید به دنبال کأیید اعت. کس   کار حمایت می کند را مد ن کنید

که در مسیر درست قرار داشوته باشود درحالی کوه اهوداف بلندمودت بوه ایجواد   انتقوال 
.چشم انداز سازمان کمک می کند
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برای تغییر آماده شوید: 2مرحله 
oایون در. مدیریت دانش بیش از کمرکز بر فنا ری، بر کغییر فرهنوگ سوازمانی کمرکوز دارد

ن کوار ایو. مرحله کارکنان باید در نحغه به اشتراک گذاری کجربیات خوغد کجدیودنظر کننود
.نیازمند یک خغاست   اراده در نی است

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

برای عبغر از ایون چوالش. که بافرهنگ دانش محغر   اشتراک گذاری دانش در کواد است
زیوابی سازمان ها باید کالش کنند که کار کیمی   همااری میان افراد را کر یج کننود   در ار

.عملارد شاخ  های کار کیمی از ارزش بیش کری برخغردار باشد
oدر ادرای مغفقیت میز یک برنامه مدیریت دانش ددید ممان اسوت نیازمنود کغییراکوی

کغییراکی که برخی از افوراد مماون اسوت در . هنجارها   ارزش های مشترک سازمان باشد
داقل برای بوه حو. برابر ن مقا مت کنند یا حتی سعی در خن ی کردن ن ها داشته باشند

.رساندن کأثیرمنفی، خغد را برای مدیریت کغییرات ماده کنید
oگذاری سفیران مدیریت دانش را در سراسر سازمان کغانمند کنید که رفتارهای بوه اشوتراک 

ت دانش را در بخش های خغد کشغیق کنند   بازخغرد ارزشمندی را به کیم ادرایی مودیری
.دانش سازمان ارائه کنند
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یدکنپایه اقدامات مدیریت دانش تعریف را به عنوان فرآیند با اولویت باال یک : 3مرحله 
oتطرح ریزی یک فریند مدیریت دانش در سطح باال یک گام کلیدی برای ادرای مغثر اسو .

ر مراحل شر ع با یک فریند سطح باال به شما کمک می کند کا به کدریج ر یه های دقیق را د
بوه خواطر داشوته باشوید افورادی کوه بوه کارگیران   . چهار، پونج   شوش کغسوعه دهیود

اماًل فرینود کو. مشارکت کنندگان دانش خغاهنود بوغد بایود بخشوی از ایون گفتگوغ باشوند
.نهایی   کأیید شغد( ادرا)کغسعه یافته باید قبل از مرحله هفت 

oی کنند، سازمان هایی که فریند مدیریت دانش را نادیده می گیرند یا به طغر ضعیف کعریف م
مع  ری، فرایند شناسایی، د. پتانسیل کامل اهداف مدیریت دانش سازمان را درک نمی کنند

. غدطبقه بندی   انتشار دانش در بهترین حالت در این سازمان ها به صغرت مغردی خغاهد ب
د در برای عبغر از این چالش، بهترین شیغه های رایج مدیریت دانش که باید در برنامه خوغ

خیره سازی، نظر بگیرید عبارت اند از کد ین استراکژی دانش، ایجاد، شناسایی، طبقه بندی، ذ
.اعتبارسنجی، انتقال، اندازه گیری   گزارش دهی دانش

نیازهای فناوری را تعیین و اولویت بندی کنید: 4مرحله 
oدانش زمان ن رسیده است که ارزیابی کنید چه نغع فنا ری فعالیت های مرکب  با مدیریت

ا بور شما می کغانید نیازهای فنا ری مدیریت دانش خغد ر. شما را افزایش   خغدکار می کند
یی اساس اهداف برنامه خغد که در مرحله ا ل کعیین شده است   کنترل فریند   معیارهوا

.که در مرحله سه کعریف کرده اید، کعیین   ا لغیت بندی کنید
oضر ری است که ارائه دهندگان. راه حل های مدیریت دانش سازمان گسترده   متنغع است

ه هور اصلی را بشناسید، هزینه   فایده هر نغع فنا ری را درک کنیود   بفهمیود کوه چگغنو
.راه حل می کغاند به شما دررسیدن به اهدافتان کمک کند یا مانع شغد

oد   درک درستی ازنچه کارکنان نیازمند ن هستند، چه چیزی برای ن ها کارکرد خوغبی دار
انید برای خرید یک فنا ری ددید خیلی عجله ن. به چیزهای عالقه ای ندارند به دست  رید

. ر  در ابتدا بررسی کنید که یا فنا ری های مغدغد نیازهای شمارا بر رده می کند یا خی
فعلی مدیریت دانش را ارزیابی کنیدوضعیت : 5مرحله 

دید، اهداف برنامه خغد را مشخ  کردید، برای کغییرات فرهنگی سازمان ماده شپس ازایناه 
ردیود، فریندی در سطح باال کعریف کردید   نیازهای فنا ری خغد را کعیین   ا لغیت بنودی ک

.می کغانید  ضعیت فعلی مدیریت دانش را در سازمان خغدارزیابی کنید
oنا ری، ارزیابی شما باید پنج دز اصلی مدیریت دانش را پغشش دهد، کارکنان، فریندها، ف

عیت ساختار   فرهنگ یک ارزیابی باید نمای کلی از  ضعیت فعلی، شوااف های بوین  ضو
.فعلی   مطلغب   کغصیه هایی برای بستن این شااف ها ارائه دهد
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یک نقشه راه برای پیاده سازی مدیریت دانش تدوین کنید: 6مرحله 
oه راه با در دست داشتن نتایج ارزیابی  ضعیت فعلی، زمان ن فرا رسویده اسوت کوه نقشو

ایود از ادرایی برنامه مدیریت دانش خغد را کد ین کنید؛ اما قبل از ایناه زیاده ر ی کنید، ب
حمایت   کعهد رهبری ارشد   همچنین بغددوه ادورا   حفور برناموه مودیریت دانوش را 

.بد ن این پیش نیازها، کالش شما بیهغده خغاهد بغد. مطمئن شغید
oریافت داشتن یک استراکژی درمغرد چگغنگی غلبه بر کاستی ها در دل  حمایت رهبری   د

ر ژه های این استراکژی می کغاند به عنغان یک نقشه راه از پ. بغدده مغردنیاز بسیار مهم است
ده اند مرکب  ارائه شغد که هرکدام به شااف های مشخصی که کغسو  ارزیوابی شناسایی شو

لیدی را نقشه راه می کغاند چند ساله کد ین شغد   نقاط عطف    ابستگی های ک. می پردازد
یک نقشه راه خغب در گام ا ل پر ژه هوا، برخوی از بردهوای کغکاه مودت را بوه . نشان دهد

.همراه خغاهد داشت که حمایت از مراحل بعدی را کقغیت می کند

ابزارهای و تکنیک های مدیریت دانش را پیاده سازی کنید: 7مرحله 
oرکنانی   ادرای یک برنامه مدیریت دانش   افزایش اثربخشی کلی سازمان شما به منابع کا

ید انجام این کار به زمان زیادی احتیاج دارد، اما مطمئن شغ.  بغدده قابل کغدهی نیاز دارد
در سعی کنید مغفقیت هوای کغچوک را دشون بگیریود  . که پیشرفت های کدریجی دارید

. سازمان اطالع رسانی کنید
oشما می دانید کوه اهوداف چیسوت، فرهنگ سوازمانی را به درسوتی . حاال  قت شر ع است

عوال فریندها   فنا ری هایی دارید که برنامه مدیریت دانوش شوما  را ف. شناسایی کرده اید
د شما می دانید که چه شااف هایی  دغد دارد   یک نقشه راه داریود کوا بوه بگغیو. می کند

.چگغنه ن ها را برطرف کنید
oهمان طغر که در هر مرحله از نقشه راه پیش می ر ید، مطمئن شغید که به هدف کغکاه مدت

ا از بد ن ن ها، برنامه شما ممان است حرکت   حمایت ذینفعان کلیدی ر. خغد رسیده اید
.دست بدهد
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اندازه گیری و بهبود برنامه مدیریت دانش: 8مرحله 
ازمنود یا مدیریت دانش شما اثربخش است   خغب کار می کند؟ برای پاسخ به این سغال نی

اماوان، در صوغرت. راهی برای اندازه گیری اثربخشی   مقایسه با نتایج پیش بینی شده داریود
د   پس از ادرا، ر نو. قبل از ادرای برنامه مدیریت دانش،  ضعیت فعلی خغد را ارزیابی کنید

.افته استنتایج ددید را با نتایج قدیمی مقایسه کنید کا ببینید عملارد چگغنه بهبغدی
oد نشغیداگر مزایای مدیریت دانش به اندازه ای که پیش بینی می کردید شاار نیست، ناامی .

. زمان می برد کا سازمان با فریندها   بهبغدهای ددید منطبق شغند
oد، یک هنگام کصمیم گیری در مغرد معیارهای مناس  برای اندازه گیری پیشرفت سازمان خغ

اق   ارزش کارت امتیازی متغازن ایجاد کنید که معیارهایی را در زمینه عملارد، کیفیت، انطب
ت ناته کلیدی در پس ایجاد یک کارت امتیازی متغازن مدیریت دانش این اسو. ارائه دهد

ائوه که بینش ارزشمندی را در مغرد ایناه چه چیزی کار می کند   چه چیزی کوار نمی کنود ار
ت سپس می کغانید اقدامات الزم را برای کاهش شااف های مغدغد، عملارد، کیفی. می دهد

.  ارزش انجام دهید، بنابراین کارایی کلی برنامه مدیریت دانش را بهبغد می بخشد

غانود ادرای یک برنامه مدیریت دانش کامل به زمان   منابع نیاز دارد، با این حال، نتایج می ک
همچنین می کغانید با اکخاذ ر یاوردی مرحلوه ای کوه در هور مرحلوه بوازدهی . چشمگیر باشد

.سغدمندی به همراه داشته باشد   ریسک ها را به حداقل برسانید
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ولوژی مستندسازی تجربیات اورهال با تکن
واقعیت مجازی در امور ذوب سرچشمه

برای اولین بار در کشور؛ 

غرد کغده  اقعیت مجازی یای از پیشرفته کرین   به ر زکرین کانغلغژی هایی است که در چندسال اخیر م
بهره  بسیار از شرکت  ها   سازمان  های پیشر  دنیا قرار گرفته   از ن در حغزه های مختلفی مانند مغزش

برای امغر مغزش   کجهیز نیر ی انسانی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در اقدامی نغ رانه  . می برند
ه کارگیری بو. استفاده کرد« مستندسازی کجربیات ا رهال ذ ب»ا لین بار در کشغر، از این کانغلغژی برای 

ی   یا این ر ش کمک می کند کا دانش فنی   کجربیات مهم مجتمع در فرایندهای مانند کعمیرات اساس
.نص  کجهیزات به بهترین شال ذخیره سازی   به اشتراک گذاری شغد



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

مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی

قدرت توانمندسازی کارکنان

16

. به پواداشکغانمندی یعنی مسئغلیت بیشتر بر د ش کشیدن بد ن کغچک کرین چشمداشت
غانمندی به ک. را باار می برند” نمی کغانم “ یا ” کارکنان کغانمند در مقابل انجام کار کمتر لفر نه 

یوزان افراد کمک می کند کا بتغاننود کنتورل بیشوتری بور محوی    کارشوان داشوته باشوند، م
شود کشریک مساعی نان به عنغان عوغی از گر ه افزایش یابد   فرصوت خوغد شواغفایی   ر

یق   ریچارد کا ر کغانمندسازی را این گغنوه کعریوف می کنود؛ کشوغ. فردی برایشان فراهم شغد
ارشان فرصت دادن به کارکنان برای پذیرش مسئغلیت های فردی کا بتغانند ر ش های انجام ک

ازمنود کغانمندسوازی نی. را بهبغد بخشند   درراه نیل به اهداف سازمان کشریک مسواعی کننود
د   فرهنگووی اسووت کا کارکنان در کمام سطغح سازمانی کشغیق به کس  مهارت هوای ددیو

انمندسازی کعاریف دیگر کغ. اعتمادبه نفس شغند کا بتغانند  ظایف خغد را به خغبی انجام دهند
:عبارت اند از

oقدرت دادن به کارکنان کا بتغانند کارشان را به خغبی انجام دهند.
oه کارکنان کا کفغیض اختیار، پاسخگغیی، مسئغلیت پذیری   همچنین کخصی  منابع الزم ب

.بتغانند از عهده  ظایف خغد بریند
oکفغیض قدرت کصمیم گیری به سطغح پایین مدیریت کا حد اماان.
oانتقال کنترل قدرت از مدیریت به کارکنان به مفهغم  اقعی در چارچغب  ظایف.
oاف ایجاد شرایطی کا کارکنان بتغانند از حداک ر کغان   دانش خوغد بورای رسویدن بوه اهود

.مشترک فردی   سازمانی استفاده کنند
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برای موفقیت توانمندسازی چه نکاتی ضروری است؟
oیوان اهداف   مفهغم کغانمندسازی را به صغرت شفاف   ر شن برای کلیه کارکنان سوازمان ب

.کنید، گاهی ضر رت دارد مشتریان نیز با این مفهغم شنا شغند
oیود، صادقانه مقداری از  قت خغد را صرف کغانمندسوازی کنیود، منوابع الزم را کودارک ببین

.مراه استکغانمندسازی غالبًا با بسترسازی   کغییرات بنیادین در فرهنگ   سیستم ها ه
oدرباره میزان کغشش، کعهد   زمان الزم برای کغانمندسازی  اقع بین باشید.
oلندمودت خالصانه خغاهان این کغییرات باشید، بازشناسی   اعتقاد الزمه رشد سازمانی در ب

.است

قدرت چیست؟
کوه یا در سازمان ها با سلسله مراک  سازمانی افقی یا با ساختار عودم کمرکوز می کوغان گفوت

قدرت به صغرت متراکم است؟ یا عمر مدیریت مرانه به پایوان نرسویده اسوت؟ یوا مودیری
مال انجوام بااقتدار کمتر نمی کغاند الگغی کارکنان باشد؟ قدرت نیر یی است که قادر است احت

