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هسازیازپیاد« کسبنتایجارزشمند»تیمهایاجراییمدیریتدانشدرهرسازمانیبهدنبال
رخدیدرب. ابزارهاوتکنیکهایمدیریتدانشهستندوبرایتحققاینمهمتالشمیکنندد

مرابداسازمان،تالشاینتی« سطحبلوغمدیریتدانش»مواردعدمتوجهبهجایگاهفعلیو
چالشهایجدیمواجهمیکندویکیازمسائلپرتکراردرسدازمانها،انتادارمحاسدبهندر 

رهبدرانومددیرانارشددسدازمانبهواسدطه. بازگشتسرمایهاقداماتمدیریتدانشاسدت
درمددتزمداننتدایجکمدیآگاهیازمزایایپیادهسازیمدیریتداندشبدهدنبدالل دول

زبدرایکوتاهیهستند؛درصورتیکهبلوغاقداماتمدیریتدانشدرسازمانبهسطحموردنیا
یدناینکارنرسیدهاستوامکانمحاسبهنااممندارزشافزودهلاصلازتمامیاقداماتدرا

.لوزهوجودندارد
بدامیتوانوضدعیتایندرکهمیدهدنشاندانادانشمدیریتمشاورهگروهدرماتجربیات
ازییکپایلوتمسدتعدوتعریدششداخاهایکمدیوکیردیبدرایپیادهسددرستانتخاب

« موفقیدتسدری »تکنیکهایمدیریتدانش،تالشکردکهدرمدتزمانکوتاهیبدهیدک
ازمان،سپسبااطالعرسانیایدننتدایجدرسدطحسد. دستیافتونتایجآنرامحاسبهکرد

عالوهبرجلبلمایتمدیرانارشد،سایروالدهایسازمانیرانیدزبدهپیادهسدازیمددیریت
.دانشترغیبکرد

تعمیدقبااسترادهازاینروشدرکنارپیادهسازیاصولیابزارهاوتکنیکهایمدیریتدانشو
نکدارای. آندرسازمان،نتایجقابلارائهودلگرمکنندهایازمدیریتدانشنیزکسبمیشود

عالوهبرجلبرضایتمدیریتارشد،تیماجراییووالددهایدرگیدردرپیادهسدازیمددیریت
دانشرانیزخوشحالمیکند؛چراکهمال لتالشخودرادرمقاط زمدانیکوتداهمشداهده

.میکنند



ساسان رستم نژاد
مشاور و مدرس مدیریت دانش

دراینمیدان،چهدارمولرده. رامیتوانازابعادمختلریمطالعهکردمدلهایمدیریتدانش
بددهعنوانبایددموردتوجددهقدرارگرفتددهواسدتقرارراهکارهددایمددیریتدانددشدراصدلیکدده

،فرآیند،کارکنانرهبری: هستند،عبارتندازتسری کنندههایمدیریتدانشدرسازمانهامطرح
هموارهتالشمیکنیمکهاقدداماتمختلدشگروهمشاورهمدیریتدانشدانامادر. فناوریو

چنانچدهچالشهداییدرهدریدکازایدنکدردهومدیریتدانشرادراینچهاربعدبررسدی
کنملوزههاوجودداشتهباشد،راهکارهایمقتضیراارائهکنیم؛لذادرنوشتههایمتدالشمدی

.بهاشتراکبگذارمهمراهانکهتجربیاتاجراییدراینلوزهراباشما

۲

ساسان رستم نژاد
مشاور و مدرس مدیریت دانش

پیاده سازی مدیریت دانش 

چند تجربه پیاده سازی مدیریت دانش
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!حمایت مدیران ارشد از مدیریت دانش؛ مدیِر دانشجو طور
دررهبدریبعدد،بده۳۰۴۰۱:۲۰۱۸درچارچوبهایجهانیمدیریتدانشوبهخ وصدرایزو

اخیرًادریکدیازشدرکتهایلدوزهنردتو. مدیریتدانشبهشکلویژهایمطرحشدهاست
اعتسددرلدودسهجلسهنجلسهایداشتم؛ایلضورمدیرعاملوسایرمدیرانارشد،باگاز

ندرجلسهلضدورداشدتوهمچدومدیرعاملسازمان،هجلسانتهایتاابتداازطولکشیدو
!  مشارکتمیکردفعاالنهبودشکلگرفتهبحثیکهدانشجوییمشتاقوباذوقدر

ئلهمعناست؛اینبعدبهاینمسدرهبریدرچارچوبهایمدیریتدانش،دقیقًابههمینبعد
ایدن. دارنددموضوعمددیریتداندشاعتقدادبهمیزانارشد،خودتاچهمدیرانمیپردازدکه

هدایارشددازپیادهسدازیراهکارمددیرانلمایدتونبایدصرفًااعتقادیکالمیباشدداعتقاد
.دانشبایددرعملنیزمشاهدهشودمدیریت

!به عمل کار برآید، به سخندانی نیست
اوالددبابتداییکهدرجلسه. سالگذشتهپروژهایرادریکیازسازمانهایدولتیآغازکردیم

وبوخدپروژهبسیارالساسماناینبودکهدرلالآغازیکمتولیمدیریتدانشبرگزارشد،
ایدتتاکیدداشتندکهمدیرانارشددازایدنموضدوعلمجلسهدرلاضرین. اثربخشهستیم

هداییکدیازنیازودانشبهعنوانیدکتکلیدشباالدسدتیجدیخواهندکرد؛چراکهمدیریت
جذابواثدربخش،جلسدهراتدرکپروژههایسرخوشازآغاز. اصلیسازمانتعیینشدهاست

نجماه،کهدرلالنوشتناینمطلبهستم،باگذشتنزدیکبهپبااینوجود،االنکردیمو
!  پروژههستیمفازاولکماکاندرگیراقدامات
ازمانبایددمتولیانمدیریتدانشسبهصورتکالمیباشدوصرفًانبایدلمایتمدیرانارشد

ودایدنبدنکتهجالبدراینپدروژه. ولمسکنندنیزمشاهدهلمایتمدیرانارشدرادرعمل
بدهزهدمبدامدیریتدانشمبنیبرپایاندادنبهاینکار،والدمتولیت میمماکهعلیرغم

مهدمبسیاراینموضوعبرایسازمانما»داشتمدیرانارشداذعانجلسههایمستمراستناد
وتنیدزهسدتکلیشباالدستیاست،ازبرنامههایمهمامسالسدازمانعالوهبراینکهاستو

!وماهمچناندرلالصبوریهستیم« برودکارپیشانشاءاهلللذاصبوریکنیدتا
!مدیریت دانش و فرایندهای سازمان؛ یمین و یسار

لبهعنوانیکدیازارکدانمدد« فرایند»دربسیاریازمدلهایمرج مدیریتدانش،بهمرهوم
. داست،امامعمواًلدرکدرستیازاینبعددرسازمانهاوجودنددارمدیریتدانشاشارهشده

بداچدهمیدزانناداممددیریتداندشتدامناورازفراینددرمدیریتدانشایدناسدتکده
دیریتیکپارچهساختنایندومقولهازتکافتادنمد. شدهاستفرایندهایسازمانیکپارچه

کهایناستبددعدمهمدراینموضوع. دانشودراصطالحجزیرهشدنآنجلوگیریمیکند
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درمدا! سددازمانتاچهمیزانفراینددددهایخودراازطریدقمدیریتدانشبهروزنگهمیدارد
انشموضوعیکپارچهسازیمدیریتدکردیم،بسیاریازپروژههاییکهطیسالهایاخیراجرا

رقدرارباسایرفرایندهاوهمینطوربهروزرسانیویاآرشیوفرآیندهایسازمانرادردسدتورکدا
،خلقیداکهدرنااممدیریتدانششناساییدروسآموختهای،کلیهسادهتربهتعبیر. دادهایم

.وندبهکارگرفتهشکسب،ذخیرهسازیواشتراکگذاریمیشود،بایددرفرایندهایموجود
وبفرایندهایمکت»: کهاشارهمیکردوالدهامدیریکیازآموزشیایکهاخیراداشتم،دورهدر

ریعندیآنچیدزیکدهد« !مابسیارمتراوتاستازآنچهکهدرعملانجداممیشدودسازمانی
کاماًلیمستنداتسازمانبااستکهسازماناست،دانشپنهانکارکناندرلالانجامواقعیت

!بهتعبیریمستنداتمیگویدیمینوکاراجراییمیگویدیسار. متراوتاست
یددیدررابهعنوانیکیازاصولمهدموکل« بهکارگیریدانش»اینموضوعبیشازپیشمقوله

یکدیازللقدههایمرقدودهچرخدهداندشدربهطورکلی. مدیریتدانشمطرحمیکندچرخه
.انجامنمیشودبودنمعموالسادهعلیرغمسازمانها،بهکارگیریدانشاستکه

!سفیران دانش توانمند؛ به صرف شیرینی و ناهار دعوتید
«منتوریند راهکارهایمدیریتدانشبدارویکدرداستقرار»گروهداناشعارهایمادریکیاز
ننددکدهخدودبتوااستلدیتادرونسازمانیتوانمندشدنتیمهایمعنایبهامرایناست؛

شبانکهدایبخددرماهگذشدتهدریکدیاز. ببرندپیشاقداماتمرتبطبامدیریتدانشرا
و«ویددئوییدانشمبتندیبدراشدتراکاستخراج»تکنیک۲پیادهسازیدولتیکشور،اقدامبه

بانکبهواسطهاینکهطیسالهایگذشتهتیمهایدرونسازمانیدراین. کردیم« کافهدانش»
ارانمدنشدوهمکدبانکانجامتوسطسریراندانشتکنیکهاکامالتقویتشدهبودند،این

ورلضدجلسدههادرگروهداناصرفًابهعنوانیکدیازمددعوینوبهصدریشدیرینیوناهداردر
یریرابدهموفقشدیمماهیگماست؛چراکهاینموضوعیکیازشیرینترینتجربیات! داشتند