مان را انغاع قدرت در ساز. رفتار خاصی را افزایش دهد کا بتغاند بر اهداف سازمان اثرگذار باشد
:می کغان به صغرت زیر دسته بندی کرد
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oتدرده کنترل یک شخ  بر پاداش هایی است که برای دیگران باارزش اس: قدرت پاداش.
oشخ  کغانایی کنبیه یا کغبیخ دیگران را دارد: قدرت تنبیه.
oدرت قدرکی است که در نیل به اهداف ضر ری است؛ مانند قو: قدرت سازمانی یا مسئغلیت

.این قدرت معمغاًل به سمت سازمانی ارکباط دارد(. مخالفت کردن)رای حق  کغ 
oبه دانش   اطالعات کاری مرکب  کارکنان سازمان است: قدرت تخصصی.
oبه  یژگی های فرد یا بوه خصغصویات   دوذابیت رهبوری ربو :  قدرت معنوی یا مرجعیت

.بستگی دارد
بوه در این شرای  مارها نسوبت. قدرت  اقعی از طریق کقسیم ن با دیگران به دست می ید

ختیوار در سازمان های کغانمند باید مطمئن شد کا قدرت فقو  در ا. گذشته بهتر انجام می شغد
سترس یک نفر یا د  بخش سازمان محبغس نشغد بلاه هردا به  دغدش نیاز بغد سریعًا در د

.باشد

چه زمانی توانمندسازی ضرورت پیدا می کند؟
سوت برداشت ا لیه بسیاری از سازمان ها از ادرای کغانمندسازی دستیابی به اهداف مشترک ا

چوغن در یوک طرف معادلوه .  لی متاسفانه اغل  این برنامه ها بوا ناکوامی مغادوه می شوغند
ه منظغر کغانمندسازی هزینه هایی است که باید صرف متقاعد کردن کارکنان شغد این هزینوه بو

زادسازی قدرت نغ ری   احساس کعهد نان به ادرای کغانمندسازی صغرت می گیورد کوه در
ه خوالی کارکنان زیادی از پذیرش مسئغلیت   کار زیاد شوان. حقیقت نغعی انتقال قدرت است

د انتقوال بسیاری از برنامه های کغانمندسازی در حو. می کنند   کمایل دارند کحت کنترل باشند
قدرت، مسئغلیت   کار از مدیریت بوه کارکنوان خالصوه می شوغد   بوه اهوداف اصولی خوغد 

: رسدبر این اساس کغانمندسازی برای سازمان های با شرای  زیر ضر ری به نظر می. نمی رسد
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oسازمان در محی  رقابتی قرار داشته   باید در مقابل انتظارات بازار پاسخگغ باشد.
o کاهش الیه های سازمانی به منظغر افوزایش مسوئغلیت   اثربخشوی هزینوه   کواهش ن

.مدنظر باشد
oارکباطات  قتی کارکنان بخغاهند با حداقل نظارت   سرپرستی از طریق ارکباطات افقی بجای

.عمغدی   از رده های پایین سازمان در کارها مشارکت نمایند
o مدیران ارشد ادرایوی   عوالی بخغاهنود از کارهوای ر زموره   عوادی فاصوله گرفتوه   بوه

.برنامه های استراکژیک بپردازند
oکمام منابع الزم برای حفر   بهبغد رقابت مهیا شغد.
oدانش سازمان در برخی حغزه ها متمرکزشده   نیاز به اشتراک ن باشد.

سازمان های توانمند چه ویژگی هایی دارند؟
پذیرنود  لوی اگر افراد کغانمند باشند شما نمی کغانید از ن ها انتظار داشته باشید مسوئغلیت ب

باه به هرحال باید پوذیرفت گواهی ا قوات کارکنوان مرکاو  اشوت. بد ن هیچ خطایی کارکنند
. ری استناته ای که در اینجا حائز اهمیت است، دلغگیری از کارار اشتباه   د باره کا. می شغند

ک های بدین منظغر سازمان با پیاده سازی نظام مدیریت دانش   بهره گیری از راهاارها   کانی
.انتقال   به کارگیری دانش از کارار اشتباهات دلغگیری کنند

شغند سازمان های کغانمند زمان زیادی را صرف استخدام   مصاحبه کارکنان می کنند کا مطمئن
ایوون سووازمان ها دارای سوواختار . کارکنووان ددیوود قادرنوود بووه خغبی از عهووده  ظووایف برینوود

ن سلسله مراک  افقی   مسطح هستند   چارچغب اهداف    ظایف برای کمامی کارکنان ر ش
نود در سوازمان های کغانم. است   همه می دانند بر اساس چه معیارهایی باید کصمیم بگیرنود

موی ر د پاسخگغیی   مسئغلیت به عنغان یک مزیت کلقی می شغد   همغاره از کارکنان انتظوار
ای زیور ریچارد کار ر معتقد است سازمان های کغانمند  یژگی هو. عملاردشان را کیفی کر نمایند

:رادارند
oفراینودهای سوازمان به گغنوه ای. کارکنان رکون اصولی   سورمایه کلیودی سوازمان هسوتند

.طراحی شده است که ارکباط   کعامل میان ن ها افزایش یابد
oه کارکنان نه کنها نسبت نچه می خغاهنود بوه دسوت  رنود گواه هسوتند بلاوه نسوبت بو

انگیزه های رفتاری خغیش   ایناه چگغنه ن ها را با اهوداف مشوترک همسوغ سوازند نیوز 
.گاه اند

oته کارکنان مایل اند در قبال مغفقیت فردی گر هی   یا سوازمانی مسوئغلیت   نقوش داشو
.باشند

oفرهنگ سازمانی بجای سرزنش مداری، هدفمند   مشارکتی است.
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کغانمند ارائه در فرهنگ. بهترین شال کغانمندسازی کرغی  کارکنان به پذیرش مسئغلیت است
ا شورکت ها می کغاننود بو. ایده های ددید   کعامل سازنده با یاودیگر پواداش بوه دنبوال دارد

در این .کغانمندسازی کارکنان، سطغح میانی مدیریت را به منظغر کاهش هزینه ها کقلیل دهند
غال این حالت  ظیفه کصمیم گیری از مدیریت میانی به کارکنان کغانمند محغل می شغد؛ اما س
یم کارکنوان است که یا با کغانمندسازی کارکنان به دنبال کوعیف مدیریت هستیم یا می خغاه

جام به خغبی کارشان را انجام دهند؟ پاسخ ر شن است، می خغاهیم نان کارشان را به خغبی ان
ایی بوازنگری سواختار سوازمانی بوه کنه. دهند   به عنغان باز ی کمای مودیریت کلقوی شوغند

یوان نمی کغاند منجر به کغانمندسازی شغد، بلاه فق  می کغانود یاوی از مغانوع مغدوغد را از م
.بردارد

ازمان باایناه مدیران از مزایا کغانمندسازی مطلع هستند  لی اغل  نان مانع ادرای ن در س
م بایود در کفار سنتی قدرت فرض می کردیم اگر کسی قدرت به دست می  رد، الدر. می شغند

م این طرز کلقی همیشه یک نواامنی بوه دنبوال داشوت   باعو. ن ها از شخ  دیگری بگیرد
ری می شد بسیاری از مدیران ارشد سازمان از ادرای کغانمندسازی نگران بوغده   از ن دلوغگی

ی اماوان اگر مدیریت عالی سازمان به دلیل کغییر ساختار سازمانی از عمغدی به افقو. می کنند
ان را کماس با کارکنان رده عملیاکی را به دست  رد، می کغاند الیه های مدیریت میوانی سوازم

به عبارکی شاید  دغد الیه های میانی مدیریت یاوی از مغانوع دودی   ناکوامی . کاهش دهد
.کغانمندسازی است
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گیز   ن را بسیاری از سرپرستان   مدیران میانی کغانمندسازی را کغییری استرس زا، چالش بران
د کا برای همین شرکت ها کالش زیادی می کنن. کهدید ددی برای قدرت   امنیت خغد می دانند

رپرستان از در فریند ادرای کغانمندسازی نقش س. کارکنان را به قبغل این  اقعیت کرغی  کنند
از سرپرستان زیور البته بسیاری. کنترل کننده به مشغق، از برنامه ریز به کغانا کننده کغییر می کند
ر دانش فنی اغل  مدیران متای ب. بار کغییر نمی ر ند   به سختی با شرای  ددید  فق می یابند

ل زیادی به خغد هستند   نمی کغانند نقش یک انگیزاننده   هدایت گر را داشته باشند لذا کمای
این افوراد بسیاری از. پذیرش کغییر ندارند   کردیح می دهند همیشه شرای  قبلی حاکم باشد

.ربید ست دارند به عنغان متخص  رشته خاصی مطرح باشند کا به عنغان کسهیل گر   م
سازمان های فراگیر، کارکنان توانا

ه بوا سازمان های یادگیرنده به کارکنانش کمک می کنند کا قابلیت های خوغیش را بورای مغادو
یمی   به عبارکی سازمان های یادگیرنده در برابر سوازمان های قود. کغییرات مفید کغسعه دهند

زاری است که کغانمندسازی اب. سنتی، در حقیقت شبیه گذار از مرحله ایستایی به پغیایی است
.می کغاند به کمک سازمان های یادگیرنده بشتابد

از طریوق کارکنان قابلیت یادگیری دارند  لی سازمان ها فاقد این  یژگی اند، لذا یادگیری بایود
ش مصمم به به بیان دیگر سازمان ها نمی کغانند فراگیر شغند مگر ناه کارکنان. افراد صغرت گیرد
)  کعودیل کغانمندسازی غالبًا با کعریف مجدد شغل، کجدید ساختار، طرح های. یادگیری باشند

هموراه اسوت   گواهی بوه نظور دیگوران ( کاهش سمت های سازمانی زائد   کارکنوان موازاد
تقاعد کنیم برای رفع این معول ا لین گام در کغانمندسازی باید کارکنان را م. ناخغشایند باشد

را بواب حتی اگر اغل  کارکنوان کغانمندسوازی. یک بازنگری در ایده های گذشته خغیش بانند
رده   میل خغد بدانند، اما ن هایی که نرا فریندی ناخغشایند می دانند در مقابلش مقا مت ک

رت هوا   درهرصغرت برای  ر د کارکنان به فریند کغانمندسوازی بایود مها. کغییر را نمی پذیرند
.فنغن الزم مغزش داده شغد کا انتظارمان بر رده شغد

رسوتی کارکنان کغانمند دارای اعتمادبه نفس هستند، رک   صریح الهجوه بوغده   نیواز بوه سرپ
ادل نظر بوه دنبوال بحوم   کبو. عالقه مند بغده   از انگیزه بواالیی برخغردارنود. مستقیم ندارند

غلشوان ثابت قدم   استغار   پرانرژی هستند   از ش. هستند   با ر سا خغیش چالش می کنند
جوان   با هی. از مغفقیت دیگران لذت برد   به عنغان کجربه از نان بهره می گیرد. لذت می برند

ی میوان قادرند ارکبواط منطقو. کعهد کار می کند   مشغق دیگران هستند، اما سلطه گر نیستند
اری می کغاند به کنهایی   یا در قالو  گر ه هوای کو. شرای  مغقعیت ها   مشاالت برقرار سازند

ایی   چوه نیازهو( داخلی یا خواردی)  می دانند مشتریانش چه کسانی هستند . فعالیت نماید
. افراد کغانمند دائمًا سغال می کنند، بحم می کنند. دارند
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زمانی که الزم باشد مخالفت نیز می کنند ن ها بور مغضوع خوغیش اسوتغارند، بوا یوک حورف
  در مقابول کارهوای غلو. رنجیده خاطر نمی شغند   سعی می کنند بهترین راه حل را ارائه دهند

مزایای کار گر هی را به خغبی   با رعایوت کموام دغانو . طاقت نمی  رند   اعتراض می کنند
د اگرچوه می داند به عبارکی کارکنان غیر کغانمند کردیح می دهند با ر سا خغیش همگام باشون

.نان اشتباه بانند
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نسانی انجمن صنفی مدیران منابع ا»هم زمان با ر ز ملی استاندارد، کفاهم نامه همااری بین 
باهودف هم افزایوی در دهوت کغسوعه « مغسسه نشان  ر دانش   مهارت ینوده»  « ایران

.شایستگی حرفه ای نیر ی کار اموا شد
ران، انجمن صنفی مدیران منابع انسانی با بهره مندی از شوباه ای چنود هزارنفوری از مودی

سانی یای کارشناسان ارشد، مدرسان   فار  التحصیالن رشته های مرکب  با مدیریت منابع ان
غال   از کأثیرگذارکرین نهادهای غیرد لتی فعال در انسجام   هماهنگی امغر مرکب  بوا اشوت

مغزش نیر ی ماهر در کشغر اسوت   مغسسوه نشوان  ر نیوز بوه عنغان کوادمی کغسوعه 
تاندارد شایستگی حرفه ای، مجری انحصاری نسخه بغمی برنامه شایسوتگی سونجی بوا اسو

ربوه است که از ظرفیت محتغایی، کادر علمی، فنا ری هغشمند ارزیابی   کجESCOار پایی 
.ادرایی مناسبی در این راه برخغردار است

رزیابی مغضغع اصلی کفاهم نامه همااری، بازکعریف   ایجاد نظام مدیریت منابع انسانی، ا
ناسونامه   سطح بندی شاغالن در عنا ین شغلی مرکب  با مدیریت منابع انسانی   صد ر ش

این کفاهم نامه زمینه همااری هوای چنددانبوه ای را فوراهم. معتبر حرفه ای برای نان است
غزه را خغاهد کرد که ضمن افزایش شایسته ساالری، بهبغد سرمایه ادتماعی فعاالن ایون حو

بر اساس این کفاهم ناموه، طورفین در موغرد اسوتعدادیابی حرفوه ای، برگوزاری . رقم می زند
د ره های مغزش کارگاهی با ایجاد فرصت های کوار رزی   نیوز ایجواد سواز کار ارزیوابی   

.ندسطح بندی درده شایسته ساالری در شرکت ها   سازمان ها نیز با یادیگر همااری کن
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گامی بلند در جهت درخشش نیروهای ماهر ایرانی در عرصه بین المللی



رضا خانی

مدیریت دانش در سازمان های دولتی

سکوت سازمانی کارکنان دانشی
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ه در عصر حاضر کغانمندی   رمز ماندگاری سازمان ها کا حد زیادی به دانشی  ابسته اسوت کو
دانشوی دراین بین اگر سازمانی دچار ساغت کارکنان. است« اندیشه سرمایه انسانی»زاییده ی 

گی باشود که بزرگ کرین شریک استراکژیک سازمان هستند شغد، مدیریت باید متغده خطر بزر 
انی  این خطر یعنی خبری دردناک از فسیل شودن  نیور ی انسو. که در حال اکفاق افتادن است

.دانش محغر که نتیجه ن ز ال، پیری   مرگ سازمانی خغاهد بغد
غشی اختیار اما اگر سازمان بسترهایی فراهم کند که این اکفاق نیفتد؛ اگر کارکنان دانش گرا خام

ا در نانند   بخغاهند   بتغانند در محیطی پرشغر   نشاط شغلی، پژ هش هوای علموی خوغد ر
ادل نظر کس  کجربه   خلق، کغلید   کسهیم زادانه دانش به اشوتراک گذارند؛ بوه بحوم   کبو
اشوند   بپردازند؛ به راحتی   زادانه سخن بگغیند؛ اعتماد متقابل   کعامل با مودیران داشوته ب

ت البته مدیران الیقی هم  دغد داشته باشند که در ایون چرخوه بوه  یژه در حفور   نگهداشو
ی   دانش، نان را از حمایت های الزم برخغردار نمایند، این گغنه سازمان ها به سمت کمال، کعال

.می گغیند« کحغل  اقعی»بالندگی   پیشرفت متغازن خغاهند رفت که به ن 
:ی کنیمرا باهم مر ر م« کارکنان دانشی»  « ساغت سازمانی»برای درک بهتر این مفهغم کعریف 

به صغرت کلی سواغت کارکنوان در سوازمان را می کوغان بوه عنغان خوغدداری: سکوت سازمانی
کارکنان از اظهارنظرهای خالصانه   حقیقی خغد درباره ا ضواع  احغال    قوایع سوازمانی بوه 

. ف کوردن هایی که در دایگاهی قرار دارند که می کغانند ر ی این شرای  کأثیرگذار باشند کعری
ساغت سازمانی را یوک رفتوار گاهانوه، ارادی، هدفمنود   فعاالنوه بیوان« هالغس»  « پیندر»

بوه در اقع، ساغت سازمانی یک فرایند سازمانی ناکاراست کوه هزینوه های زیوادی را. می کنند
طغح سازمان کحمیل می کند   می کغاند اشاال مختلفی مانند ساغت دمعوی در دلسوات، سو

ته پایین عملگرایی در طرح   برنامه های پیشنهادی، سطغح پایین  ای دمعوی   غیوره داشو
.باشد
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در سوال « اکرپیتر در»شاید  اژه کارکنان دانشی یا دانشااران ا لین بار کغس  : کارکنان دانشی
عوات دراکر، کارکنان دانشی را افرادی کغصیف کرد که با پردازش اطال. میالدی مطرح شد۱9۵9

ه مغدغد برای ایجاد اطالعات ددید ارزش افز ده ای را برای سازمان پدید می  رند که می کغان ب
.کمک ن به کعریف   حل مسائل پرداخت

ی کارکنوان سواغت سوازمان»حال؛ با کلفیق د  کعریف فغق می کغان به کعریف نسبتًا دامعی از 
:رسید« دانشی

کجربه، زمانی که بخشی کارمدی از سرمایه انسانی یک سازمان که می کغانند با بهره مندی از»
اری پردازش اطالعات یا ایجاد اطالعات ددید برای سازمان ارزش افز ده ایجاد کنند  لی با رفت

گاهانه، ارادی   هدفمند، خامغشی اختیار می کنند؛ به ایون حالوت پدیوده سواغت سوازمانی
.کارکنان دانشی گفته می شغد

تاسفانه گاه امری اختیاری   م. همغاره امری غیرقابل پیش بینی نیست« ساغت سازمانی»البته 
ین مقال خغاسته عمدی سازمان برای مقابله با انتقاد، اعتراض   مطالبات کارکنان است که در ا

! مجالی برای پرداختن به ن نیست
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را در به هر سغی؛ هرچند پدیده ساغت کارکنان دانشی   حتی غیر دانشی، سازمان های زیادی
ژ هش برگرفته  لی در ارکباط با مغضغع که از زیرشاخه های علغم رفتاری اسوت، متاسوفانه پو

.ددی از سغی محققان انجام نپذیرفته است
توی کوه کجربه نگارنده حاکی از این است که غالبًا کارکنان دانشی به  یژه در سوازمان های د ل

یول نسبتًا مدیران ناکارمدکری از بخش غیرد لتی   خصغصی در ن هوا حووغر دارنود؛ بوه دل
فقدان یا کمبغد اعتماد، دیده نشدن   عدم ارزش گذاری سازمانی بورای کوار ن هوا   نوابغدی 

کم بغدن حقوغق   دسوتمزد، فقودان مودیریت مشوارکتی، شایسوته هراسوی بوه دای)انگیزه 
راک گذاری   بهاء ندادن به دانش این نغع کارکنان، عالقه   اشتیاقی بوه اشوت( شایسته ساالری

. دانش خغد ندارند

ه کننود درنهایت افرادی که نتغانند ایده ها، نظرات   اطالعات خغد را بیان کنند   ساغت پیشو
هد شوغلی اغل  دچار استرس، اضطراب، نارضایتی   افسردگی شده   نهایتًا عالقه به کار   کع

ش، لذا سالیان سال این دان. ن ها کاهش می یابد   این عغامل سب  کرک شغل ن ها می شغد
ی است پنهان می ماند   درنهایت با خر ج یا کرک خدمت  کارکنان، این دانش که به م ابه گنج

.از سازمان خارج   محغ می شغد
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د، لذا سازمان های د لتی چه با عملارد م بت   چه منفی از بغدده عمغمی د لت ارکزاق می کنن
علوی خامغشی صدای کارکنان دانشی برای مدیرانی که فق  چنود صوباحی برمسوند هسوتند

!السغیه بغده   بدیهی است اهمیت چندانی نخغاهد داشت
امید است در ینده نزدیک با استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان های د لتوی   راهبوری

ر ی صحیح از سغی سازمان اداری   استخدامی کشغر، شاهد کحغلی شگرف در بهره مندی از نی
دانش گرا در سازمان ها که اغل  دارای ایده ها، نظرات   اطالعاکی برای ارائه ر ش های سازنده 

 ای این اکفاق بیان کننوده مفهوغمی بوه معنوای. در بهبغد کار در سازمان خغد هستند باشیم
از « نگواهی دیگور»در پایان چنود بیتوی از کتواب . خغاهد بغد(  (Organizational Voineسازمانی

ی مناس  کقدیم خغانندگان می نمایم که ُحسن ختام« علی محمد قا علیخانی»استاد بزرگغارم 
:بر این نغشتار باشد

از ساغنی رخغت   بی دانشی                          بهره ها 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 این ر  امیدت نگسلد
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زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش

کارکردهای مدیریت دانش

مزیت مدیریت دانش در بهداشت و درمان5

د که بد ن کردید بهداشت   درمان یک حغزه دانش محغر است   کارکنان این صنعت نیاز دارن
به طغر مدا م مغزش ببینند، به ر ز باشوند   از اطالعوات   دانوش مغدوغد بورای حول سوریع 

اخیور، در سوال های. مشاالت   بهبغد فریند مراقبت های پزشای   بهداشتی اسوتفاده کننود
فاده پزشاان   کارکنان مراکز درمانی بیش ازحد در اطالعات   دانش ددید غرق شده اند   است

غزه اما ناته مهم برای کمامی افرادی که در این ح. مناس  از این دانش برای ن ها دشغار است
دیود مشغغل به کار هستند پیدا کردن سریع راه حل ها با استفاده از فنا ری ها   ر یاردهای د

به عنغان م ال همغاره نیاز به مدیریت داده های حغزه بهداشت   درمان، رسویدگی بوه. است
برای ارائه بهترین خدمات . بیماران، پرس  دغها   سؤاالکی در مغرد دار های خاص  دغد دارد

در مراکز به بیماران یا مرادعه کنندگانی که نیازمند خدمات درمانی هستند باید اطالعات زیادی
ر در دنیایی که در حال حاض. درمانی   مراکز کماس حغزه بهداشت   درمان  دغد داشته باشد

یادی با یک بیماری همه گیر دست  پنجه نرم می کند   هنغز هم در حال طغیان است، سؤاالت ز 
ری بنابراین اکنغن نیاز به  دغد اطالعات دقیق بیش از هر زمان دیگ. در ذهن مردم  دغد دارد

ن مدیریت دانش باید همسغ با فرهنگ سیسوتم بهداشوت   درموان   بوه عنغا. ضر ری است
بخشی که حغزه بهداشت   درموان ۵در ادامه . بخش کلیدی از ن فرهنگ در نظر گرفته شغد

.به کمک مدیریت دانش نیاز دارد را با هم مر ر می کنیم
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محرمانه بودن اطالعات بیمار. 1
ن رنوج بسیاری از بیماران باید اطالعاکی مانند سن، مشخصات فردی   بیماری هایی را که از 

در این مغارد شامل اطالعات حساس   غیر حساسی است که به هر شال. می برند ارائه دهند
رمانی مراحل مختلف کشخیصی   درمانی دمع  ری می شغد   یا به هر کرکی  در اختیار کیم د

اسوت کلیه داده ها   اطالعات باید در یک سیستم ذخیوره شوغند؛ بنوابراین الزم. قرار می گیرد
نرم افوزار اگر  بستر امنیتی مناسبی مانند یوک. محرمانه بغدن دقیق اطالعات بیمار حفر شغد

ه مدیریت دانش رمزگذاری شده برای محافظت از محرمانه بغدن اطالعات بیمار  دغد نداشوت
افوراد در ناته این است که حفر حریم خصغصی. باشد، نقض حریم خصغصی اکفاق می افتد

یفا هر مرحله درمان حیاکی است   مدیریت دانش می کغاند در کحقق این مهم، نقش پررنگی ا
.کند

خطا در مراقبت های پزشکی. 2
همان طغر که می دانید، مراقبت هوای پزشوای زمینوه ای اسوت کوه در ن حتوی یوک اشوتباه 

به هموین . بی اهمیت هم می کغاند  ضعیت مرگ   زندگی فرد را کحت الشعاع خغد قرار دهد
غل در دلیل اطالعات ارائه شده کغس  مرکز کماس بهداشت   درمان   یا سایر متخصصان شوا

.این حغزه باید بد ن هیچ خطایی رد بدل شغد
هات استفاده از مدیریت دانش می کغاند سالمت بیماران را بوا پیشوگیری از خطاهوا   اشوتبا

ارای یک نرم افزار مدیریت دانش که د. پزشای، ارزیابی خطاها   نظام مراقبت افزایش بخشد
در فوای ذخیره سازی ابری است می کغاند  یژگی هایی را ارائه دهد که به کصوحیح اطالعوات

عال ه بور ایون می کوغان در نرم افوزار دسترسوی های . سراسر حغزه بهداشت   درمان کمک کند
.محد دی اعمال کرد کا فق  کارکنان مجاز   متخص  بتغانند دزئیات را  ارد کنند
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سابقه پزشکی قبلی بیمار. 3
خاص، مدارک پزشای هر پر نده بیمار شامل اطالعات کافی دهت شناسایی کامل یک بیماری

این مدارک . گیری هرگغنه معالجه استثبت مسائل بهداشتی   درمانی ا    ثبت دقیق نتیجه
ت ممان است شامل طیف  سیعی از اطالعات، از دمله سابقه پزشای، دار    لورژی،  ضوعی

   زن ایمن سازی، نتایج زمایش ها، کصا یر رادیغلغژی، عالئم حیاکی، مار شخصی مانند سن
ه به گاهی ا قات هنگام کماس یا مرادعه، یک بیمار یا فردی ک.   اطالعات صغرت حساب باشد

ه دنبال خدمات بهداشتی   درمانی است ممان است کمام اطالعات الزم خغد را برای ارائوه بو
درمان هوای سابقه پزشای بیمار در گذشته می کغانود در. یک متخص    پزشک نداشته باشد
.پزشای ا  در ینده کأثیرگذار باشد

تن برخی با  دغد بستر مدیریت دانش   یک پایگاه دانشی برای مراکز درمانی   با در نظر گرف
یمار که شاخ  ها، می کغان این مغارد را به پایگاه داده متصل کرد کا اطالعات ثبت شده قبلی ب

رای در مراکز پزشای دیگر مغدغد بغده حفر شغند   کصمیم گیری در مغرد اقودامات بعودی بو
شباه یا دیگر سغابق از طریق پایگاه دانشی  سیع متصل به. پزشک   بیمار بسیار ساده کر شغد

.شباه های اطالعات   مبادله ای به اشتراک گذاشته می شغد
ر طوغل این پایگاه دانش باید برای ذخیره داده ها با دقت باال   برای ثبت حاالت یک بیمار د

ع  با  دغد این پایگاه، حتی اگر یک مرکوز مراقبوت   بیمارسوتان شو. زمان پیاده سازی شغد
خیوره   مختلفی داشته باشد، اطالعات بیماران از شع  مختلف   فغاصل دغرافیوایی قابول ذ

.دسترسی است
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در جریان قرار گرفتن از پیشرفت های نوین. 4
داشوته رشد صنعت بهداشت   درمان ممان است در مقایسه با سایر صنایع سرعت بواالیی ن
حقوق ک. باشد، اما کحقیقات مغفقیت میز به ایجاد کغییرات زیادی در این حغزه کمک می کنود