!سازمانیادبدهیم
!سازمان؛ مشاور باید خیاط شخصی دوز باشد نه سری دوزمشاوره مبتنی بر نیازهای 

درطرحهایمرسوممدیریتدانشکهتوسدطبرخدیازمشداورانایدنلدوزهبدهسدازمانها
وبددونشدهاستپروژهمشخادرابتدایبرنامهصررتاصدپیشنهادواجرامیشود،معمواًل

،رسدازمانلباسمناسدببدهپیکدوبهتعبیرسادهتر،دوختنسازماندرنارگرفتناقتضائات
!  بهصورتسریدوزیدرهمهسازمانهاانجاممیدهداقداماتیراانجاممیدهدکهمشاور
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برخالیرویکردباال،مادرگروهدانداایدناعتقدادراداریدمکدهبرخدیازاقدداماترامیتدوان
بدادرکاجدرایپدروژهولدینردنیمدیازاقددامات،بیشازپروژهمشخاکردولیدرابتدای
انتخداب،بهیندهراراهکارهدایآنهداوبایددمتناسدببدامیشوندسازمانمشخانیازهای

.  کردپیشنهادواجرا
آغدازسالگذشتهپروژهتوسعهاقداماتمدیریتدانشرادریکیازبانکهایخ وصکشور

چدارچوبدرابتدایایدنپدروژهوالددمتدولیمددیریتداندشدرخواسدتکدردکده. کردیم
هبههماندلیلک.  دانشوتکنیکهایموردنارراارائهدهیمپیادهسازیراهکارهایمدیریت
اندشازپیشتعیینشدهبرایپیادهسدازیاقدداماتمددیریتدپیشتراشارهکردم،یکنسخه

اماتوکهدرلیناجرایاقددکردیموتاکیدکردهصرفًافازهایکلیرامشخاارائهنکردیمو
.درکصحیحازنیازهایسازمان،راهکارهایبهینهطرالیوپیادهسازیخواهدشد

سدازمان،درپیادهسازیراهکارهدایعملیداتیمتناسدببدانیازهدایازپسیکسالدرلدود
رشددیکدیازمددیرانابرگزارشد،آتیپیرامونموضوعبرنامهریزیبرایاقداماتجلسهایکه

ل دلکدهماارزشدمندیکسبنتدایجبهدلیلسازمانکهمتولیلوزهمدیریتدانشنیزبود
کدهدرصدنعتهمکدارانی. ازمداتقددیرکدردبود،ارائهخدماتمشاورهمادررویکردلرفهای

ازسدمتایدندسدتبازخوردهدامشاورمدیریتمشغولبهفعالیتهستند،هنگامیکدهبدا
کدهیمنیزخوشحالهسدتبسیارخوبیراتجربهمیکنندوماالساسکارفرمامواجهمیشوند،

.تجربهکردیمالساسخوبراارائهنتایجملموسدراینبانک،اینبهدلیل
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!مطالبه گرینقش رهبری در مدیریت دانش؛ روحیه 
کدیازکهبامدیرانارشددارم،تاکیدمیکنمکهمدیرانارشدبهعنوانیجلسههاییهمیشهدر
بده. خدودراتقویدتکننددداخلیمدیریتدانشبایدرولیهمطالبدهگریذینرعانمهمترین

ندپیشبردبتوانبخواهندگزارشهایدقیقیارائهکنندومتولیانمدیریتدانشعبارتدیگراز
.اقداماتمدیریتدانشرابهخوبیناارتوراهبریکنند

شکلمتیکیازشرکتهایصنعتگاز،اعضایکمیتهراهبریپروژهایدرجلسهشروعاخیرادر
پدروژه،لینجلسدهمتوجدهشددمکدهقبدلازشدروع. لضورداشتندسازمان،ازمدیرانارشد

دانشاقداماتاولیهمدیریتبرایپیگیریمنامیسالجلسههای۳مدیریتدانشدرلدود
هدایاستومدیرانسازماناینموضوعرابهعنوانیکیازاولویتدراینسازمانبرگزارشده

.کاریدرنارگرفتهاند
کبدازهمدیرانارشدسازماندراینجلسهتاکیدداشتندکهمتولیانمدیریتدانشبایددری

درجلسدههایآتدیراتعدیینکدردهوسدازمانموردنیاززمانیمشخا،تکنیکهاوابزارهای
ایاینموضوعبیانگررولیدهمطالبدهگریبدرایاجدرایراهکارهد. گزارشمرتبطراارائهنمایند

.مدیریتدانشدراینسازماناستکهبرایمنبهشدتجذابوجالببود
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گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

مهسا ذاکری دانا
کارشناس ارشد مدیریت دانش

نمونه های موفق مدیریت دانش

اهمیت تجربه کاربری در موفقیت مدیریت دانش

ارابزارهدا»ابزارهایمدیریتدانشایناستکدهدرموردالرنتریموردعالقهیکیازگرتههای
کند،اگرهیچکسازاینابزارهااسترادهن« .نمیآیندبسازید؛آنهالزومابهخودیخودبهوجود

تداندشوبرایتأثیرگدذاریبیشدتر،مددیری. فناوریفانتزینمیتواندهیچتراوتیایجادکند
للکنددابزارهایآنبایدبرایکاربراننهاییمنطقیباشد،مشکالتیراکهبرایشانمهماست

.وآنهاراجذبکند
هردونیازهایکداربراننهداییراShopifyوشرکتشاپیرایElevationsموسسهاعتباریالویشنز

الرنتدریدرگرتگدوییبداکدارولین. درمرکزتالشهایمددیریتدانشدیخدودقدراردادهاندد
اندشدرتامپسون،مشاورمدیریتدانشدرشرکتشاپیرایوساویرهمیلتون،مدیرپایگاهد
ندشوموسسهاعتباریالویشنز،درخ وصچگونگیل ولاطمینانازعملکدردمددیریتدا

نبرخدیازمهمتدریدرادامده. قراردادهانددموردبررسیراهللهایآنبرایپشتیبانیکارکنانرا
.بهبودتجربهکاربریمدیریتدانشارائهشدهاستدرموردتوصیههایآنها

کنیدکاربران را در تعیین گستره مدیریت دانش و حل مسئله درگیر 
کهایدنموضوعاستاولینگامدرتوسعهیکسیستممدیریتدانشکاربرمحور،باوربهاین

ینکدهسیستمقراراسدتتوسدطکداربراناسدتقراروتوسدعهیافتهوبدهکدارگرفتدهشدود؛ندها
.راهللهاییرابدوننارآنهابرایشاندیکتهیاتبلیغکند

ارکندانتیممدیریتدانشدرموسسهاعتباریالویشنزبدهطورمعمولسدواالتیراازمددیران،ک
بهگرته. ندخطمقدموکارکنانپشتیبانیبرایتعیینمناطقتمرکزمدیریتدانشمطرحمیک

مامیپرسیم،تجربهایدهالشمادرپایگداهداندشمداچیسدتوچگوندهبدهداندش»همیلتون
موردنیازخوددسترسیپیدامیکنیدوابزارهایالزمبرایانجامکدارخدودراهدرروزبدهدسدت

سترسمیآوریدواخیراپاسخبهاینسواالتسببتمرکزبررویمناب دانششدهتاآنهاراد
«. پذیرترکند
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۸

اشتند،بدهتاپیشازاینکارکنانتمایلیبرایورودبهنرمافزارمدیریتدانشوبانکدانشند»
ونهددیمدااکند. دلیلآنکهنتوانستندبهرالتیدانشموردنیازرایافتهوازآناسترادهکنندد

هکجداایناستکههمهچیزرابهگونهایسازماندهیکنیمتداکارکنداندقیقدابداننددبایددبد
«.مراجعهکنند

یدبتیممدیریتدانششرکتشاپیرایبدازخوردسدهامدارانرابدارویکدردتوسدعهمکدررترک
میکندکهبهسازمانایناجازهرامیدهد،چالشهایپیچیدهمدیریتدانشرابدهقطعدات

تپدیشازشیوهکمکمیکنددتدامشدکالاین»: بهگرتهتامپسون. تقسیمکندقابلمدیریت
انیدکبهتوصیهاو،نزدیکشدنبهکارمددیریتداندشبدهعنو« .پیچیدهشدنبررسیشود

تجربه،جاییاستکهشمامیخواهیدنایریکفرضدیهآنراوراهللهدایقابدلاجرایآنرا
نمیبدردکارکردنبامردمبهاینروش،ترسوپیچیدگیراازبی»: بهگرتهوی. آزمایشکنید

«.ودراینلالتمشکلچندانبزرگبهنارنمیرسد

مدیریت دانش را ساده و در دسترس قرار دهید
هددردوموسسددهاعتبدداریالویشددنزوشددرکتشدداپیرایاسددتراتژیهایمدددیریتدانددش

ترسدیبلندپروازانهایدارند،امااطمینانمییابندکهمدیریتداندشتکتدککداربرانقابلدس
موضدوع،یکمثالعالیبرایایدن. استونیازهایدانشتاکتیکیآنهاراپشتیبانیمیکند

ردنازاستکهتوسطتیممدیریتدانششداپیرایبدرایبهدرهبد« سازماندهیشوید»ابتکار
. الساسبازگشتبهمحلکاروبازگشتبهمدرسهدرابتدایسالراهاندازیشد
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آنهاکمدکدرژانویه،ماسؤاالتبیشتریازکسبوکاردریافتمیکنیمتابه»: تامپسونگرت
ازهددی. «کنیمپروندههایشانراسازماندهیکنند،همهچیزرامرورکنندوفقطمرتدبکنندد
کدهلتدیایناقدامآنبودکهبهکارکناندرمدیریتدانششخ یشانکمککنیم،بدوناین

ضدوریکاربرانمیتوانندبراییدکجلسدهپشدتیبانیل. آنهابدانندمدیریتدانشچیست
یقهایرابراییکموردخاصمانندساماندهیگوگلدرایوخودثبتنامکنندیاویدیوییکدق