یری از این امر نیازمند د  چیز است؛ یای گاهی از پیشرفت های ددید   به ر ز   دیگری بهره گ
.این پیشرفت ها   فنا ری ها در عمل

سیسووتم موودیریت دانووش بووا به ر زرسووانی داده هووا در داخوول   خووارج از سووازمان از طریووق 
ایون .  ب سایت ها   پغرکال های خغد به پزشاان   بیماران در ایون خصوغص کموک می کنود

مواران یوا سیستم نه کنها مرکز کماس های پزشای   متخصصان را مطلع می کنود، بلاوه بوه بی
غرکال های افرادی که عوغی از خانغاده بیمار هستند نیز کمک می کند کا از طریق دسترسی به پ

ه بهبغد خدمات می کغاند منجر ب. خدماکی، از اطالعات   خدمات مغدغد مطلع   بهره مند شغند
ع مشواالت نتایج بهتر برای بیماران، بهبغد کارایی کادر درمان   اکالف کمتر منابع به دلیل رفو

در بستر مدیریت دانش می کغان زمینه هایی را فراهم کورد کوه از شواخ  های. فریندی شغد
.کلیدی عملارد برای بررسی ر ند پیشرفت در اهداف بهبغد کیفیت استفاده شغد

کمک به دیجیتالی نمودن اسناد و پرونده های مراقبت های بهداشتی. 5
مارستان گاهی ا قات اکفاق می افتد که یک گزارش ر زانه یا پر نده بیمار در مراکز مراقبت یا بی

طالعات این اکفاق منجر به دسترسی سخت کر به اطالعات   از دست دادن ا. ثبت نشده باشد
ه  اردکردن با استفاده از نرم افزار مدیریت دانش، نیاز ب. مربغط به سابقه پزشای بیمار می شغد
ترسوی این پلتفرم باعم دیجیتالی شدن داده ها   دس. چندباره سغابق   داده ها از بین می ر د

. ساده به ن ها در کمترین زمان ممان می شغد
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ی کغاند خطور این کار م. این کار نیاز برای پیگیری سغابق کاغذی قبلی پزشای را از بین می برد
ی کارار ثبت داده ها را کاهش دهد چغن کنها یک فایل قابل کغییر  دغد دارد کوه بودان معنو

است که فایل به احتمال زیاد به ر ز است   خطر از دست رفوتن اطالعوات کاغوذی را از بوین
.می برد

پنج مزیت درخت تصمیم گیری در مراقبت های بهداشتی
نوا یک پلتفرم قغی مدیریتی دانش است که بر پایه هوغش مصونغعی ب(  (Knowmaxنغماس

. دشده    کعامالت مناس  را در زمان مناس  با مرکز بهداشت   درمان مناس  برقورار می کنو
ک درخوت کصومیم گیری یو. یای از  یژگی های این نرم افزار،  دغد درخت کصمیم گیری اسوت

باعوم نمایش گرافیای از راه حل ها است که به کصمیم گیری سریع   با دقت کمک می کنود  
در ادامووه  یژگی هووای . می شووغد خدمت دهنووده، خوودمات بهتووری را بووه کوواربران ارائووه دهوود

.منحصربه فرد این پلتفرم مدیریت دانش را بررسی می کنیم
oدر خدمات ضر ری، مراقبت باید فغری   در کمترین زموان: کمک به ارائه راه حل های سریع

ر هر درخت کصمیم گیری برای خدمات پزشای به ارائه راه حل سریع د. ممان صغرت پذیرد
ری درخت هوای کصومیم گی"اگر یک کماس ا رژانسوی اکفواق بیفتود . شرایطی کمک می کند

درخت کصمیم گیری بورای . ثانیه حل کنند۷می کغانند هرگغنه پرسش را به مدت " شناختی
هدیود خدمات پزشای در ارسال مراقبت های بهداشتی یا ارائه راهاارهایی که بالفاصله به ک

. سالمتی فرد پاسخ مناسبی می دهند کمک می کند
oلی شغند کا در پس از کشخی   ضعیت بیمار، اطالعات باید دیجیتا: تشخیص اثبات اشتباه

دیریت این سیسوتم ها هنگامی کوه بوا نرم افوزار مو. بستر مدیریت بیمارستانی ذخیره شغند
ان درختو. دانش ادغام می شغد، به کصحیح اشوتباه درختوان کصومیم گیری کموک می کنود

کصمیم گیری برای مراقبت های بهداشتی شاخ  هایی دارند کوه از طریوق ن هوا اطالعوات
ی کغس  درخت های کصمیم گیری شناخت. دقیق را با نگاه کردن به سابقه بیمار ارائه می دهند

این به این معنی است که نرم افزار مدیریت دانوش . هدایت می شغند(AI)هغش مصنغعی 
ت می کغاند نقاط مهم   مرکب  را به هم متصل کند   ر ندی را بورای ارائوه بهتورین مراقبو

.ممان ارائه دهد
oیک بیمار اطالعات شخصی زیادی را در زمانی که کحت مراقبت هوای: حفظ محرمانه بودن

ه هور بیمارسوتان بایود سوغابق چرخو. پزشای است به پزشک   مرکز درمانی ارائه می دهد
از سابقه درختان کصمیم گیری در بیمارستان به محافظت. درمان کامل بیمار را مدیریت کند

یون امور ا. پزشای بیمار، سایر پر نده های پزشای   اطالعات کاماًل محرمانه کمک می کننود
این . اشدزمانی اماان پذیر است که نرم افزار مدیریت دانش دارای سیستم امنیتی مناس  ب

. سیستم شامل دسترسی به کنها کارکنان مجاز است
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oای، بلاه درختان کصمیم گیری نه کنها برای کشخی  یا خدمات پزش: کمک به درمان دارویی
 ای صنعت دار سوازی شواخه. برای ارائه مشا ره   خدمات دار یی نیز منحصربه فرد هستند

مورکب  کاماًل متفا ت از خدمات پزشای است که به طغر پیچیده به مراقبت های بهداشوتی
نگاه کردن به کل صنعت، یک ر یارد متفا ت اسوت؛ اموا نگواه کوردن بوه درختوان. است

ار خانه به درختان کصمیم گیری در د. کصمیم گیری دار یی به پزشک کمک شایانی می نماید
ایون . معرفی دار های دایگزین در صغرت عدم دسترسی به دار های اصلی یاری می دهند
از . نودکار به حفر   دسترسی به پر نده دار های مصرف شده کغس  بیمار نیز کموک می ک
ی کغان دیدگاه صنعت دار ، این امر از پیچیدگی کحقیق   کغسعه می کاهد؛ زیرا اطالعات را م

در سراسر ماان های مغردنیاز به اشتراک گذاشت
oر ایون مراکز مراقبت های بهداشتی   بیمارستان ها باید د: ارائه راه حل ها به صورت دیجیتالی

ات   این کار به دسترسی سان اطالع. عصر   د ره دارای مخازن اطالعات دیجیتالی باشند
ستان به ارائه درختان کصمیم گیری در یک کلینیک یا بیمار. حتی کصمیم گیری کمک می کند

ن پوذیر راه حل های دیجیتالی کمک می کند که این کنها با نرم افزار درخت کصومیم گیری اماا
.است

نتیجه
نرم افزار مدیریت دانش یک چرخ دنده مهم در حغزه بهداشت   درمان است کوه می کغانود در 

ان کمک کصمیم گیری های سریع   دقیق   یا اطمینان از خدمات با کیفیت   محرمانه به بیمار
غانند باعم درختان کصمیم گیری،  یژگی مهم   ابتااری یک پایگاه دانش هستند که می ک. کند

ر درختوان کصومیم گیری د. شغند مراقبت هوای بهداشوتی بوا سورعت بیشوتری حرکوت کننود
هبغد مراقبت های بهداشتی، کل خدمات را سازمان دهی شده کر از قبل می کنند   این منجر به ب

.کیفیت خدمات به بیماران می شغد
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گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

محدثه لطفی
کارشناس مدیریت دانش

مدیریت دانش در استانداردها

30401سیستم مدیریت دانش و استاندارد 

استاندارد 2۰۱8پس از حد د د  دهه از ادرای نظام مند مدیریت دانش در سطح دنیا، در سال 
پیش نوغیس ،ISOسوازمان بین المللوی اسوتاندارد 2۰۱۷در سوال . مدیریت دانش منتشر شود

را به رأی گیری گذاشت   طبق در سال بعد ن را منتشرISO 30401:2018استانداردی با عنغان 
این استاندارد بین المللوی در هور سوازمانی، فوار  از نوغع صونعت   یوا انودازه ن   یوا . کرد

ایون اسوتاندارد، . محصغالت   خدماکی که ارائه می دهد، اماوان پیاده سوازی   اسوتقرار دارد
ستمر نیازمندی ها   ر ش هایی را برای ایجاد، پیاده سازی   استقرار، نگهداری، کنترل   بهبغد م

.یک سیستم مدیریت اثربخش برای مدیریت دانش در سازمان ها ایجاد می نماید
.  شوغددانش به عنغان یک عامل کلیدی در دستیابی به اهداف اسوتراکژیک سوازمان کلقوی می

کمک به سازمان ها برای طراحی یک سیستم مدیریتی است۳۰4۰۱هدف اصلی استاندارد ایز  
زامات این استاندارد اصغل   ال. که ارزش فرینی   ایجاد ارزش را از طریق دانش کسهیل می کند
اری بوین این امر مستلزم هما. الزم برای پیاده سازی سیستم مدیریت دانش را کعیین می کند

. احدهای مدیریتی   عملیاکی سازمان است
موانع پیاده سازی مدیریت دانش

دانش مغانع شناخته شده زیادی برای مدیریت. مدیریت دانش یک کعریف پذیرفته شده ندارد
ای  دغد دارند که کماکان نیاز است بر ن ها غلبه کرد، مدیریت دانش بوا بسویاری از نظام هو

رایج در دیگر مانند مدیریت اطالعات اشتباه گرفته می شغد   بسیاری از برداشت های نادرست
مغردادرای مدیریت دانش  دغد دارد، برای م ال این دیودگاه کوه صورفًا خریود سوامانه های 

.نرم افزاری برای پیاده سازی مدیریت دانش کافی است
هنود؛ درصغرکی که کارکنان ندانند مدیریت دانش چیست، نمی کغانند برای ن کواری انجوام د
راکژی بنابراین استقرار   داری سازی این سیستم در سازمان شوما مسوتلزم داشوتن یوک اسوت

.ارکباطی منسجم   دذاب است
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غد، درصغرکی که پیام شما به صغرت ز دهنگام   به زبان   قال  سواده   مناسو  منتقول نشو
زمانی کارکنان درک نخغاهند کرد که از ابزارها   ر یاردهایی که برایشان در نظر گرفته اید، چه

.باید استفاده کنند
ستند، هنگامی که این کصغر در کارکنان ایجاد شغد که بیش ازحد به مدیریت دانش مشغغل ه

برای گاهی ا قات این مسئله ناشی از برنامه  ریزی نامناس . زمان به مانعی کبدیل خغاهد شد
برای نمغنه ممان است از افراد درخغاست شغد در دلسه های طوغالنی. مدیریت دانش است

غع از ایون نو. شرکت کنند   یا یادگیری   استفاده از برخی از ابزارها برایشان  قوت گیر باشود
کوار “ا مغانع زمانی ایجاد می شغد که کارکنان بیش ازحد درگیر ن باشند   یا مدیریت دانوش ر

.بدانند که به درد ن ها نمی خغرد” اضافی

اسی، حتی اگر رهبران کمام قد به حمایت از مدیریت دانش بایستند، ممان است فرضیات اس
ی فرهنگ سوازمان. نگرش ها   قغانین نانغشته برخالف برنامه های مودیریت دانوش پویش ر د

ناه ن ها نامناس  می کغاند کارمندان را از طرح سؤال   یا به اشتراک گذاشتن بترساند   یا ای
همچنوین کفا ت هوای ظریوف . را در مغرد چگغنگی استفاده از دانش دچار شک   کردید کنود

جواد فرهنگی میان عملاردها،  احدها   مغقعیت های دغرافیایی متفا ت می کغاند منجر به ای
. گر ه های غیررسمی می شغد کوه عملاورد میوان کیموی مودیریت دانوش را پیچیوده می کنود

یم ها به بیان دیگر دانش در میان گر ه های محد د باقی مانده   از اشتراک گذاری ن ها با سایر ک
.دلغگیری می شغد
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  در بسیاری از سازمان ها، دانش حیاکی در ذهن متخصصان نگهداری می شغد   با دابجایی
تم ادرای سیسو. یا خر ج این افراد، سازمان با ریسک از دست رفتن دانش ر به ر  خغاهد بغد

، از این کهدید دلغگیری می کند؛ اما به طغر کلی ۳۰4۰۱مدیریت دانش مبتنی بر استاندارد ایز  
ر بهبوغد استقرار   ادرای سیستم مدیریت دانش مستلزم شناخت ابعاد گغناگغن ن به منظوغ

. استراکژی ها   فریندها است کا در نهایت منجر به اثربخش در سازمان شغد
تم مودیریت این ابعاد به یادیگر  ابسته اند   از طریق یک فریند مدیریت کغییر، ادرای سیس

.دانش را کسهیل می کنند
بر اساس کعاریف ارائوه شوده در ایون اسوتاندارد، مودیریت دانوش شوامل کلیوه ر ش هوا   

رین مهم کو. کانیک هایی است که برای مدیریت کردن دانش در یک سازمان استفاده می شوغد
شوغد چالش در پیاده سازی مدیریت دانش این است که یک ر یارد سیستمی برای ن اکخاذ

.کا ن را به یک فرایند منسجم در سطح شرکت کبدیل کند

استفاده از سیستم مدیریت دانش چیست؟زمینه های 
دامنه   قغانینی را برای پیاده سازی مدیریت دانوش کعویین کورده   بوهISO 30401استاندارد