درلقیقدتد،کهشمایکویدیوراتماشایادنبدالمیکنیدزمانی»بهگرتهکارولین. تماشاکنند
« .کندتغییریدرسازماندیجیتالخودایجادکردهایدواینامرزندگیرابرایشماآسانترمی

هسازیتجربههمینترتیب،موسسهاعتباریالویشنزبهاینموضوعپیبردکهنیازبهسادبه
اسبدراسداینسازمانابتداپلتردرمجدیددیرا. کاربریمدیریتدانشبرایپذیرشآندارد

وشیرپوینتآنالیدنپیادهسدازیکدردهبدود،امداکارکندانعالقدهایبدهآن۳65مایکروسافت
زارنرمافزاربهعنوانیکابزارمشدارکتواقعدامریددبدود،امدابدهعنوانیدکابداین». نداشتند

دبدودوکاربردی،اثربخشیالزمرانداشت،چراکهکارکنانازآنمتنرربودند،زیراسختوجدی
تریمدیریتدانشبهمکانیزمهایابتداییدرنتیجه« .هیچآموزشیدرموردآنوجودنداشت

بده. میکردنددنایرمستنداتمعمولسازمانیبازگشتکهکارکنانارتباطبیشتریباآنبرقرار
املبیشتررویکردخودرابرایاسترادهازفناوریبهعنوانابزاریبرایایجادتعما«: گرتهساویر

«.باکارکنانتغییردادیم
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گوش کنید، مربی گری کنید و حمایت کنید
ویهرآنچهکهتیممدیریتدانشارائهمیدهد،بایدبارویکردآموزشیوارتباطیدوطرفهقد
اههمراهباشدکهکاربرانراازآنچهدردسترساستدرلینجم آوریواعمالبازخوردشانآگ

.کند
رایتیممدیریتدانشموسسهاعتباریالویشدنزتأکیددبدرآموزشدیداردکدهبدهلرکدتبد

ایجدادبهگرتههمیلتدون،تمرکدزبدرآمدوزشکداربرانباعد . یادگیریوتوسعهکمکمیکند
ارزشایدن»: مابایدبههمهافرادشرکتنشداندهدیم. هیجاندرسراسرنیرویکارشدهاست

تکدهدانشاست،اینفرآیندتبدیلاطالعاتبهدانشقابلاسدترادهاسدت،واینگوندهاسد
«.میتوانیمازآنبرایبهترشدنکارهااسترادهکنیم

. سدتا« جسدتجو»بخشیازارتباطاتمستلزمپرداختنبهمشکالتکاربران،بدهویژهدرمدورد
بدایدکپریدنبهداخلاقیدانوس»همیلتونتجربهکارکنانازشیوههایقدیمیجستجورابه

ردتداصحبتکردنباکارکناندربدارهمددیریتداندشکمدککد. تشبیهکرد« قایقبدونپارو
تریانشددهتجربیاتمنریبرایکارکنانومشمنجربهمتوجهشوندکهچگونهالساساتمنری

.است
رانالساسزمانیکارب. اینگرتگوهامنجربهایجادپشتیبانیداخلیبرایمدیریتدانششد

شنیدهشدنودرکشدندارندکهمدیریتداندشواقعدابخواهددتجربدههمکداریآنهدارا
ازبدرتامپسدونبدهنید. بهبوددهدودراینلالتاستکهتعلقآنهابهکارافزایشمییابد

اربرانبداکهنگامیکهاوتوضیحداد. مربیگریشخ یبرایهدایتمدیریتدانشتاکیدکرد
مشکالتازطریقابزارهایمدیریتدانشمواجهمیشدوند،اغلدبآنهدادرخواسدتتغییدر

رادربدارههنگامکارباچنینکاربرانی،اوت وراتازپیشتعیینشددهخدود. تکنولوژیرادارند
اقعدًابایددوشدما»: اوگردت. ناتوانیدراسترادهازمجموعهابزارمدیریتدانش،بیانمیکند

هنگامیکه« .گوشکنید،ناامیدیآنهارابشنویدوسعیکنیدمشکلراازدیدگاهآنهاببینید
لهایدرراهلذهنکاربرانبازشدمیتوانیددیدگاهآنهارابهطورکاملدرککنید،میتوانید

بداکداربراندچدارمشدکلمیشدویدوبدررویآنچدهانجداموقتدی». هدفمندترهمکاریکنید
میدهندتمرکزمیکنید،چیزهاییرامیبینیددکدهاگدربدهآنهداگدوشنمیدادیددقدادربده

«.شناساییودیدنآننبودید
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احساسات کاربران را بسنجید
ههنگامیکهازتامپسونپرسیدهشدچگونهمددیریتداندشمیتوانددارزشایجادشددهرابد

یکدهتدیمبهگرتهاوهنگام. کاربراننشاندهد،پیشنهاداو،اندازهگیریالساساتکاربرانبود
اندبهمدیریتدانشبایکگروهتجاریبرروییکپروژهبهبودیامهاجرتکارمیکند،میتو

سدپسمیتواندد. جم آوریشاخاهایپایهبرایسدنجشالساسداتکداربرانکمدککندد
نسبتبهاندازهگیریهمانشاخاهارادویاسهماهبعدتکرارکندتاببیندآیاکاربراننهایی

امدیریتدانش،ابزارهایدردسترسویانحوهسازماندهیدانشالساسمتراوتیدارندی
.معموالتمرکزکافیبررویسنجشالساسکارکناننمیشود» : بهاعتقاداو. خیر

مندوستدارمواردلوزهالساساتشدوموفکدرمدیکنمایدنموضدوعمسدتلزمارتبداطو
انهخدوبیاگرکاربرانبهبودیرالسکنند،اینمیتوانددنشد. صحبتبیشترباکارکناناست

«  .باشدکهازمدیریتدانشاسترادهمیکنندوازآنارزشمعناداریدریافتمیکنند

In KM, the End User Experience Is Everything, Lauren Trees, apqc ,May 2022
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زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش

۱۲

حامد چینی فروش
مشاور و مدرس مدیریت دانش

خلق ارزش در مدیریت دانش

جلوگیری از به گل نشستن کشتی مدیریت دانش
مددیریتداندشدرسدازمانهایکشدور( مسدئولین)چالشهایمتولیدانیکیازدغدغههاو
ازاتمامتعهداتمشاورومجریطرحمددیریتداندشوخدروجاوازپسکهاقداماتیاست

برگدزاریماننددبدهعبارتدیگر،پدسازانجداماقدداماتمقددماتی. شدوندانجامبایدسازمان،
عییندورههایآموزشیمبانیوتکنیکهایمدیریتدانش،تعیینمعماریدانشسازمانی،ت

چشماندازوماموریتمدیریتدانش،تعدییناسدتراتژیهایمددیریتداندشوبرنامدههای
همدیریتدانشرادرسازمانپدیشبدردوبدچگونهبایدطرحعملیاتیومواردیازایندست،

هکشدتیدانشمطرحمیشودایناستکمدیریتبرایمتولیاندیگر،سوالیکهمعموالبیان
از،ارشددمسیریراادامهدهدتابدنهسازمان،بهویژهمدیریتدقیقابایدچهمدیریتدانش

! گلننشیندکندتاکشتیمدیریتدانشبهمدیریتدانش،لمایتاقداماتادامه
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مبدهدسدتآوردهام،علدیرغتعاملباسازمانهایمختلدشتجربهایکهاینجانبدراساسبر
درمناسدبانجداممیشدود،یکبرنامهعلمیاتیطرالیدرگامهایاولیهتالشهاییکهتمام
. ندنیسدتداندشطدرحمددیریتسازمانهامدیرانومسئولینچندانمتعهدبهاجرایبیشتر

 دورروبرومیکند،تچالشباسازمانهارادریکیازعلتهاییکهپیادهسازیمدیریتدانش
ارتباطبینانجامطرحهایمدیریتدانشباکسدبارزشولدلمسدائلمدیراندرخ وص

دولتدی،مددیریتیدرسدازمانهایدرزمداناجدرایتغییدراتبههمیندلیدل. سازمانیاست
اربتجد. جدیدباطرحارتباطنمیگیرندوازاولویتکاریسازمانخودخارجمیکننددمدیران

ؤیدبینالمللیومسیریکهسازمانهادرسطحجهانیدرلوزهمدیریتدانشطیکردهاند،م
اینموضوعاستکهبایدبهسمتکسبارزشهدایملمدوسوعملیداتیوقابدلدرکبدرای

.کردمدیرانودانشکارانلرکت
تنهاسازمانهایمحدودی. طیمیکندخودراگامهایاولیهمدیریتدانشهنوزکشورمادر

ودنبدالکدردههستندکهکسبارزشازپروژههایمدیریتداندشرابدهشدکلیجددیدرک
طحبینالمللیالبتهماازجریانبینالمللیچندانعقبنیستیم؛بهاینمعنیکهدرس. میکنند
ود،بدبرایسدازمانهامقولهنسبتاجدیدیسالقبلکههنوزمدیریتدانش،۲۰درلدودنیز،

نمیشددوارزشاجدراباتمرکزبرکسدبآنوشکلامروزیلزومابهطرحهایمدیریتدانش
.  محدودبودامورپایهایدراستقرارمدیریتدانشبهبیشتراقدامات

تودانشتوجهشدهاسدمدیریتفزایندهایبربهرهوریواثربخشیدرسالهایاخیربهطور
رپایدهلذابرایدریافتلمایتوبودجهمستمر،استراتژیمدیریتدانشیکسازمان،بایدب

کلیددیقویاستوارباشدکهدرکعمیقیازنیازهایدانش( بیزینسکیس)تجارییکپرونده
ازشدرکتکنندگاندرکنردرانسمددیریتAPQCهنگامیکده. میدهددومهمسازمانرانشان

دانشخودنارسنجیکرد،بیشازنیمیازآنهداگدزارشدادنددکدهسدازمانهایآنهدایدا
کیسهایمشخ یبرایمدیریتدانشندارندیامواردتجاریآنهدابدراینیازهدایآنهدا

ههمچناندرسطحبینالمللیبسدیاریازسدازمانهاعلدیرغمنقدشمهمدیکد. کافینیست
برنامدههایمددیریتداندشخدودقبیدلازپروندههایتجاریایردامیکنندد،هندوزبداایدن

.دستوپنجهنرممیکنندیابهآنتوجهجدینمیکنند
APQC،گامهایاجراییرابهمناورشناسایی،تعریدشواجدرایطرحهدایبیدزینسکدیسدر

ت؛باهدیکسبارزشتعریشکردهاستکهدرادامهبهطورخالصهتشریحشدهاسسازمان،
روشیکهبهنارمیرسدمیتوانددبدرایسدازمانهایایراندیکدهنگدرانافدولروندداجدرای

.داقناعمدیرانخودهستندنیزبسیارسودمندباشوشکستدرطرحهایمدیریتدانش
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با ارزش پیشنهادی شروع کنید( 1
اولینگامدرایجادیکفراخوانبرایاقدامبدرایمددیریتداندش،تعریدشارزشپیشدنهادی

ژیاگدربدهتازگیبدرایتوسدعهیدکاسدترات. برایافزایشجریاندانشدرسازمانشمااست
گدهچیزیمددیرانرادرشدببیددارنبرایاینکهبرهمیدچه،من وبشدهایدمدیریتدانش

ناگرمدتیاستکهمدیریتداندشرارهبدریمیکنیدد،ایدمیداردچهفرصتیبهترازاینو
سدازماندانشدینیازهایاجرایی،پیرامونمدیرانمجددارتباطبابرایتنایموظیرهفرصتی

ادیاارتقاءبهعبارتدیگر،وقتیبایکپیشنهادارزششروعمیکنید،دالیلالزمبرایایج. است
شراسپس،میتوانیددآنپیشدنهادارز. برنامهمدیریتدانشرادرسازمانتوضیحمیدهید

شددهبدابهیکبرنامهعملیاتیتبدیلکنیدکهشاملیکمحدودهروشن،جدولزمانیتعریش
فتههنگامیکهبرنامهجدیدیاپیشر. نقاطعطشوبرآوردورودیهاوخروجیهایبالقوهاست

وکار،مدوردانجاماست،میتوانیدباردیابیتأثیرمدیریتدانشبرنتایجکلیدیکسبدرلال
یریتمتولیومسئولمددیریتداندشوسدایرنماینددگانمدد. کسبوکارخودراتأییدکنید

راندانشدروالدهایسازمانی،بایداهدایاستراتژیکسازمانراازنزدیکببینیدوبدامددی
.  ارشدواجراییصحبتکنیدتانیازهایدانشفعلیوآیندهرادرککنید

ییکردهوپنجسوالزیرمیتواندبهشماکمککندتامشکالتوفرصتهایمناسبراشناسا
:توجهخودرابرآنمتمرکزکنید
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آیادانشموجودفعلیبهماامکانرقابتدرکوتاهمدترامیدهدو. ۱
بدهچدهبراینوآوریپاسخبهاینسواالتبهایجادمنطقورف نیازهایبلندمدتمشتری. ۲

دانشینیازخواهیمداشتو
یزکننددهمتما( های)اگردانشوتخ ابهتربهاشتراکگذاشتهومنتقلشود،کدامعامل. ۳

بازاررامیتوانبهبودبخشیدو
جاریومعلقوجودداردکهمرتبطبادانشباشدومسائلآیاچالش. ۴
پاسخمیدهیدوذینرعانباانجاماقداماتمدیریتدانشی،چهانتااراتیرااز. 5

،بددامشددارکتمدددیراندرتالشهددایخددودوپرسددیدنایددنسددؤاالتازآنهددا،عالوهبددراین
نسبرنامهافزایشمیدهیدکهمیتواندشدادرجهتسرمایهگذاریومسئولیتپذیریآنهارا

. موفقیتوپشتیبانیپایدارشماراتقویتکند
اییواولینسوالبهشماکمکمیکنددانشموردنیدازبدرایبهبدودسدری عملکدردراشناسد

ودوروندهایاجرایکاریرادروالدهایخدودارتقداوبهبدفرایندآیاباید. اولویتبندیکنید
دهیدوسدرعتندوآوریمح دولراافدزایشدهیددوکداراییفدروشرابهبدودببخشدیدودر
هیککالم،موضوعاتیکهمدیرانبرآنتاکیددارندوشاملچالشهدایفدوریاسدتبایددبد

.ودکوتاهمدتامیدوارکنندهدرپاسخبهاینسوالمشخاشفرصتهای. پاسخدادهشود
سوالدومبهشماکمکمیکندتاتهدیدداتومرروضداتمربدوطبدهداندشرادرچدارچوب

بهعنوانمثال،اگرسازمانشدمادرمعدراازدسدت. اهدایبلندمدتسازمانخوددرککنید
اییکنیددادندانشناشیازبازنشستگیاست،ممکناستالزمباشدتخ اهاییراشناس
.کهدرلالترکهستندورویکردهاییبرایجذبولرظآندانشاصلیایجادکنید

سوالسومنحوهرقابتسازمانشدمادربدازار،نحدوهرقابدتآنواینکدهداندشچدهنقشدی
وآیداخدودراازطریدقداندش. میتوانددردستیابیبهایناهدایایراکندراروشنمیکندد

ومهزینهکخدماتمشتریمتمایزمیکنیدوتوسعهمح ولوزمانرسیدنبهبازار؛یاعملیات
باکیریتباالو

وانددسوالچهارمبهشماکمکمیکندتاچالشهایقریدبالوقوعیراتعدیینکنیددکدهمیت
برایمثال،اگدرسدازماندرلدال. سازمانشماراازرسیدنبهاهدایاستراتژیکخودبازدارد

برنامهریزییکدورهتوسعهبزرگاستکهدرطیآنهزارانکارمندجدیداسدتخدامخواهدد
یدنکرد،ممکناستمنطقیباشدکهارزشپیشنهادیمدیریتدانشرابرکاهشزمدانرسد

.بهشایستگیکارکنانجدیداالستخداممتمرکزکنیم
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شدماچدهانتاداراتیازبرنامدهذینرعدان،سوالپنجمنشانمیدهدکدهرهبدرانودرنهایت
است؛چراکدهبدرایجلبتوجدهرهبدرانارشدد،لیاتیامرفهمیدناین. مدیریتدانشدارند

اهمیدتآنارزشپیشنهادیوموردتجاریشمابایدبهطورموثرموضوعاتیراکدهآنهدابده
.  دهیدمیدهندونتایجیراکهامیدوارندبهدستآورند،هدیقرار

ودراباجم آوریپاسخهایهرپنجسؤال،میتوانیداستداللپشتبرنامهمدیریتدانشخد
یتعریشکنیدودرعینلالانتااراترهبری،فرصتهایکوتاهمددتوبلندمددتوچالشهدا

.بالقوهراشناساییکنید
ارزش پیشنهادی خود را به یک برنامه اقدام تبدیل کنید( 2

رونددهازسویدیگدر،پ. دیدگاهومنطقشمابرایمدیریِتجریاندانشاستارزش،پیشنهاد
مشخامیکندوشدماراوادارمیکنددکدهسدرمایهگذاریبدالقوهومنداب را« اقدام»تجاری،

موضدوعایدن. بخشدیدرادرجداییکدهنیدازاسدتتحقدقموردنیازبرایجریانیافتندانش
.خودرسمیتببخشیدمدیریتدانشبهبرنامهبهشماامکانمیدهدبهنوبهخود

:بیزینسکیسشمابایدشاملمواردزیرباشد
oدرگیدردقیقًاچهکاریراپیشنهادمیکنیدوچهافراد،فرآیندهاوفناوریهایی: محدوده اولیه

دودخواهندشدودرمراللاولیه،دامنهاغلببهیکیاچندپروژهآزمایشیکنترلشدهمحد
.میشود
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oمحددودهبدرایمقاصددرابتدابایدواهدای: اهداف، مقاصد و شاخص های کلیدی عملکرد
ده،چدهبایدراهیوجودداشتهباشدکهبگوییمآیااقداماتتعریشش. شوندمشخااولیه

.عملکردیخواهدداشت
oنگدیفرهتوسدعهوضعیتکنونیمددیریتداندشچگوندهاسدتو: ترسیم وضعیت فعلی

آیدامیتوانیددازبهاشدتراکگذاریداندشچدهمیدزاندشدوارخواهددبدودومناسببدرای
عیتزیرساختهایموجوداسترادهکنیدیاازصررشروعمیکنیددوارزیدابیصدادقانهوضد
اراتفعلی،بهمدیریتکمکمیکندتامیدزانتغییدراتموردنیدازراارزیدابیکدردهوانتاد

.واق بینانهراتعیینکند
oتوسدطوارزشکددامفرآینددهادرلاللاضدرمزایدا: فرصت هایی برای جریان بهتر دانشش

مددیریتداندشبدهطورکامدلوهنگامیکدهشددهاندضعیشمددیریتیمختدلشیوههای
یکدهروراداردوروشمعقولایناسدتپیشرفتهاییچهپیادهسازیشد،سازمانانتاار

.مخروجیهاوبهبودهاییکهارتباطنزدیکیباالزاماتاستراتژیکدارند،تمرکزکنی
oیقابلیتهدایجدیددیا/ چهنقشها،سیستمهاو: نیازمندی های منابع و فناوری اطالعات

الیمنداب مدبهبرایشروع،اگربرایاجرایبرنامهمدیریتدانش،موردنیازاستومعمواًل
.،جلبلمایتمدیرانارشدآسانتراستزیادیالتیاجنداشتهباشید

o وازچهکسیبرنامدهمددیریتداندشراراهبدریخواهددکدرد: کلیدیذی نفعان حامیان و
مشدتریاناولیدهدانشدیچدهانتاداراتیداریددورهبریارشد،مددیراناجرایدیوکارکندان