سنگ محک دهانی برای ۳۰4۰۱ایز  . رهنمغدهایی را در این خصغص به سازمان ارائه می کند
.ایجاد، پیاده سازی، نگهداری، بازنگری   بهبغد مدیریت دانش است
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یوا کمامی الزامات این استاندارد بین المللی برای هر سازمانی صرف نظر از نوغع یوا انودازه ن،
کعریف الزاماکی ۳۰4۰۱از طرفی هدف ایز  . محصغالت   خدماکی که ارائه می نماید، کاربرد دارد
غفوق همسغ شغند کا متوومن پیاده سوازی ماست که سیستم های مدیریت دانش باید با ن

تلف درعین حال، این استاندارد انعطاف پذیری خغد را در قبال شرای  مخ. مدیریت دانش باشد
طبوق نماید کا سازمان ها بتغانند در راستای  یژگی ها   نیازهای خغد با اسوتاندارد منحفر می 

.شغند
الزامات یک سیستم مدیریت دانش یکپارچه چیست؟

ره بسیاری از سازمان ها به دنبال این هستند که مدیریت دانش را به بخشی از کار هوای ر زمو
مودیریت ن ها می خغاهند بدانند که چگغنه می کغانند برداشت افراد را از. کارکنان کبدیل کنند
از دریوان به چیزی کغییر دهند که به طغر طبیعی به عنغان بخشی” کار اضافی“دانش به عنغان 

شغد برای ایناه سیستم مدیریت دانش به خغبی در سازمان داری. کار ر زمره ن ها انجام  شغد
 کوغانیم در برای انجام این کار می. الزم است ن را به یک سیستم بی عی    نق  کبدیل کنیم

:ابعاد مختلف اقدامات زیر را انجام دهیم
oچارچغب الزم   سیاست گذاری دقیق در سطح شرکت: رهبری
oمحاسبه ریسک ها   فرصت ها برای کد ین برنامه عملیاکی مناس : برنامه ریزی
oعزم   اراده منابع انسانی برای پیاده سازی مدیریت کغییر: پشتیبانی
oادرای ابزارها   کانیک های مناس : عملیات
oارزیابی نتایج با استفاده از شاخ  های کلیدی عملارد: ارزیابی عملکرد
oاقدامات ددید برای غلبه بر مشاالت   هدف ارزیابی شده: بهبود

  یک به بیان دیگر ادرای اقدامات مدیریت دانش در قال. ر یارد باید به رامی دنبال شغداین 
د، بوه بدنوه برنامه کغییر کا زمانی که به اندازه کافی کقغیت نشده باش. پر ژه به پایان نمی رسد

. سازمان نمی چسبد   پیغند نمی خغرد
کقغیت خرین مرحله از یک برناموه کغییور اسوت   ایون همان دوایی اسوت کوه بسویاری از 

پس از اکمام مدت پر ژه که معمغال با حووغر مشوا ر مودیریت . سازمان ها کار را رها می کنند
.دانش همراه است باید اقدامات زیر به منظغر کقغیت   ک بیت انجام شغد

چارچوبی برای پیاده سازی مدیریت دانش30401ایزو 
فراهم کردن چارچغبی برای سازمان هاست کا ۳۰4۰۱هدف از دریافت گغاهینامه استاندارد ایز  

ش هوای قغاعد این استاندارد برای کلیوه بخ. مدیریت دانش را به صغرت مؤثر پیاده سازی کنند
اینناته مهم   کلیدی در خصغص پیاده سازی اثربخش مدیریت دانش. سازمان سازگاری دارد

ش در به بیان دیگر ادرای اقدامات مدیریت دانو. است که این ر یارد باید به رامی دنبال شغد
. قال  یک پر ژه به پایان نمی رسد
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 چسبد   پیغند برنامه کغییر کا زمانی که به اندازه کافی کقغیت نشده باشد، به بدنه سازمان نمی
. نمی خغرد

کقغیت خرین مرحله از یک برناموه کغییور اسوت   ایون همان دوایی اسوت کوه بسویاری از 
پس از اکمام مدت پر ژه که معمغال با حووغر مشوا ر مودیریت . سازمان ها کار را رها می کنند

.دانش همراه است باید اقدامات زیر به منظغر کقغیت   ک بیت انجام شغد
o های اندازه گیری معیارهای کلیدی مانند بهره  ری، بهبغد کعامالت دانشوی   سوایر شواخ 

.کمی   کیفی مدیریت دانش به طغر دائمی انجام شغد
o های اندازه گیری معیارهای کلیدی مانند بهره  ری، بهبغد کعامالت دانشوی   سوایر شواخ 

.کمی   کیفی مدیریت دانش به طغر دائمی انجام شغد
o ،بووه کمووک ابزارهووایی م وول داستان سوورایی   برگووزاری ر یوودادها، اقوودامات م بووت طوورح

.اطالع رسانی   کر یج داده شغد
oاز اقدامکانیک بازنگری پس»استفاده از . بررسی ها   ارزیابی های پس از برنامه انجام شغد »

.در خغد طرح مدیریت دانش نیز باید مغرداستفاده قرار گیرد
oی اگور شواخ  های اصول. با دمع  ری اطالعات، باید به هر نقطه ضعفی  اکنش نشان داد

شا ر بورای شر ع به لغزش کنند، ممان است الزم باشد گام بیشتری کغس  کیم متغلی   م
.ادامه کار برداشته شغد

تر ادرای نمایشی مدیریت دانش در سازمان ها با برگزاری د ره مغزشی کم رمق   یا چاپ پغس
است،   خرید یک نرم افزار به سادگی   کمترین اصطااکی شدنی« !مدیریت دانش مهم است»

ع زیوادی مغان. مطمئنًا سان نیست« مدیریت کغییر»اما پیاده سازی مدیریت دانش با ر یارد 
ت کغییر گرچه کار مدیری. برای مغفقیت  دغد دارد؛ از مقا مت کارکنان گرفته کا فنا ری منسغخ

.سان نیست؛ اما کغییر مغفقیت میز اماان پذیر است

ISO-30401-standard-knowledge-management-system,bassetti-group.com,
November2019

منابع
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گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

شیرین هیاریان
کارشناس مدیریت دانش

استراتژی مدیریت دانش

مدیریت دانش SWOTتجزیه وتحلیل

ایود بوا به نظر می رسد با شیغع کر نا دهان یک شبه کغییر کرده است   مدیریت دانش نیوز ب
بازنگری در برنامه های خغد از مطابقت با ا لغیت ها  اقعیت های سوازمانی اطمینوان حاصول 

ازمان ها مرکز کیفیت   بهره  ری امریاا کانیک ها   ابزارهای بسیاری برای کموک بوه سو. کنند
انوش ارائه کرده است، اما اگر به دنبال کرسیم یک مسیر کغکاه بورای پیاده سوازی مودیریت د

.کمک زیادی به سازمان شما می کندSWOTهستید، کجزیه  کحلیل 
این ماکریس د به د  به شما اماان می دهد فهرسوتی از نقواط قوغت   ضوعف فعلوی برناموه

دهایی فرصت هایی را که می کغانید از ن ها بهره ببرید   کهدی. مدیریت دانش خغد کهیه کنید
.که باید در برابر ن ها از برنامه کان محافظت کنید را نیز در اختیارکان می گذارد
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SWOTتحلیل 

حغه این ابزار یک راه عالی برای بردسته کردن مهارت ها   اماانات کیم مدیریت دانش شما   ن
متغده این ناتوه خغاهیود SWOTبا کمک . استفاده از ن ها در حل بحران های سازمان است

شد که مدیریت دانش چوه کاری را بوه شوالی منحصوربه فرد انجوام می دهود   چگغنوه ایون 
قابلیت های اصلی به سازمان کمک می کنند کا بوه سومت کوار   یوادگیری از راه د ر، کواهش

.هزینه ها از طریق اکغماسیغن   ایده پردازی در مغرد یک استراکژی ددید حرکت کند
به شما اطمینان می دهد که هوم در موغرد قابلیت هوای « فرصت ها»  « نقاط قغت»کمایز بین 

. ذاکی برنامه مدیریت دانش   هم در مغرد رابطه بوا کسو   کار   نیازهوای بوازار فاور کنیود
همچنین در مغرد کالش های فعلی کان در زمینوه مودیریت دانوش   هرگغنوه  SWOTماکریس

کهدید خاردی که شمارا در معرض خطر قرار می دهد نیز اطالعات خغبی را در اختیار سوازمان 
.قرار می دهد

مبوارزه اگرچه نمی کغان محی  کنغنی را کم نغسان کرد، اما با نگاهی دقیق به دایی که در حال
ان م ال، بوه عنغ. هستید کشغیق می شغید کا با نق  ها مقابله   از خطرات احتمالی د ری کنید

ا بوا اگر کیم مدیریت دانش شما در زمینه فنا ری فاقد کخصصی عمیق اسوت   سوازمان شوم
ن به کارگیری ربات ها به منظغر اکغماکیک کردن گردش کار دست به نغ ری زده است، زموان
هر . درسیده که همااری خغد را با  احد فنا ری اطالعات کقغیت کرده   دانش فنی ایجاد کنی

دیودهای کیم مدیریت دانش می کغاند با ایجاد شناسایی نقاط قغت، قابل بهبغد، فرصوت   که
ا در مدیریت دانشی بفهمد چه دانشی در حال حاضر حیاکی است   باید منابع محد د خغد ر
یواز کجا سرمایه گذاری کند؟ سازمان چه نقاط قغکی را برای افزایش پایداری در د ران کر نوا ن
زمان دارد؟ چه شااف هایی در سازمان  دغد دارد که می کغاند کس   کار را سی  پذیر کند؟ سا

ان در چه حغزه هایی می کغاند  اردشده   مزیت ایجاد کند؟ بزرگ کرین خطرات برای بقای سازم
چیست؟

را در ادامه لیستی از مهم کرین نقاط قغت، نقاط ضعف، فرصت ها   کهدیدهای مدیریت دانش
ایون . به دست مده استAPQCمشاهده می کنید که بر اساس کحقیقات   گفتگغهای اعوای 

یزی را فهرست هنغز دای کار دارد، بنابراین من را از نظرات خغد بی بهره نگذارید کا بدانم چه چ
!از قلم انداخته ام

نقاط ضعف
زموانی کوه مودیریت دانوش کارهوای بزرگوی بورای سوازمان انجوام می دهود، : نامرئی بودن

درنتیجوه کارکنوان یوا نمی داننود مودیریت دانوش. اطالع رسانی درستی از ن انجام نمی شغد
نود بوه عنغان م ال، فاور می کن. چیست، یا کصغرشان از مدیریت دانش بسویار محود د اسوت

.شیرپغینت یا اینترانت است
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را کد ین گاهی ا قات کیم مدیریت دانش نتغانسته یک بیزینس کیس مناس : سوء تفاهم ها
.  ادرایی کند   درنتیجه ارکباط الزم را با کارکنان برقرار کند

موک بوه مرکز کیفیت   بهره  ری امریاا منابع زیادی برای ک: اندازه گیری نتایج مدیریت دانش
سازمان ها در اندازه گیری ارزش مدیریت دانش دارد، اما این فریند زمان بر بغده   کا حود دی 

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

.می کند

فرصت ها
رده بحران کر نا نیاز به مدیریت دانش را برای سازمان ها   کارکنان  اقعوی کو: نیازی رو به رشد

ن ها هم از مزایای مدیریت دانش خغب   هم از خطرات نادیده گورفتن سیسوتم های . است
. سوتنداطالعاکی منسغخ، دانش پنهان غیرمستند   مغانع فرهنگی برای اشتراک دانش گاه ه

با شیغع کر نا هرر ز به ارزش مدیریت دانش افز ده می شغد؛ زیرا کار از راه د ر به راه حل های
.دمجازی نیاز دارد   محتغای نامنظم   نایاب، مانع از نغ ری   کصمیم گیری سریع می شغ
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اسووتفاده از سووامانه های دیجیتووال پووس از همووه گیری کر نووا بیش ازپوویش : تحااود دیجیتاااد
 ها، مغردکغده قرارگرفته است   بسیاری از سازمان ها پر ژه های دیجیتال را برای کاهش هزینه

ال کمک مدیریت دانش می کغاند به کیم های دیجیت. خغدکارسازی فریندها پیاده سازی می کنند
غل دیجیتال پیغند مدیریت دانش با کح. کند کا نیاز کاربران را درک   کغییرات را مدیریت کنند

.به کقغیت رهبری می انجامد
رد فنا ری های ددید به مدیریت دانش در برطرف کردن نقاط د: اتوماسیون و هوش مصنوعی

ی به درستی قابلیت های دیجیتال مانند هغش مصنغعی  قت. کمک می کنند( م اًل یافتن محتغا)
.انجام شغند می کغانند ارزش مدیریت دانش را افزایش دهند

در بسیاری از مغارد مشوارکت بوین مودیریت دانوش   دیگور  احودهای : راه حل های یکپارچه
سازمانی مانند منابع انسانی   فنوا ری اطالعوات می کغانود منجور بوه خلوق ارزش   کقغیوت

حوغ راهاارهای یاپارچه مدیریت دانش کمک می کند که دانش سوازمانی بوه ن. یادگیری شغد
.مطلغبی در سراسر سازمان به گردش درمده   مغرداستفاده قرار گیرد

تهدیدها
با کدا م همه گیری کر نا، بغدده های سازمان ها بوه طوغر فزاینوده ای محود د : کاهش بودجه

امه های برن. مدیریت دانش باید برای سهم خغد از منابع محد د به سختی مبارزه کند. می شغد
.می کنندمدیریت دانش بد ن داشتن یک بیزینس کیس شفاف به سالمت از این د ران عبغر ن

ازمان اگور رهبوران سو. در یک محی  نارام، کرس به راحتی غلبه پیدا می کنود: تفکر کوتاه مدت
د، امر ز کنها بر بقای خغد متمرکز شغند   چشم خغد را از پایوداری بلندمودت سوازمان بردارنو