کدهنددمیکنفرآیندهایدانشچهکسانیهستندوترسیمنقشهاومسئولیتهاتضدمین
.کارکنانبدانندبهچهچیزیمتعهدهستند

oچالشهدایتجداری،مشکالتالتمالیچیستوقویترینموارد: خطرات و موانع موفقیت
ارکتددبدرایاجتندابیداغلبدهبدرآنهدابرنامدههاییقریبالوقوعراپیشبینیمیکنندو

.میبینند
oبرنامهمدیریتدانشچیستوچگونهبدامزایدایورودیهای: هزینه ها و مزایای تخمینی

میتوانددبدهایدنROIجریاندانشبهبودیافتهجبرانمیشودوابزارنر بازگشتسرمایه
.تحلیلکمککند

oرچهمدتطولمیکشدتانتایجراببینیدوموفقیدتوخروجدیمدوردنارد: جدول زمانی
مسدیردربازههایزمانیکوتاهومیانمدتبهچهصدورتیاسدتوتعدییناهددایخداص

میکنددوبدهمددیریتاطمیندانمیدهددکدهبهلرظپروژهکمدکاجرایپروندهتجاری،
.پیشرفتناارتخواهدشد
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ب،چدهرونددریافتچراغسبزوتامینمالیپروژهچیستودرصورتت وی: تایید برای ادامه
زمانیاینبرنامهموردارزیابیمجددقرارخواهدگرفدتوچدهانتاداراتیبایددبدرایدریافدت

انددهلمایتبیشتربرآوردهشودومجوزهایالزموسایرتاییدیههابایددرجددولزمدانیگنج
.شوند

برای تدوین یک بیزینس کیس قویتوصیه هایی 
لهایزیرهمانطورکهعناصرذکرشدهدرباالرادربیزینسکیسخودواردمیکنید،دستورالعم

.رانیزدرنارداشتهباشید
.لیاتیهستندکسبوکارکهبرایموفقیتچالشهاییتمرکزبراهدایاستراتژیکو

.واشتراکآنجم آورینهفقطنحوه–نحوهاسترادهازدانشرابیانکنید
. تالدامکاندقیقتنایمکنیدسرمایهگذاریرابرایبرآوردبازدهخروجیهاوورودیها

.زیرتوضیحدادهشدهاستبخشهایهردستورالعملبهطورمر لدر
حنشدانبهوضدوبیزینسکیسشمابایدد: استراتژیکتمرکزکنیدچالشهایبررویاهدایو

بداکسدبوکارمدواردقدوی. میبدردسازمانچگونهازاشتراکدانشوهمکاریسدوددهدکه
:،مانندمیکند،لمایتراجلبمیدهدمسائلیکهمدیریتبهآنهااهمیتدرموردصحبت

برنامهمدیریتدانشچگونهبهجریاندانشسازمانکمکخواهدکردو
oنوآوریکنیدوبهتر،سری تر،ارزانترکهمیدهدآیااینامکانرابهشما
oآیامنجربهبهبودفرآیندخواهدشدو
oبهمشتریانبرسانیدورالتترتامح والتوخدماترامیکندآیابهشماکمک

ایددبهجایطرحادعاهایمبهمیابرشمردنهرمزیتبالقوهمدیریتدانش،بیزینسکیسب
نددمشکالتیراکهبایدللکیاواهدایخاصیراکهسازمانامیدواراستبهآندستیابد

.بررسیکند
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هددایباادرلالاجرامدیریتدانشتاکتیکهایاینکمکمیکندتااطمینانلاصلشودکه
.  استراتژیککلیسازمانهمسوهستندجهتگیریهدفمندمرتبطهستندوبا

oکیدکبدهترانجامشددهدربیدزینسکدیس،اقددامات: نحوه استفاده از دانش را بیان کنید
،بایددچرخهدانشبایدمشخاباشد؛لیکن،یکبیزینسکیسخوبمولرههایازهریک

هدمم. میشدودکهارزشتجاریایجدادجایییعنیکند؛دانشتمرکزبهکارگیریرویمرلله
ای،تازمانیکدهازآنداندشبدرمیکندمستندخودرانیستکهیکسازمانچقدردانش

نوآوری،بهبودمح والتوخدمات،کاهشهزیندهها،کوتداهکدردنزمدانچرخدهوغیدره
س،رهبرانارشد،یدکبیدزینسکدیجلبتوجهبرای. استرادهنشود،سودینخواهدداشت

وضوعنکتهماین. راتوضیحدهدکسبوکاربایدرابطهبیناسترادهازدانشوبهبودنتایج
ایبدر. قرارنگیرد،برایمدیرانارشدخالیازمعناخواهدبودموردتوجهاستکهاگرمهمی

رمایهشدود،اسدترادهازندر بازگشدتسدقان کننددهتروکسبوکارتانجزئیتراینکهمورد
بداات دالمقدادیرتخمیندی،مددیرانداندشمیتواننددبدهورودیهدای. توصیهمیشدود

شبرنامههایمدیریتدانشخود،خروجیهاییکهانتااردارندوتأثیرکلیمدیریتداند
برایاغلب،ایننوعبرآوردمشخاوواضحچیزیاستکه. بربهرهوریودرآمدنگاهکنند

یدکبرنامدهمددیریتراهانددازیدرموردآنهاشدنهیجانزدهرهبریارشدوجلبتوجه
.دانشالزماست

o تمددیریدادکدهاقدداماتبایددرعمدلنشدان: بیزینس کیس در طول زماناعتبارسنجی
میتدوانازمعیارهداازطیشگسدتردهای. استبهخروجیهایملموسیمنتجشدهدانش،

کدهبراسداساهددافیبرایردیابیعملکردمدیریتدانشاسترادهکردوهرسازمانباید
. دکندایجدادمناسبیازمعیارهایکمیوکیردیراسعیدربرآوردهکردنآندارد،مجموعه

رشددوکداهشزمدانبداهددی،اگرسازمانیبرنامهمدیریتدانشخدودرابهعنوانمثال
کارکندانازنایددفعاتاسترادهبایدتعدادکند،آنگاهآغازجدیداالستخدامیادگیریکارکنان

همییابندسری ترازقبلیادمیگیرندوتوسعآنهاسیستمهایمدیریتدانشواینکهآیا
سازمانیکهمیخواهدکاراییفروشرابهبدودبخشدد،معیارهدایفدروشو. راردیابیکند

برممکناستدارد،راق دنوآوریدرمح ولکهمیکندوسازمانیچرخهزمانیرادنبال
یمکدهبدااگربتوانیمنشاندهدبهعبارتدیگر. جدیدتمرکزکندمح والتمعیارهایتوسعه

اجرایطرحمدیریتدانش،زمانوهزینهوسدختیکدارکداهشیافتدهاسدتورانددمان
هدیودرایدنلالدتکداربدرایهمرا. گدلرابدزنیمتوانستهایمسیستمبهبودیافتهاست،

.رالتترمیشودلمایتاقداماتدرلوزهمدیریتدانش
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سخن پایانی
زخروجیهایمستندیامدیریتدانش،الزماستهموارهبرنامههایبرایاطمینانازاستمرار

اترداقافتدادهدرآنهداکسدبارزشدهدیمکدهطرحهایمدیریتدانشرابهمدیراننشان
کناسدتمدیریتینیزممسیستمهایاست؛دراینلالت،اکثرمدیرانعملیاتیکهمعموالبه

هندوازآنلمایتخواکردهمدیریتدانشیالساسهمدلیطرحهایبدبینشدهباشند،با
انشدیکششنیازهدایدبهدنبالروتین،تکنیکهایازمجموعهایبنابراینبهجایاجرای. کرد

انسشدبهاینترتیبباشیدوواقعیمدیرانعملیاتیدغدغههایسازمانخودوپاسخدادنبه
ریتیدرلتیباتغییراتسری مدیببرید؛موفقیتطرحمدیریتدانشرادرسازمانخودباال

!کشور
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زهرا صدری
کارشناس مدیریت دانش

۲۱

کار تیمی در مدیریت دانش

مفاهیم مدیریت دانش

یازچرادرکارتیمیوظایشبرخیازاعضاباهمدیگرتداخلپیدامیکنددودرلالیکدهازبرخد
بدهتیمهاهمکاریپربازدهوثمربخشیانتاارمیرود،درعملهمکاریاعضایتدیمنتیجدهای
وهمراهنداردومنشأایناختالفاتکجاستوچگونهمیتواندراینوضعیتهامداخلدهکدرد
برایلمایتازهمکاریمیانرشتهایوکارتیمیدرمدیریتدانشراهکارهاییعرضهکردو
اوریاشتراکدانشوافزایشبهرهوریکارکناننقشمهمیداردازایدنروپیشدرفتسدری فند
زمانهاباع ایجادتغییراتساختاریدرسازمانهاشدهاستکهبهنوبهخودرقابتبدینسدا

. راتشدیدکردهواهمیتعملکدردکارکندانرادرموفقیدتشدرکتهابرجسدتهترکدردهاسدت
تراکاشد. شناختهشدهاست« مدیریتدانش»اشتراکدانشبهعنوانمهمترینعاملموفقیت

کدهایدنتضدمینمیکندد. دانشبهمعنایتبادلدانش،مهارتهاوتجربیاتکارکناناسدت
ودانشدرونیکسازماندرهرزمانکهکارکنانبهآننیازداشتهباشدنددردسدترساسدت

. مزایایآنشامللرظداراییهایفکریوافزایشبهرهوریاست
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کار تیمی و تبادل دانش
سدتزمانیکهتدریسدردورهکارشناسیارشدمیانرشتهایراشروعکردیم،باآگداهیازلی

بیشماریازچالشهایهمکاریمیانرشتهای،انتاارداشتیمکهایدندورهبدهمیددانجند 
تدهتدامافکرمیکردیمکهزمینههایتح دیلیمتندوعدانشدجویان،ازهندرگرف.  تبدیلشود

پزشکی،علوماجتماعیوریاضیاتتنشهاییبههمراهخواهدداشدتوهریدکازاعضدادر
.موردروشهاییکهبرایهریکازآنهاناآشنااستبایکددیگراختالینادرخواهنددداشدت
هرچنددرایندورهشاهدبح هایداغیبودیمامداطوفدانیازاختالینادرکدهپیشبیندی

وبیکردهبودیمهرگزر ندادوعلیرغماینکهدورازانتااربهنارمیرسید،ولیهمکداریخد
.بینآنهااتراقافتاد

چهار الگوی رایج کار تیمی در مدیریت دانش
مکدنماچهاررفتاررادربیندانشجویانشناساییکردیمکههرکدامنشاندهندهچهارروشم
اینما. برایهمکاریمیانرشتهایوادغامدانشمیانرشتهایدرقالباعضاییکتیماست

یتازمطالعهرابهعنواننقطهشروعمریدیبرایمداخلهدرالگوهایرفتارتیمیدرجهتلما
.همکاریوادغاممیانرشتهایدرنارمیگیریم

رفتار ساده انگارانه. 1
رایآنهدابد. خوشبینیسادهانگارانهدانشجویان،محرکاولیهمابدرایبررسدیبیشدتربدود

ندددرشرکتدرکارتیمیهیجانزدهبودندزیرامتقاعدشدهبودندکهبداداندشخدودمیتوان
هسایرموضوعاتودرزمینههایمختلش،سدهممعنداداربیشدتریدرمسدائلاجتمداعیداشدت

یکجاهطلبیمثبتبدههمدراهدرکمحددودیازادغداممیانرشدتهایوکدارتیمیدر. باشند
مدیریتدانشوجایگاهآن؛دانشجویاندرذهنخودادغاممیانرشتهایرامانندیدکپدازل

رفتنهریکازاعضایتیمچندقطعهازپازلرابههمراهداشتوباقرارگد. درنارگرفتهبودند
.اینقطعاتدرکنارهمدیگرت ویریجام ازکلپازلبهدستمیآمد

رفتار قاطعانه. 2
یانیکدهدانشدجو. رفتارقاطعانههمانچیزیبودکهدرابتداانتاارداشتیمباآنروبروشدویم

سلطایننوعرفتارراازخودنشاندادند،برمراهیمکلیدی،تئوریهاوروشهایرشتهخودت
آنهدا. داشتندوبااعتمادبهنرسوانگیزهبرایکمکبهایدنداندشدرتدالشتیمدیبودندد
ایدنناراتودانشخودرابااطمینانباسایرهمتیمیهابهاشدتراکگذاشدتند؛ت دمیمات

رد،گروهعلیرغماینکهازت میمگیریهالمایتمیکردوجهتکدارتیمدیرامشدخامیکد
.  فضایکمیبرایتجدیدنارباقیمیگذاشت
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اآنهابرایجستجویناراتدیگرانبرایغنیسدازیت دمیمات،بدهچدالشکشدیدنوید
تجدیدناردرایددههایخدود،سدؤالزیدادینمیپرسدیدندودرگیدرخوداندیشدیانتقدادی

یددگاهنمیشدند،نموددیگریازاعتمادبهنرسآنهااینبودکهآنهاقادربودندازباالبهد
تیشای ترودراینرفتاردربیندانشجویانیباپیشینهعلومدقیقیازیس. دیگراننگاهکنند

.بیندانشجویانعلوماجتماعیوانسانیکمترمشاهدهشد
رفتار سازگارانه. 3

پرسیدنددانشجویانیکهرفتارسازگارانهوانطباقپذیرازخودنشاندادند،سؤاالتزیادیمی
نهداآ. وفعاالنهتالشمیکردندتامشارکتدیگرانوسهمآنهادرکارتیمدیرادرککنندد

یآنهاشدداینباع انعطایپذیر. نسبتبهمشارکتدیگراندرکارتیمیبسیارپذیرابود
ردوبنابراینبرایپروژهمشترککارهاییزیادیانجامدادهوورودیهاوتالشدیگرانراگد

وبااینلال،آنهابادیدگاههاودانشخودبهکارتیمیکمکچنددانینکردندد. همآوردند
.شدبههمیندلیل،بینشهایمربوطبهرشتهایکهدرآنآموزشدیدهبودند،کمترارائه

ارکتآنهاالتمااًلبهجایمقایسهانتقادیدانشدیگرانبادانشیکهخودداشدتند،ازمشد
دکدهبرخیازایندانشجویانمیگویندکهآنهاالسداسکردند. دیگراناستقبالمیکردند

ارهدایاینقبیلرفت. دانشآنهادرمرتبهپایینتریبودهوازاهمیتکمتریبرخورداراست
دکدهانطباقیبیشتردرمیاندانشجویانعلوماجتماعیوانسانیودانشآموزانیدیددهشد

.قباًلآموزشهایبینرشتهایدریافتکردهبودند
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رفتار یکپارچه. 4
سدتهازایند. درنهایت،مواردنادریازرفتاریکپارچهرانیزدربیندانشجویانمشاهدهکردیم

ردنددودانشجویاندرگیرتعامالتمتقابلبودند،اظهاراتیرابراساسدانشخدودبیدانمیک
امدلبدهتع. برایدستوپنجهنرمکردنبادانشهمتیمیهایخودنیز،سؤاالتیمیپرسدیدند

دراآنهابهطورفعالدانشخو. آنهااجازهدادتاباهمکارانخودتراهممشترکیایجادکنند
یدنگدروهازرفتاردیگریکدها. بااطالعاتیکهدیگرانبهاشتراکمیگذاشتندمرتبطمیکردند

رایدانشجویاننشاندادنداینبودکهتردیدهاوندانستنهایخدودرابدهعنوانفرصدتیبد
.یادگیریوگسترشدرکخودپذیرفتند

همکاری میان رشته ای
شجویانیکهازسویدیگر،دان. دانشجویانیبارفتارسادهانگارانهخودرادرگیرکارتیمینکردند

رفتاریکپارچهایازخودنشاندادند،همبهارتقایدانشخودکمککردنددوهدمبداداندش
بداطاینبهآنهااجازهدادتابهطورفعالبیندانشخدودودیگدرانارت.  دیگراندرگیرشدند

مدلکردندد،دانشجویانکهقاطعاندهع. برقرارکنندودرنتیجهدریکپارچگیدانششرکتکنند
درلالیکده. دانشخودرابهفعالیتتدیمواردکردندد،امدابداداندشدیگدراندرگیدرنشددند
شددند،امدادانشجویانیبارفتارانطباقآمیزبرعکسعملکردند،یعنیبادانشدیگراندرگیدر
یکپارچهیدادانشخودرابهکارنگرفتند؛بنابراینمبادلهدوسویهوادغامدانشنیازمندرفتاری

.ترکیبیسازندهازرفتارهایقاطعانهوسازگارانهاست
نتیجه گیری

رهمانطورکهگرتهشدتمایزمیاناینرفتارها،راهیبدرایهدفمندسدازیمدداخالتدررفتدا
رسیدنپیشنهادماایناستکهاعضایتیمرابهپ. اعضایهرتیمدراختیارماقراردادهاست

هدایکدارسؤالازیکدیگرتشویقکردهوضمنتشویقرفتارسازگارانهبهدانشخدوددرپروژه
.ذارندتیمیبیرزایندوضمنآموزشدیگران،بینشخودرانیزبادیگرانبهاشتراکبگ

منبع

Four typical behaviours in interdisciplinary knowledge integration, Stephen 
Bounds, realkm, May 2022
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گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

شیرین هیاریان
کارشناس مدیریت دانش

مفاهیم نوین مدیریت دانش

!مدیریت دانش و زمینه سازی برای دنیایی به هم پیوسته

یددبرایسازمانهاییکهبامدیریتدانشدستوپنجهنرممیکنند،راهللهدایفناوراندهجد
ادکننددمیتواندراهگشاباشد؛اماگذشتهازفناوری،سازمانهابایدایندرکرادرکارکنانایج

نراکهبهاشتراکگذاریدانشنهتنهامنجربهضعیششددنجایگداهآنهدانمیشدودبلکدهآ
دانشیکمزیترقابتیمهمدررابطهباهدایت. افزایشدادهوجایگاهآنهاراارتقامیدهد

.عملکردسازمانهاست
ردرع رلاضرکارکردنانسانهاوماشدینهادرکندارهمددیگر،فرصدتمنح دربهفردیراد

. تاریخبشربرایخلقدانشودستیابیبهباالترینسطحقدرتفراهمآوردهاست
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ار،بااینلال،فناوریهایپیشرفته،روشهایجدیدانجامکارهاوتغییدردرترکیدبنیدرویکد
وبدرایسدودبدردنازایدنتغییدرات. دیدگاههایسنتیمدیریتدانشرامنسو کردهاست

هدایبرایبهلداکثررساندنپتانسیلانسانیدرمحلکار،بسدیاریازسدازمانهابایددروش
.خلقدانشرا،ازنوتعریشکردهوآنهارامطابقباتغییراتروزارتقاءبدهند

شکاف آمادگی
درصدازسازمانهایموردبررسیدریکپدژوهشکدهتوسدطدیلدوتانجامشددهاسدت75

سدیاراتراقناردارندکهایجادولرظدانشبرایموفقیتنیرویکاردرلالتکامل،مهمیداب
درصددازآنهدابدرایخلدقعملدیداندشدر9مهماست؛امابهاعترایاینسازمانهاتنهدا

ذاریواینیکیازبزرگترینشکایهابدیناولویتگد. سازمانخودبهاندازهکافیآمادگیدارند
.آمادگیاست

آیا بسترهای فعلی پاسخگوی نیازهای مدیریت دانش خواهد بود؟
یونددبدونشک،بخشزیادیازنیازروزافزوِنبهاعمالمدیریتدانشیمدؤثرتربدافنداوریپ