.دمدیریت دانش ممان است به دای داشتن قابلیتی ضر ری، یک مد ز دگذر به نظر برس
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ر گاهی هرج  مرج   اضطراب باعم می شغد افراد از گغشه امن   کغچک خغد د: تفکر سیل زده
ه در این شرای  کیم های کاری بو. سازمان محافظت کرده   چشم انداز کالن را از دست بدهند

افی در دلیل مشغله زیاد دانش خغد را انباشته کرده   برای به اشتراک گذاشتن ن فرصوت کو
.اختیار ندارند

سازگاری   سغدمندی مدیریت دانش این اماان را فراهم کرده است کوه در : محدوده خزیدن
رای باشد؛ اما کیم های مدیریت دانوش کوه بو" ا لین پاسخ دهنده"ر یار یی با همه گیری کر نا 

دند، ادرای کنفرانس های مجازی، کبدیل د ره های حوغری به مغزش الاتر نیای  ارد عمل ش
ر همان طغ. ممان است برای رهایی   خر ج از این فعالیت های فغق برنامه  دچار مشال شغند

که مدیریت دانش برای حمایت از نیازهای فغری سازمان منعطف می شوغد، نبایود مامغریوت
ریت اصلی خغد را هم فرامغش کند؛ کسهیل دریان دانش حیاکی سازمانی مامغریت اصلی مدی

.دانش است

how-km-can-benefit-swot-analysis-2020, APQC.COM, Lauren trees, July 2020
منابع
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مغسسووه نیاغکوواری دکتوور مجتبووی معووین مغسسووه ای اسووت علمووی، ادتموواعی، 
یری از بشرد سووتانه، غیرد لتووی، غیرانتفوواعی   غیرسیاسووی کووه در زمینووه پیشووگ

 هوای پشوتیبانی از فعالیت. سی  های ادتماعی   کاهش ن ها فعالیت می نماید
در دهووت ( سوومن ها)مغزشووی، کر یجووی   پژ هشووی سووازمان های مردم نهوواد 

کغانمندسووازی گر ه هووای سووی  پذیر   افووزایش بهووره  ری   کغسووعه ظرفیووت 
سازمان های دامعه مدنی در حغزه مسائل ادتماعی از مهم کرین اهدافی است که 

.مغسسه در پی کحقق ن ها حرکت خغاهد نمغد
گر ه مشا ره مدیریت دانش دانوا در راسوتای مسوئغلیت های ادتمواعی خوغد   

ی دکتر باهدف کغسعه   کعالی مدیریت دانش کشغر، همااری با مغسسه نیاغکار 
مجتبی معین را در دستغر کار خغد قورار داده   در برگوزاری دوایزه دکتور مجتبوی

.معین با این سازمان مردم نهاد همااری دارد
جایزه مجتبی معین

سازمان های مردم نهاد، هماننود هور سوازمان   گر هوی کوه فعالیوت منسوجمی 
ا را ادرا می کنند، اند خته ای از کجارب در قال  مغفقیت ها   شاست ه( پر ژه ای)

ا بهبغد رادارند   کالش می کنند در د ره های کی فعالیت مغفقیت را کارار، کعمیم ی
ه دهند   شاست ها را کاهش یا حذف کنند   البته در سازمان های مردم نهاد دامع
مدنی به  اسطه انگیزه ادتماعی ارزشمندی که دارند کجارب ارزنوده ای بوه دسوت
، می ید که به دالیل نظیر بی کوغدهی بوه اهمیوت ثبوت   مستندسوازی کجوارب

ژه ها، نداشتن نیر ی انسانی مغزش دیده   مغظف   لذا صرفا کمرکز بر ادرای پر 
نداشتن برنامه   نظام مدیریت دانش   عودم کوامین منوابع مودیریت دانوش  

.مستندسازی به علت صرفه دغیی در منابع ثبت نمی شغد
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لیات در این شرای  حافظه شفاهی مدیران سازمان   فعاالن پر ژه ها مملغ از کجاربی است که کنها ک
یوت یک کجربه حفر شده است   ازنجاکه در مدیریت دانش مستندسازی دزئیات مهم، بسیار اهم

دارد بخش عمده ای از کجارب مغفق یا نامغفق را سازمان ها به مر رزمان از دست می دهند   درنتیجه 
:اکفاقات زیر محتمل است

oعدم درس مغزی از کجربه ها   کارار اشتباهات
oکاهش احتمال مغفق کارار   کعمیم کجارب مغفق
oکاهش احتمال رشد   کغسعه منابع انسانی سازمان
oکاهش احتمال کغسعه   بهبغد محصغالت سازمان ها به منظغر اثربخشی بیشتر

نی این  ضعیت در سازمان های مردم نهاد سنتی به علت نداشتن نگاه حرفه ای بوه فعالیت هوای مود
نچوه از ن صوحبت شود   بوه عنغان یاوی از مسوائل پویش ر ی . خغد را بیشوتر نشوان می دهود

"مستندسوازی " مربغط است   " مدیریت دانش " سازمان های مردم نهاد دیده شده است، به مفهغم 
.یای از ابزارهای اصلی مدیریت دانش در سازمان ها به شمار می ر د

به همین منظغر مغسسه نیاغکواری دکتور مجتبوی معوین دوایزه د سواالنه ای را در دهوت کشوغیق
22هر د  سال یک بار در کاریخ. سازمان های مردم نهاد به مستندسازی کجاربشان طراحی کرده است

مردادماه، مصادف با ر ز کشال ها   مشارکت ادتماعی، مراسمی برگزار خغاهد شد   از سازمان هایی
.ی شغدکه ابتااراکشان را به صغرت استاندارد مغرد کأکید این دایزه مستند کرده باشند کقدیر م
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نقش مدیریت دانش و هوش مصنوعی در تحول دیجیتال

رویکردهای نوین در مدیریت دانش

ی سازمانی که به زمایش فنا ری   کانیک های ددید دهت برای شدن ادامه می دهد، سازمان
ه ایون این امر برای درک کغییر نیازها   دسوتجغی گزینوه هایی کو. است که پیشرفت می کند

امور زه مودیریت دانوش   . فنا ری ها   کانیک های ددید را بهتر سازد، بسیار ضر ری اسوت
ی ن ها نقش مهمو. هغش مصنغعی فرایندهای کاری  بسیاری از کس   کارها را کغییر داده اند

.در کحغل دیجیتال نیز ایفا کرده اند
در ادامه این مطل  متغده این مغضغع خغاهیم شد کوه چگغنوه مودیریت دانوش   هوغش 

. مصنغعی در کحغل دیجیتال ایفای نقش می کنند
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مدیریت دانش چیست؟
راسور شناسایی، ایجاد، سازماندهی، ذخیره سازی   به اشتراک گذاری   به کارگیری دانوش در س

زمانی که دانش بوه سوانی در در ن سوازمان قابول . سازمان، مدیریت دانش نامیده می شغد
ی صورف دستیابی نباشد، نگاه می کغاند بطغر چشمگیری هزینه بر باشد، چغن زموان ارزشومند

ای دستجغی اطالعات مربغطه می شغد؛ در صغرکیاه این زمان می کغانسوت صورف فعالیت هو
.کاری اثربخش شغد

بوا باوارگیری دانوش کجمیعوی ( (Knowledge management systemسیستم مدیریت دانش 
  کصمیم استفاده از ماژ ل های مختلف نظیر درخت. سازمان، به بهبغد کارایی عملیاکی می پردازد

رای ایون سیسوتم ها معموغال بو.   پایگاه دانش مغد  کغانمندسازی این سیستم ها می شوغد
رای چغن گردش کاری هدایت شده ای را ب. پیاده سازی مدیریت دانش  اثربخش ضر ری هستند

غرت مرک  سازی اطالعات ارائه می کنند   ادازه می دهند کا دسترسی به اطالعات به سانی ص
.گیرد

ر میوان افزایش ارکباطات   یادگیری سازمانی میان اعواء کیم مغدو  بهبوغد کصومیم گیری د
کس   کارها می شغد   به شرکت هایی که ر یارد مدیریت دانش دارنود ادوازه می دهود کوا 

.سریع کر به اهداف کس   کار خغد دست یابند
ن امر همچنین به دیگر عملیات های سازمانی مانند مغزش   پذیرش سازمانی کمک می کند، ای

.به نغبه خغد بهبغد رضایت   حفر کارکنان را به دنبال دارد
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هوش مصنوعی چیست؟
ف، هغش مصنغعی مجمغعه ای از کانغلغژی هاست که سیستم ها را قادر می سازد کا بوه کشو

ایون کانغلغژی هوا. درک، عمل   یادگیری بوه کنهوایی یوا در کعامول بوا انسوان ها، بپردازنود
تم هوای ظرفیت های انسانی بسیاری همچغن کغانایی یادگیری   کمایز قائل شدن موابین ی

ازی به به عال ه ن ها یک مزیت نسبت به انسان ها دارند؛ برای کار کردن نی. گغناگغن را دارند
.استراحت   چرت زدن ندارند

فاده گفتنی است هغش مصنغعی از مدت ها قبل در بسیاری از  سایلی که ر زانه موغرد اسوت
اکنوغن هوغش . قرار می دهیم  دغد داشته است، حتی اگر از این مغضغع بوی اطالع بوغدیم

بسویاری . ردمصنغعی به نقطه ای رسیده است که بد ن کعامل با انسان نیز می کغاند یاد بگی
ش هوغ. از کس    کارها، کغانایی های هغش مصنغعی را در عملیات هایشان کرکی  می کنند

  مصنغعی برای بهبغد عملارد، سوطح خودمات   پاسوخگغیی موغرد اسوتفاده قورار گرفتوه
. همچنین راه حل هایی ایجاد می کند که بر رفاه شهر ندان متمرکز است

.

تحود دیجیتاد چیست؟
خوغد شرکتی که از کانغلغژی استفاده می کند کا همغاره به بهبوغد بخش هوای کسو    کوار

عامل با چیزی که سازمان ارائه می کند، چگغنگی ک. بپردازد، سازمان هغشمند دیجیتالی است
زمان با کس   کار شما باید هم. مشتریان   چگغنگی عملارد ن، هدف کحغل دیجیتال است

 کارها شور ع دیگر بحم بر سر این نیست که کس . پیشرفت های کانغلغژیای، کغییر کند
یرند چگغنه به کصمیم گیری در خصغص کحغل بانند؛ بلاه بحم در مغرد این است که یاد بگ

.متحغل شغند
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  ر یاورد به منظغر کاامل شرکت، الزم است کحغل دیجیتال با کانغلغژی ددید صغرت بگیرد
شخصی کحغل همیشه نقطه پایان م. فعلی شرکت در خصغص مسائل رایج درنظر گرفته شغد

ندارد، چغن فرایندی است که در ن به درک نیازهای مشتری   اسوتفاده از کانغلوغژی دهوت
. ارکنان باشندکاربران نهایی می کغانند مشتریان یا ک. ارکقاء کجربه کاربر نهایی، پرداخته می شغد

ال شامل به طغر کلی سه نغع کحغل دیجیت. بسیاری از کس   کارها باید هر د  را درنظر بگیرند
.کجربه مشتری، ماژ ل عملیاکی   فرهنگ سازمانی  دغد دارد

دانش مربغط به هغش مصنغعی
ه هغش مصنغعی نقش مهمی در انتقال دانش ایفا می کند، به طغری که مغدو  کسوریع ارائو

هغش در کحغل دیجیتال، ارائه دانش به  سلیه. دانش به افرادی می شغد که به ن نیاز دارند
:مصنغعی حجم   اثربخشی کغزیع اطالعات را افزایش می دهد به طغری که

o از پیش بینی کجزیه   کحلیل ها می کغان برای ارائه ر نود مغضوغعات در حغزه هوای دانوش
.استفاده کرد

oهغش مصنغعی مغد  بهبغد ارکباط، دقت   کارایی دستجغ دانش می شغد.
o چت بات های پردازش زبان طبیعیNLP) ) با شخصی سازی کغزیوع اطالعوات در بخش هوای

.مختلف سازمان   در نقاط مهم کصمیم گیری خلق ارزش می کنند
o  چت بات ها با پردازش زبان طبیعی به ارائه مهارت های شناختی دهت خغانودن، کفسویر

دستااری زبان انسان می پردازند   به ربات ها ادازه می دهنود کوا خغاسوته ها، نگرش هوا   
هموه . کنندرز های کاربر را پیش بینی کنند   در کصمیم گیری   ارکقاء نتایج به کاربر کمک

.این مغارد برای ایجاد ارزش اقتصادی قابل کغده است
oا مشوخ  کصمیمات مربغط به محتغا با استفاده از یادگیری ماشین بهبغد پیدا می کنود کو

. شغد که چه اطالعاکی برای چه مغقعیتی مناس  کر است
oاز هغش مصنغعی به شما کمک خغاهد کرد کا متغده شغید که کارکنان بوه چوه موغادی نیو

ال ن هغش مصنغعی با درک بهتر محتغا، کصغیر بهتری از نچه که کارکنوان بوه دنبو. دارند
.هستند، ارائه خغاهد کرد

نقش مدیریت دانش و هوش مصنوعی در تحود دیجیتاد
بر اساس کجزیه   کحلیل های انجام شده، میار  سر یس ها   بهبوغد مودا م، ارکوان اساسوی

مودیریت دانوش   هوغش . هسوتند« مدیریت دانوش   هوغش مصونغعی»کحغل دیجیتال، 
  مصنغعی با کنظیم دقیق داده های کیفوی   خلوق ارزش، می کغاننود مغدو  دیجیتال سوازی

ری های ارکباطات، همااری   کعامالت مجازی، سه حغزه اصلی کمرکز فنا . افزایش کارایی شغند
. دیجیتالی محل کار هستند
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دین نرم افزارهای کنفرانس های مجازی باعم می شغد کا گفتگغ   طغفان فاری ایجاد شغد  بو
.کرکی  اشتراک گذاری دانش سانتر می سازد