ددرع ردیجیتالکهلینکهایزیادیایجادشدهاست،سازمانهادرلدالتولید. خوردهاست
ینع ربااینلالتعدادکمیازآنهامیتوانندازپتانسیلکاملا. یکسونامیدادههستند
. دهاسدتفناوریهمچنینبهروشهایانجامکارنیزتنوعبخشدی. بهطورکاملاسترادهکنند

.مسئلهایکهمدیریتدانشرابهنیازفوریتریتبدیلمیکند
باانرجارمکالماتنیدرویکداربدررویابزارهدایهمکداریدیجیتدال،داندشصدرفادیگدردر
ایپایگاههایاطالعداتیمدوردانتاداردردسدترسنیسدت،بلکدهبهصدورتیپویدادرکانالهد

دوابدزار،Slackو Microsoft Teamsارتباطاتیدیجیتالیجریانپیددامیکنددبهعنواننمونده،
هبدهارتباطاتدیجیتالیکهامروزهدربسیاریازسازمانهامورداسترادهقرارمیگیرندد،روزاند

یروشهایجدیدکارنیزمیزانجابهجای. میلیونکاربرفعالراگزارشمیدهند۱۲و۱۳ترتیب
کارکنانبیشازهرزماندیگدریدرمشداغل،پروژههدا،تیمهدا،. کارکنانراافزایشدادهاست

در. دمناطقجغرافیاییوسازمانهاجابهجامیشوندودانشلیاتیراباخودجابهجامیکنند
درصددازپاسدخدهندگان5۲نارسنجیامسالروندهایسرمایهانسدانیجهدانی،بدهنقدلاز

جابهجایینیرویکار،آنهارابدهفکدرتوسدعهفعاالندهاسدتراتژیهایمددیریتداندشخدود
برسرراهدرصدنیزگرتندکهجابهجاییپیدرپیافرادوتغییرنقشمکررمانعی۳5انداختهو

بااینلدال،علدیرغمتغییدرروشهدایانجدامکدار،. پیادهسازیمؤثرمددیریتداندشاسدت
ننارسدنجیمدانشدا. رویکردهایبسیاریازسازمانهابامدیریتدانشهمگامنبودهاست

ارهداومیدهدکهتقریبًانیمیازپاسخدهندگانبهنیرویکارموقدتاجدازهدسترسدیبدهابز
مراهپلتررمهایاشتراکگذاریدانشرانمیدهندکهاینموضوعمیتواندچالشهاییرابهه

.داشتهباشد
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چشم اندازهای پیش روی مدیریت دانش
زتحقیقاتنشانمیدهدکهبسیاریازسازمانهاهمچنانبراصدولمددیریتداندشمتمرکد

،هندوزمددیریت(درصدد55)بیشازنیمیازپاسخدهندگانبدهنارسدنجیامسدال. هستند
متدریتعددادبسدیارک. دانشرابهعنوانمستندسازیوانتشارسادهداندشتعریدشمیکنندد

خلدقداندشرا( درصدد۴۳)وکمترازنیمی( درصد۳6)دانشراباخلقارزشمرتبطدانسته
.کلیدتوسعهمح والت،خدماتوراهللهایجدیدمیدانند

ادرطولیکروزکاری،سعیمابرایناستکهازایدندیددگاهمتابعدتکندیموروشهداییر
طالعداتراتوصیشکنیمکهسازمانهابتوانندبااسترادهازفناوریهایجدید،بهشکلروزانها

سدایردستهبندیکردهوباکمکسیستمهایمختابهسازمانایناطالعداترادردسدترس
،بلکدهبدهاینسیستمهانهتنهابهکارکناندرللمشکالتیاریمیرسانند. کارکنانقراردهند

.آنهاکمکمیکنندتادستبهنوآوریزدهوبینشهایجدیدیراکششکنند

درصدداز۸۲. اکثریتقریببهاتراقسازمانهامیدانندکدهدرایدنزمیندهسدهلانگارهسدتند
ندشبداپیوندددا»شرکتکنندگاندرنارسنجینیزمعتقدهستندکهسازمانآنهدادرزمینده

درصدمعتریبودندکهدرزمیندهخلدقداندشبدرای79بایدکاربیشتریانجامدهندو« عمل
شروعنوآوریهاوراهاندازیمح دوالتوخددماتجدیددبایددعملکدردمدؤثرتریدرپدیش

خبرخوبایناستکهراهللهاییکدهفنداوریارائدهمیدهددبدهسدازمانهاکمدک. بگیرند
ولیددقابلیتهاینوظهورهوشم دنوعیماننددپدردازشوت. میکنددراینمسیرقراربگیرند

وترکیدبزبانطبیعیمیتوانندبهطورخودکارمحتوارادرپلتررمهایمتراوتیفهرسدتبندی
. کنند
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بدهفناوریهاهمچنینقادربهبرچسبگذاریوسازماندهیاطالعات،تولیدابردادههایمتنی
ترادهازشکلخودکاروبدوندخالتانسانوازمیانبرداشتنموانعیهستندکهدرمسیراس

.  دانشتولیدشدهتوسطکارکنانوشبکههایسازمانقراردارند
اتدرپیشرفتهترینبرنامههایکاربردی،فناوریهایهوشم نوعیقدادربدهدریافدتاطالعد

.زمینهایوانتقالآنهابهتیمهاوسیستمهایمختلشسازمانهستند
التفناوریهایمبتنیبرهوشم نوعیاینامکانرافراهممیکنندکهدرزمانوقدوعمشدک

مایکروسافتازهوشCortexبهعنوانمثال،پروژه. اطالعاتدرشبکههایافرادجریانپیداکند
،م نوعیبرایتجزیهوتحلیللجمزیادیازمحتوا،سازماندهیآنهادرموضدوعاتمختلدش
اتاستخراجاطالعاتمهموایجادشبکههایدانشیاسترادهمیکنددکدهافدرادرابداموضدوع

. مختلشمرتبطمیکنند
Cortexدوشخ یسازیشدهایایجدادکنند« مراکزدانش»همچنینکارکنانراقادرمیسازدتا

سازمانهابهبهاینترتیب،فناوریدر. بهموضوعاتپرطرفدارمرتبطباکارشاندستپیداکنند
عبیدریروشهاییتعبیهمیشودکهبهپیشرفتهوشجمعیتیمهایسازمانکمککند؛بهت

.درگروهقرارمیگیرند« ابرتیم»باهدیایجادیک« رایانهها»
مدیریت دانش؛ فراتر از یک پایگاه داده داخلی

تجویمدیریتدانشبسیارفراترازیکپایگاهدادهداخلیاستکهکارکنانگهگاهبدرایجسد
لشیکمدیریتدانشتمامتیمها،سیستمهاوشبکههایمخت. اطالعاتازآنبازدیدمیکنند

سازمانرابههممت لمیکند،همهفعالیتهایسازمانراارتقدامیدهددوبدهطدورفعدال
بدامدیریتدانشهمچندین. اطالعاتمناسبرادرزمانمناسببرایفردمناسبمیفرستد

ننیازارائهخودکارتخ اهاییکهافرادبرایتوسعهمهارتهاوقابلیتهایکلیدیخودبهآ
.دارند،یادگیریراتسری میکند

کشدرکتبهعنواننمونه،فیلیپسبهعنوانبخشیازتالشخودبرایتبدیلشرکتخودازید
درامبتنیبرمح ولبهیکشدرکتمبتندیبدرراهلدل،یدکپلتردرممددیریتداندشجدید

راهاندازیکدردهاسدتواهددافیماننددصدرفهجوییدروقدتکارکندان،شکسدتنسدیلوهاو
کازاینپلتررمبدراسداسعالیدقونیازهدایهرید. دستهبندیدانشسازمانرادنبالمیکند

طکارکنانآنهارابهرالتیبامقاالت،نکداتوترفنددها،جوامد عمدومیوکارشناسدانمدرتب
نوناینکارباع صرفهجوییدرزمانمیشودومدیرانلسابومهندسانفروشاک. میکند

درتالش۲۰۱9هوندادرسال. ساعتهایکمتریرادرهرتهصریجستجویاطالعاتمیکنند
.  گرفتبرایبهبودتجربهرانندگانباکمکدرکبهتررفتارآنها،رویکردمشابهیرادرپیش
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توانسدت،IBM Watsonاز Watson Discoveryهوندابااسترادهازابزارهوشم نوعیبهندام
قدادردانشجدیدیراازتجزیهوتحلیلالگوهایشکایتازرانندگانایجادکندومهندسدانرا

هتنهاایدنکدارند. سازدتابهچالشهایکیریتدروسایلنقلیهبهطورموثرتریپاسخدهندد
.تجربهکاریسازمان،بلکهتجربهمشتریانهوندارانیزبهبودبخشید

رصددسیوشدشد. بسیاریازسازمانهاممکناستبهللچالشهایفنینیازداشتهباشند
اندشراازپاسخدهندگاننارسنجیگرتندکهفقدانزیرساختهایفناورانهکافی،مددیریتد

درسازمانآنهامحدودمیکندوازهردهنرر،هرتنررازپاسخدهندگاننارسدنجیهدوش
(درصد67)م نوعیراتنهابهشکلیمحدودبااستراتژیمدیریتدانشخودادغامکردهاند

سدایر. بااینلال،فقدانزیرساختفناوریتنهایکیازموان اصلیمدیریتدانشموثراست
. اشدتندمعادلهمددیریتداندشتمرکدزد« جنبهانسانی»موان شناساییشدهدراینبررسیبر

وفقددانمأموریدت( درصدد۳7)،فقدانانگیدزه(درصد55)موانعیمانندسیلوهایسازمانی
مبیناینواقعیتاستکهبسیاریازسازمانهاعالوهبدرفدراهمکدردن( درصد۳5)سازمانی

زتعریشزیرساختبرایبهاشتراکگذاریوایجاددانش،ارزشمرتبطبامدیریتدانشرانیزبا
.کنند

ظداندشدردنیاییکهدانشبرابرباقدرتاست،بسیاریازکارکنانالساسمیکنندکهلرد
بدرایمبدارزهبداایدن. تخ  یشانبهآنهااجازهمیدهدتاازجایگاهخودمحافاتکنندد