تن ن دشغار فنا ری  های مشارکتی مسیر ر شنی را برای دستیابی یا پنهان کردن دانشی که یاف
اده از ن هوا ابزارهای شباه ادتماعی مشارکتی باید سرگرم کننده   استف. است، ایجاد می کنند

« ددیودشیغه کار کردن دیجیتوالی بهبوغد یافتوه»این ابزارها می کغانند به ادرای . ساده باشد
.کمک کنند

سازمان محل کار دیجیتالی بستری خغاهد بغد که از طریق ن کارکنان می کغانند به همه دانش
شوامل  (KaaS)دانش به عنغان یک سور یس. دهت انجام  ظایف خغد، دسترسی پیدا کنند

ن ای. خدمات ابری   هغش مصنغعی است که همگی  یژگی های مهم محل کار دیجیتالی است
نند که فنا ری ها مغانع دغرافیایی برای همااری   پردازش را از بین خغاهند برد   کومین می ک

.دانش بصغرت بیست   چهار ساعته   هفت ر ز هفته از راه د ر در دسترس است
اکخواذ   پوذیرش . سازمان های یادگیرنده   در حال رشد در درازمودت پایودار خغاهنود مانود

. ابزارهای مدیریت دانش   هغش مصنغعی به کحغل دیجیتالی شورکت منجور خغاهنود شود
دریان سیال دانش با استفاده از هغش مصنغعی، مغضوغعی اسوت کوه بوه شورکت ها کموک 

.دمی کند کا خدمات بهتری ارائه کنند   از این طریق خلق ارزش بیشت کری داشته باشن

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

رویکردهای اجرایی مدیریت دانش

بازطراحی استراتژی مدیریت دانش در شرایط کرونا

کاری هوا بوه با کنترل شرای  کر نا در بیشتر نقاط دنیا، زمزمه بازگشت به محی  کار   لغغ د ر 
شوان مارها ن. بازخغرد کارکنان از  ضعیت د رکاری بسیار قابل قبغل بغده است. گغش می رسد

می دهد بهره  ری در نتایج کاری افزایش یافته است، اموا اسوتدالل مخالفوان ایون اسوت کوه 
. د رکاری باعم کاهش فعالیت گر هی شده   به اصطالح خالقیت در نطفوه خفه شوده اسوت
باید کغده داشت به ازای هر کارمند در ن گرا که از کار کردن در خانه لوذت می بورد، کارمنودی
،  دغد دارد که بر نگراست   بوا حووغر در بوین هماواران به اصوطالح در کنوار کختوه سوفید

همچنین در ازای هر سازمانی که بوا چوالش د رکواری سوازگار اسوت، . خالقانه کر عمل می کند
.سازمان دیگری  دغد دارد با این شرای  کطابق ندارد

ه کرین بخش منابع انسانی در هر کس   کاری می کغاند راهگشای چالش د رکاری باشد   بهین
 کر از این کار در کس   کارهای نغ پا   کغچک بسیار سوان. شرای  را برای کارمندان مهیا سازد

.سازمان های بزرگ بافرهنگ سازمانی ریشه دار است
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ت ناته حائز اهمیت در ادامه ر ند د رکاری سازمانی، ایجاد فرهنگ سازمانی برای د رکاری اس
  ایون فرایند د رکاری برای برخی مشاغل قانغنی بغده است( پیش از پاندمی)زیرا قبل کر هم 

ین نشان دهنده ی رضایت سازمان از میزان بهره  ری کارمندان د ر کار بغده اسوت؛ بنوابراین بو
فرایند انعطاف پذیر د رکاری   کار در محی  سازمانی چالشی در حوال  قوغع اسوت   بور هور 
کسوو   کار گوواه  ادوو  اسووت کووه ر ش هووای ددیوود کووار را بپووذیرد   بوورای هوور کارمنوود 

.فرهنگ سازمانی متناس  را ایجاد نماید
راهبری مدیریت دانش با کدام بخش سازمان تناسب دارد؟

ته  قتی استراکژی  دوغد داشو. داشتن استراکژی مدیریت دانش برای هر سازمانی مهم است
. دباشد، می کغان برنامه ها، خ  مشی ها   ر یه هایی را برای بهبغد فعالیت سوازمان ایجواد کور

در مرحلوه ا ل بایود بورای کقغیوت در کغلیود( مدیریت دانش)یک استراکژی هغش سازمانی 
  چه به صغرت شواار( در ذهن افراد)دانش ایجادشده چه پنهان . دانش ارزشمند ایجاد شغد

د دیت باشد باید به عنغان اطالعات در سیستم ثبت   ذخیوره شوغد   محو( به صغرت مستند)
.مالایت فاری نباید به این فرایند خدشه ای  ارد کند

سوتقیم ناته که باید به ن کغده کرد این است که مدیریت   پر رش دانش کارکنان به طغر م
ه استراکژی به کارکنان شما مربغط می شغد؛ بنابراین ممان است بخش منابع انسانی را در نقش

ری یا ممان است مدیر فنا ری اطالعات سازمان نقش رهبو. مدیریت دانش پیشر  قرار دهید
اه ها، مدیریت دانش را بر عهده بگیرد کوه نقوش کصومیم گیرنده در نحوغه اسوتفاده از دسوتگ

نرم افزارها   ابزارهای فنا ری اطالعات دارد؛ اما مهم کر از انتخاب ر یارد رهبری برای مدیریت
.دانش، پذیرش مغقعیت استراکژی کلی مدیریت دانش است
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استراتژی مدیریت دانش، استفاده سازمان از فّناوری را هدایت می کند
ق امر زه در سازمان ها اک ر نرم افزارهای ارکباطی مانند مغرداستفاده قرار می گیرد   از این طریو
لی، دلسات به راحتی برگزار می شغد   خالقیت کارکنان را به دریان می اندازد؛ اما دغدغوه اصو

سؤال مدیران ارشد ایون اسوت کوه چگغنوه . مدیریت کعامالت داری در این نرم افزارها است
می کغان کعامالت را برای بازیابی   اشتراک گذاری در ینده ذخیوره کورد؟ از چوه ابوزاری بورای

ایجاد، مدیریت   اشتراک گذاری دانش استفاده کرد؟
ایود الزم است د باره ناته کلیدی را یاد ری کنیم کوه اسوتراکژی مودیریت دانوش سوازمان ب
غد چه چارچغبی برای استفاده حداک ری از سرمایه گذاری های فنا ری برای کمک به کارمندان خ

دیریت اگر قبل از شرای  پاندمی استراکژی م. در شرای  د رکاری چه در فوای اداری فراهم کند
کاری دانش سازمان ارائه شده است الزم است د باره کناس  ن با مدل کار انعطاف پذیر یا د ر 

رای بو. کمامی بحم ها در گر ه های کاری   دلسات باید برای یندگان ثبت شغد. بررسی شغد
د بلاوه بهبغد این فرایند نباید بیش ازحد بر انتخاب نغع ابوزار کعوامالت کارمنودی کمرکوز شوغ

تراک گذاری چگغنگی استفاده از این ابزارها برای کغلید بیشتر دانش، مدیریت بهتر فرایند   اش
رعت یای از مغاردی که در د ران پاندمی کغییر نارده است، سو. ن بیشتر حائز اهمیت است

فزاینده کغلید داده های کجاری است که چالش هایی را به هور سوطح از داده هوا، اطالعوات   
کارکنان خغد مدیریت دانش اضافه می کند؛ بنابراین باید به این فار کرد که چگغنه می کغان به

 ها کمک کرد کا دریان های داده را مدیریت کنند کا ایجاد   به اشتراک گذاری ارزش را برای ن
ن در خر مهم است بدانیم کوه کارکنوان بزرگ کورین   بواارزش کرین دارایوی سوازما. سان کند
.هستند

knowledge-findability/is your knowledge management-strategy fit for,
cmswire.com, Jed Cawthorne, September 2021
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حامد چینی فروش
مشاور و مدرس مدیریت دانش

پیاده سازی مدیریت دانش

نقش راهبران دانش در سازمان

اال   یا این دریان می کغاند از باال به پایین یا از پایین به ب. دانش در هر سازمانی دریان دارد
هر قدر بسوترهای گوردش دانوش در سوازمان . به صغرت افقی در سازمان دریان داشته باشد

مغلدهای گردش دانش در سوازمان کارکنوان . همغارکر باشد، دریان دانش ر ان کر خغاهد بغد
تگی بوه به عبارت دیگر ایجاد سیستم مدیریت دانش مغفق، بسو. دانشی یا دانشااران هستند

.مسئغلیت پذیری هرکدام از دانشااران   البته  دغد ماانیزم های درست برای ن دارد
هرچند سازمان هایی که اقدام به پیاده سازی مدیریت دانش می کننود، کوارگر هی را در نقوش
طراح، متغلی   مسئغل کشایل می دهند، اما بودیهی اسوت کوه ذهون هویچ کویم یوا فوردی 

بوا ایون کقری. نمی کغاند به همه نیازهای دانشی که مغرد درخغاست سازمان است کغدوه کنود
ازمان را غیرممان است که کیم یا فردی از کارکنان سازمانی همه چالش های دانشی کارکنان س
ن ایو. درک کند   به ن پی ببرد   به اصطالح بتغاند همه چیز را در این خصوغص ردیوف کنود

.چالش به خصغص در سازمان های بزرگ بیشتر به چشم می ید
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کوا ر ی بنابراین برای سازمان بسیار مهم است که به این منظغر، چشم هایی باز داشته باشود
ر از دریان دانش نظارت   به ر ان شدن ن کمک کنند؛ کارکنوانی کوه خوغد انگیزاننوده   فراکو

شاخ  های کعیین شده عمل کنند   در مدیریت دانش پر ژه ها   سوایر اقودامات دانشوی در
.ندبه این منظغر باید افرادی به عنغان راهبر دانش، نقش فرینی کن. سازمان را انجام دهند

مان را راهبران دانش نقش هدایت کننده، کسهیل کننده دریان دانش در بخش های مختلف ساز
. ن ها سفیران  مدیران ارشد   کمیتوه راهبوری دانوش در سوازمان هسوتند. بر عهده می گیرند

ن را نیز به افرادی که پیش از بقیه کارکنان در راستای مدیریت دانش فعالیت می کنند   سایری
سوتم حوغر این راهبران دانوش، می کغانود یوک اکغسی. این منظغر کشغیق   یا کمک می کنند

را در قدرکمند برای کغسعه فرهنگ اشتراک دانش   خالقیوت بوه شوالی ارگانیوک   طبیعوی
راهبوران دانوش می کغاننود در بخش هوای عملیواکی   سوتادی   در . سازمان بوه  دوغد  رد

ای راهبران دانش با کغده به ایناوه در قالو  هسوته ه.  احدهای مختلف حوغرداشته باشند
در سواختن کغچک   کیم های یادگیرنده نقش فرینی می کنند، احتماال می کغانند نقش پررنگی

.سازمان یادگیرنده ایفا کنند

کغده به این مغضغع حائز اهمیت است که راهبوران دانوش، بود ن حمایوت مودیران ارشود 
رشود در سازمان شال نمی گیرند   کقغیت نمی شغند؛ بنابراین هرچند، کمرکز اصولی مودیران ا

رکبواط درده ا ل ر ی مدیریت عملیات کس   کار، مشتریان، نقدینگی، سرمایه های فیزیای، ا
ر رش مشتریان، کیفیت، سغد ری   غیره است، اما مدیران باید کمرکز خغد را ر ی یافتن   پ

. راهبران دانش در سطغح مختلف سازمانی نیز قرار دهند
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مدیریت سازمان می کغاند حس اعتماد را در راهبران دانش بوه  دوغد  رد کوا بوه این کرکی  
ایون مغضوغع مهوم . اماان کغسعه زیرساخت های مدیریت دانش با حوغر ن ها میسر شوغد

است که بسترهای مختلوف سوازمانی در خصوغص مودیریت دانوش درک شوغد   چگوغنگی 
در سازمان ها، فار  از نغع مامغریت  . مدیریت یا راهبری اقدامات دانشی مغردکغده قرار گیرد

ماهیت کاری شان که ممان است یک یا چند ر یارد   بعود را بیشوتر مغردکغدوه قورار دهنود
ی، ُبعود ازدمله ُبعد مشتری، ُبعد کغسعه محصغل، ُبعد ارائه خدمات، ُبعد مغزشوی   پژ هشو

یوا الزم است در ن ها، حلقه ارکباطی مدیران ارشد، متغلی-حاکمیتی   خدمات د لتی   غیره
ان متغلیان مدیریت دانش   راهبران   کیم های دانشوی برقورار باشود   بوه این کرکی  اطمینو

ازنگری به این منظغر، ب. حاصل شغد که دریان دانشی در سازمان به شالی درست برقرار است
اقدامات به صغرت د ره ای، برای پایش   پیشرفت برنامه های ادرایی مدیریت دانوش انجوام

.می شغد
برای مغفقیت در ادرای برنامه های سازمانی در خصغص مدیریت دانش، اقودامات زیور حوائز 

:اهمیت است
o   کحلیل دریان مدیریت دانش در خصغص نیازها   الزاموات مودیریت دانوش در داخول

بیر ن از سازمان
oکد ین برنامه مدیریت دانش
o که در)هدایت کیم عملیاکی مدیریت دانش در ادرای اقدامات   راهاارهای مدیریت دانش

.(راستای استراکژی کس   کار   استراکژی های مدیریت دانش است
oدیران در نظر گرفتن دلسه های سالیانه، فصلی   ماهیانه بین کیم های مدیریت دانش   مو

ارشد به منظغر بررسی پیشرفت اقدامات مدیریت دانش
oه بازنگری   بررسی  ضعیت   اقدامات پر ژه های مدیریت دانش   هر خر دی   پیامدی ک

ه به دست مده است، در در ن کیم های عملیاکی مدیریت دانش برای درک کارهای خغبی ک
در راستای مدیریت دانش انجام شده

o استخراج ارزش از سیستم ها   داده ها برای کهیه گزارش ماهیانه مدیریت دانوش؛ در ایون
گووزارش، مسووتندات استفاده شووده مووغرد کائیوود   شوواخ  های مشووارکت افووراد بایسووتی 

ی در کعداد کاربران در دسترس   استفاده موغثر به صوغرت مود ن بایسوت. اندازه گیری شغد
کارگر ه ادرایی مدیریت دانش باید دلسوه ای بوا مودیران ارشود بوه طغر. گزارش قید شغد

ی فصلی   سالیانه برای بحم دربواره چالش هوای کوی کسو   کار   کغسوعه اسوتراکژی ها
ت ساختار گزارش ها الزم است کغسو  مودیری. مدیریت دانش متناس  با ن ها برگزار کند

ال کا پایین   ناته کلیدی این است که ساختار گزارش باید طغری باشد که از با. کعیین شغد
.همچنین در افق   در عمق سازمان اقدامات   چالش ها را منعاس کند
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یک شبه ره صد ساله پیمودن
د   در بسیاری از سازمان ها کمایل دارند که نظام های مدیریتی مختلف را با سرعت بسیار زیوا

یاری نمغنه های نوامغفق بسو. یک شبه ره صد ساله را طی کنند  مدت زمان کغکاه پیاده سازی 
زیادی در کشغر  دغد دارد که با این ر یاورد، سیسوتم های مودیریتی مختلوف را در سوازمان

.کارکنان شده اند" سیستم زدگی"پیاده سازی کرده اند   فق  مغد 
د عنغان م ال انغاع استانداردهایی که طی د  دهه اخیور اسوتقرار یافتوه   از ن فقو  چنوبه 

ه پر ژه هایی ک. ز نان   یک کابلغ ر ی دیغار راهر ها   اکاق مدیران سازمان باقی مانده است
برای کود ین برناموه  اسوتراکژیک سوازمان ادرایوی شوده   نتیجوه ن کتابچوه  های زیبوا اموا 

 ژه های پر. غیرکاربردی است   فق  در زمان  ارزیابی دایزه کعالی سازمانی به نمایش در می ید
دیوده مختلفی که برای نظام راستگی پیاده شده، اما اثری از راستگی در هیچ کجای سازمان

 هوا دلسات متعددی که برای طراحی   کد ین فرایندهای سازمان برگزار شوده   ده. نمی شغد
؛   ده هوا فعالیت هاستزیرفرایند کد ین شده، اما باز هم سلیقه کارکنان مالک ادرای فرایند   
.م ال دیگر

 های سوازمان. این مغضغع گریبان مدیریت دانش را نیز گرفته است   بوه سوختی می فشوارد
انبر متعددی  دغد دارند که به دای ادرای اقدامات زیرساختی مدیریت دانش، به دنبال راه می

ن در نهایوت ایو. هستند   با صرف هزینه های گزاف یک نرم افزار مدیریت دانش کهیه کرده اند
خشوی از هیچ گغنه اثربخشی   ارزش فرینی برای سازمان نداشته   کنهوا بنرم   افزاری سیستم 

.در می  ردحافظه سر رهای سازمان را به کسخیر خغد 
در ادامه این مطل  قصد دارم چند عامل مهم در شاست پر ژه های مدیریت دانوش را بیوان 

.کنم   در انتها یای از راهاارهای مغاده با این عغامل را با شما به  اشتراک بگذارم

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



58

این راه که می روی به ترکستان است
ام چغن به طعو. حاایت شماره ششم، باب د م، گلستان سعدی؛ زاهدی مهمان پادشاهی بغد

ه عادت بنشستند کمتر از ن خغرد که ارادت ا  بغد   چغن به نماز برخاستند بیش از ن کرد ک
ا لی چغن به مقام خغیش مد سفره خغاست کا کنو. ا ، کا ظّن صالحیت در حق ا  زیادت کنند

فت ای پدر مگر در مجلس سلطان طعام نخغردی؟ گگفت . پسری صاح  فراست داشت. کند
.ااریدگفت نماز راهم قوا کن که چیزی ناردی که ب. در نظر ایشان چیزی نخغردم که باار ید

تکرسم نرسی به کعبه، ای اعرابی        کاین ره که کغ می ر ی به کرکستان اس

متغلیان مدیریت دانش در برخی سازمان  ها کمایل دارند که در یک پور ژه چنود ماهوه کغکواه 
مدت، ابزارها   کانیک های مدیریت دانش را در کمامی  احدهای سازمانی کغسوعه داده   در 
را گزارش پایان سال خغد که به مدیران ارشد ارائه می کنند مدعی شغدند که مدیریت دانوش

ر اما زمانی که به  احد خغد باز می گردند، در کنج عزلت خغد می داننود کوه د. هم پیاده کردیم
اموا .  اقع چیزی پیاده سازی نشده   این گزارش، نمایشوی از اقودامات سوطحی بوغده اسوت
. ر ندبه ناچار این مسیر را ادامه می دهند کا در سال های بعد سرا  یک ر یارد مدیریتی دیگر ب

ن بدین کرکی  پس از چند سال کمامی مدل ها، ر یاردها   ابزارهای مدیریتی ظاهرا در سازما
.دپیاده سازی شده، اما نتایج   دستا ردهای ن بسیار ناچیز بغده   به صفر میل می کن
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مدیریت دانش از که آموختی؟ 
غختی؟ ادب از که مو: حاایت شماره بیست   یام، باب د م، گلستان سعدی؛ لقمان را گفتند

.هر چه از ایشان در نظرم ناپسند مد از فعل ن پرهیز کردم! از بی ادبان: گفت
ق   الگغبرداری یای از ر یاردهای کغصیه شده   مغثر بورای انتقوال دانوش   کجربیوات مغفو

ی از یاو. نامغفق است   سازمان های بسیاری در سطح دنیا از این ر یاورد اسوتفاده می کننود
کغصیه های ما در گر ه دانا به کمامی شرکت هایی که قصود دارنود نظوام مودیریت دانوش را 

ی کغاند با انجام این فرایند، سازمان م. است" الگغبرداری از شرکت های مغفق"پیاده سازی کنند، 
یریت مسیر طی شده کغس  دیگر سازمان ها را بررسی کند   متناس  با شرای  خغد، مدل مد

این کوار احتموال شاسوت مودیریت دانوش را کواهش .دانش مطلغب را طراحی   ادرا کند
.می دهد

دوباره تکرار می شودتاریخ 
هجری   پوس از بازگشوت دنوگ ۳8در نامه  سی   یام نهج البالغه که در سال ( ع)امام علی

ت این چنوین می فرمایود؛ پسورم درسو( ع)فرزندش امام حسن مجتبیصفین کد ین شده، به 
ان است که من به اندازه پیشینیان عمر نارده ام، اما در کردار نهوا نظور افانودم   در اخبارشو

کاریخ، عه بلاه با مطالشده ام؛ اندیشیدم   در ثارشان سیر کردم کا ن دا که گغیا یای از نان 
ان را از پس قسمت های ر شن   شیرین زندگی ن. گغیا از ا ل کا پایان عمرشان با نان بغده ام

پس از د ران کیرگی شناختم   زندگانی سغدمند نان را با د ران زیان بارش شناسایی کردم، س
.هر چیزی مهم   ارزش مند ن  را   از هر حادثه ای، زیبا   شیرین ن  را برای کغ برگزیدم
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." جربه کندملتی که کتاب نمی خغاند، باید کمام کاریخ را ک"حتما این دمله معر ف را شنیده اید؛ 
ا بررسی در این دمله کغکاه مفاهیم بسیار زیادی نهفته است که می کغان از ز ایای مختلف ن ر

هم نگاه می کنیم، در این خصغص" عینک مدیریت دانش"از ن دا که ما مغضغعات را با . کرد
گ با یای از مهم کرین  قایع کواریخی دنوچالش های پیاده سازی مدیریت دانش را قصد دارم 

.گره بزنم" نبرد استالینگراد"دهانی د م یعنی 
نبرد استالینگراد  

کوه در ن استالینگراد یای از شهرهای اصلی صنعتی شغر ی   نزدیک به ساحل ر د  لگا بغد
تلر، فتح این شهر برای د لف هی. کارخانه های بزرگ ساخت دنگ افزار   کراکتغر  دغد داشت

امتیاز بزرگی به حساب می مد   مغد  گسستن مسیرهای حمل   نقول شوغر ی در دنوغب
. ر سیه از طریق ر د  لگا می شد

غرهای ، لمان کغانسته بغد بخش گسترده ای از اراضی بالر س، ا کراین   کش۱942کا بهار سال 
نینگراد در شرق نیز لمان کغانسته بغد کمامی دبهه ها از ل. حغزه بالتیک را به اشغال خغد در رد

ان سوال هیتلر مطمئن بغد پس از پایوان زمسوت. در شمال کا ر ستغف در دنغب را ک بیت کند
مقا مت ارکش سرخ را از بین خغاهد برد، چرا که حتی با  دغد این کوه لشوار مرکوزی ۱942

درصود ن  ارد دنوگ نشوده   بوا ۶۵متحمل کلفات زیادی در غرب مساغ شده بغد اما هنغز 
ه لشارهای شومال   دنوغب کو. استراحت کافی   کجهیز د باره ماده مشارکت در نبرد بغدند

.اصاًل فشار سنگینی کا ن زمان ندیده بغدند
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غر ی با مغفقیت های ا لیه، لمان کصمیم گرفت حمله را بیشتر متغده بخش های دنوغبی شو
هیتلر اهداف کهادم را اصالح کرد   با گسترش فغق العواده ن کصورف۱942ژ ئیه 2۳در . کند

ر د  طرف با کغده به این که نام رهبر شغر ی بر این شهر بغد ه. استالینگراد را نیز به ن افز د
غربوی   سوقغط شوهر دنواح. شر ع به کبلیغات گسترده منبی بر ارزش کنترل این شهر کردند

ع راهبوردی شمالی نیر های پیشر نده به سمت باکغ را نیز امن می کرد کا لمان بتغاند بر مناب
.نفت این منطقه مسل  شغد

ت نیز ادامه داشت   یای از طغالنی کرین، مهلک کرین   سرنغش۱94۳نبرد  استالینگراد کا فغریه 
« ا لغسفغن پ»فیلد مارشال .سازکرین نبردهای دنگ دهانی د م   کمام کاریخ بشر بغده است 

نفر از ن ها را ژنرال ها کشایل می دادنود   بویش از صود 24افسر عالی رکبه که 2۵۰۰به اکفاق 
رقی پس از این نبرد لمان نازی در دبهوه شو. هزار نفر دیگر کسلیم ارکش سرخ شغر ی شدند

ا بورای هیچگاه نتغانست ابتاار عمل را به دست بگیرد   مجبغر شد بخشی از نیر های خغد ر
.دبران کلفات از دبهه غربی به دبهه شرقی منتقل نماید
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چرا آلمان نازی شکست خورد؟
ه مطالعات مختلفی در خصغص شاست لمان نازی در این دنگ انجام شده، اما ن چیزی ک

ه خغد لمان  ها بیش از حد ب. در این دا بیش کر به چشم می ید کعیین استراکژی نادرست بغد
م گرفتند در مطمئن بغدند   پیش بینی غلطی از کغانایی شغر ی داشتند، به همین دلیل کصمی

ه کقسویم این استراکژی در زمانی اکخاذ شد که هیتلر مجبغر بو. کار را یاسره کنندزمان کوتاهی 
رکوز کردن نیر های خغد در سایر دبهه های نبرد نیز بغد   نمی کغانست کمام قغای خغد را متم

.کند
چرا در پروژه های مدیریت دانش شکست می خوریم؟

ازمان  ها، در بسیاری از س. نگاه کغکاه به این  اقعه کاریخی ناات دالبی را به ما گغش زد می کند
دارند، مدیران ارشدی که نقش مهمی در کعیین استراکژی های کالن پیاده سازی مدیریت دانش

اده سوازی در   بوه دنبوال پی( البته در م ل مناقشه نیسوت)همانند هیتلر کصمیم گیری می کنند
شوده   این مغضغع مغد  می شغد کا انتخاب پایلغت بی اثر. کغکاه کرین زمان ممان هستند

.کمامی  احدها   فرایندهای سازمان درگیر ادرای مدیریت دانش شغند
انش را در این مسیر برخی  احدهای سازمانی مانند لهستان، با سرعت بسیار زیادی مدیریت د

نش می پذیرند، اما بسیاری از  احدها رفتارشان مانند شغر ی است    احد متغلی مدیریت دا
هانی د م شده بدین کرکی  پایان پر ژه مانند پایان دنگ د. را درگیر نبرد استالینگراد می کنند

ی که در یعنی ن  احدهای.   پیر زی های فاکحانه ابتدای دنگ نیز به شاست منتهی می شغد
م برای ابتدا همااری   همراهی خغبی با مدیریت دانش داشتند نیز در انتهای پر ژه انگیزه الز

ادامه راه را نخغاهند داشت   این مغضغع به منزله شاست سازمان در پیاده سوازی مودیریت
.دانش است

برای حل این عارضه چه باید کرد؟
غت   بد ن کردید یای از مؤلفه های اصلی برنامه مدیریت دانش در هر سازمانی انتخاب پوایل

ی نقاط با این کار عال ه بر شناسای. ادرای کانیک ها   ابزارهای مدیریت دانش در پایلغت است
ی قغت   قابل بهبغد فرایند مدیریت دانوش در سوازمان، بسوترهای کغسوعه   کسوری بخشو

.مدیریت دانش در سازمان نیز فراهم می شغد
ع با کغده به محد دیت های مختلفی که در سازمان ها  دغد دارد، کمرکوز در بوه کارگیری منواب

سوت ذکر این ناته ضور ری ا. نقش بسیار زیادی در کحقق اهداف مدیریت دانش ایفا می کند
قرار که هیچ نظام مدیریتی از دمله مدیریت دانش را نمی کغان در یک بازه زمانی کغکواه اسوت

ر اسواس داد   باید متناس  با بلغ  سازمان منابع را به پایلغت های مستعد کخصی  داد   ب
.نتایج حاصله، مدیریت دانش را در  احدهای دیگر کغسعه داد
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