موضوع،سازمانهامیتواننددرولیدهایراپدرورشدهنددکدهکارکندانتشدخیادهنددبده
.اشتراکگذاریدانشنقشوجایگاهآنهارادرسازمانپررن ترمیکند
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برایجاانداختنفرهن بهاشتراکگذاریدانشدرسازمانخود،شرکتمددیریتخددماتو
مانیامکاناتغذاییفرانسویسودکسو،انجمنهایخبرگیخودرادرسدایرسیسدتمهایسداز

نهداتدالشآ. ادغامکردتابهرالتیازطریقگردشکارروزانهبهآنهادسترسیداشتهباشدد
زارشدادنتامیر،مدیرمرکزدیجیتالونوآوریسودکسو،گد. درلاللاضربهثمرنشستهاست

پددذیرشبیشددتروبیشددتررفتارهددایجدیددد،ماننددد»کددهایددنشددرکتدرلاللاضددرشدداهد
رمدنمعتقددمکدهمدادرمسدی»: ویگرت. است« اشتراکگذاری،همکاریوبهکارگیریدانش

نیموعملکرددرستیهستیموموفقخواهیمشدسیلوهارابشکنیم،بامشارکتبیشتریکارک
«.تاستدرکمیکنندکهاشتراکدانشمساویباقدر[ کارمندانما]بهتریداشتهباشیم؛زیرا

بیبدهیکرویکردمدیریتدانشمؤثرقادراستفرصتبیشتریبرایخلقدانشودسدتیا
خواهندتخ ادراختیارکارکنانبگذاردوبهافزایشارزشیکههریکازکارنانبرایسازمان

داشتکمککردهودرنهایتالساسامنیتبیشتریرادرمحلکاربدرایآنهدابدهارمغدان
ردکهچشدمدردنیاییکهتوسعهورشدبهترکیباطالعاتویافتنالگوهاییبستگیدا. آورد

قادربهدیدنآنهانیست،امنیتشغلیوسدازمانیناشدیازمشدارکتفدرددرنوآوریهدای
دهازبرخیازسدازمانهابدااسدترا. شخ یوسازمانیاستنهدرمخرینگهداشتناطالعات

نحدوهتحلیلشبکهسازمانیبرایشناسداییموضدوعاتوکارشناسدانوسدعیدردرکبهتدر
. ری کننددشکلگیریتعامالت،سعیدارندازاینطریقروندشکستنسیلوهایسازمانیراتس

آنهداانجاماینکاربهسازمانهااجازهمیدهدتاشبکههایدانشمرهومیتولیدکنندکهبه
.کمکمیکندمراکزدانشدرونسازمانخودراترسیمکنند

یادگیری با مثال
ردرمیانافرادپاسخدهندهبهنارسنجی،رهبرانمدیریتدانشازجهداتمختلدش،بدهویژهد

یدنا. تعریریکهازمدیریتدانشارائهمیدهند،بدابقیدهپاسدخدهندگانمترداوتهسدتند
در. رهبرانمدیریتدانشراچیزیبیشازراهیبرایجم آوریوانتشاراطالعداتمیدانندد

عوا،آنهامدیریتدانشراراهیبدرایخلدقداندشموردنیدازبدرایتوسدعهمح دوالت،
اینسازمانهابابازتعریشارزشمدیریتداندش،قدادر. خدماتیاراهللهایجدیدمیدانند

هبهشکستنموان فرهنگدیهسدتندکدهدیگدرسدازمانهاراازدرپیشدرویدرمسدیرمشداب
هبهعنوانمثدال،فیلیدپسفقدطازمددیریتداندشبدرایکداهشزمدانیکد. بازداشتهاست

یدنلسابدارانومهندسانفروشبرایجستجویاطالعاتصدریمیکنندد،اسدترادهنکدرد؛ا
انسازماناکوسیستممدیریتدانشرابرایایجادراهللهایجدیددمهندسدیبدرایمشدتری

.  خودبهکارگرفت
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هاینتغییردرتمرکزبهکارگیریمدیریتدانشدرسدازمانزمدانیر دادکدهرهبدرانمتوجد
. تشدندبابهاشتراکگذاشتنخدماتوراهللهایجدید،فرصتهایبازارازدسترفتهاس
تندازیکسرویسممکناستدرایاالتمتحدهموفقباشدولیلسابدارانیکهدراروپاهسد

 دوالتعلیرغمقابلیتدسترسیبهداندشدرمدوردمح. وجودچنینسرویسیبیخبرباشند
قطدهفیلیپسدرسایتهایداخلیاینشرکت،اینشرکتراهیبرایجاسازیایندانشدرن

تددااکنون،درشروعهرپروژهجدید،مهندسداناب. مناسبفرآیندمهندسیخودنداشتهاست
تجویاینسایتازفناوریهوشم نوعیبرایجس. سایتمدیریتدانشرابررسیمیکنند

جایبده. فوریپروژههایمشابهاسترادهمیکندوعواملاینپروژههارابههممت لمیکندد
جدیددتالشهایتکراری،اعضااینتیمهامیتوانندازابتدابایکدیگرهمکداریکنندد،داندش

.خلقکنندودرنهایتنوآوریهایخودراسری تربهبازارعرضهکنند
.یکشرکتبیوداروییپیشرونیزرویکردمشابهیرادرپیشگرفتهاست

اینشرکتازمدیریتدانشبرایاستخراجدرسهدایآموختهشددهلاصدلازآزمایشهدای
هداراچندگانهمراللاولیهکهمح والتآنهاپشتسرگذاشتهاند،استرادهکردوایندرس
ؤثرتربادانشجدیدیترکیبکردکهشرکتراقادرمیسازددستاوردهایخودرابهشیوهایم

.  دربازاربهکاربگیرد
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بدهاینیکچالشدرونسازمانیبودکهدرآناطالعاتازنارتاریخیوفقطبراسداسنیداز
کهچگونهودانستنبهاشتراکگذاشتهشدهبود؛امابابرداشتنیکگامبهعقببرایدرکاین

یکجامیتواندانشرادرجهتایجادارزشبهکارگرفت،شرکتتوانستهنجارهایفرهنگد
.سابقرابشکند
حرکت روبه جلو

پیشرفتهایسری فناوریباع شدهاسدتکدهمددیریتداندشازیدکفعالیدتثابدتو
تنیبدرهدوشپشتیبانمتمرکزبرمستندسازیوذخیرهسازیاطالعات،بهیکپلتررمپویاومب

شهخلقم نوعیتبدیلشودکهسازمانهاراقادرمیسازدتادانشرابهشکلیمؤثرترازهمی
.  کردهوبهکاربگیرند

بسازمانهابرایبهرهبردنازاینفناوریهاینوظهوربایددوعن درلیداتیرابداهدمترکید
وقهاوسیستمهاوزیرساختهایفیزیکیبرایپشدتیبانیازفنداوریوفرآینددها،مشد: کنند

جبهدهسازمانهاییکهدرهدردو. فرهنگیکهافرادرابهاسترادهازاینفناوریتشویقمیکند
دهوموفقشوند،میتواننددانشراباروشهاییخلقکنندکهبهنتدایجملموسدیمنجدرشد

.بتوانندبراساسآندستبهعملبزنند

Creating context for a connected world, Jeff Schwartz,deloitte, May 2020
منابع
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مدیریت دانش در گروه خودروسازی فولکس واگن

اگروهفولکسواگنیکیازپیشدروترینخودروسدازانجهدانوبزرگتدرینخودروسدازاروپد
ندرگدروهفدولکسواگ. دفترمرکزیاینشرکتدرولرسبورگکشورآلمدانقدراردارد. است

. میلیونخودروبهمشتریانخوددرسراسرجهدانتحویدلداد9.۳بیشاز۲۰۲۰سالمالی
میلیداردیدورو۲۲۲.9درصداستکهدرآمددیبدالغبدر۱۳سهمبازارجهانیاینخودروساز،

برنددداتومبیددلازجملدده۱۰گددروهخودروسددازیفددولکسواگنشددامل. کسددبکددردهاسددت
عالوهبراین،. فولکسواگن،اسکودا،کاپرا،آئودی،المبورگینی،بنتلی،پورشهودوکائیاست

گدروه. دهددفولکسواگنطیشگستردهایازخدماتازجملدهخددماتمدالیراارائدهمدی
کشوردیگردرقارهآمریکدا،۱۰کشوراروپاییو۱9کارخانهتولیدیدر۱۲۰فولکسواگندارای

کارمنددرسراسرجهاندرخدماتمرتبطبداخدودروو66۰۰۰۰آسیاوآفریقابودهوبیشاز
ایدنمجموعدهخودروهدایخدودرادر. یاسایرزمینههایتجاریاینگروه،فعالیتمیکنند

درادامهاینمقالدهبدهبرخدیاقدداماتگدروهخودروسدازی. کشوربهفروشمیرساند۱5۳
.فولکسواگندرلوزهمدیریتدانشمیپردازیم
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مدیریت دانش در فولکس واگن
چ،بددونداندش،هدیدرواقد . دانشمهمترینمرهومبرایتوسعهوپیشرفتاقت ادامروزاسدت

لاسدتبههمیندلید. پیشرفتیدرفناوری،پزشکی،اقت اد،سیاستوغیرهوجودنخواهدداشت
ایمراهیمومزایددرخ وص. کهمرهوممدیریتدانشدرسالهایاخیربسیارلیاتیشدهاست
انداگروهمشاورهمدیریتدانشدپیادهسازیمدیریتدانشمطالببسیاریزیادیدروبسایت

مدیریتدانشبرپیادهسدازیراهکارهداوبهطورکلیاما. وجودداردکهمیتوانبهآنمراجعهکرد
اکدافیازسویدیگدر،مددیریتن. منجرمیشونداسترادهازدانشبهاستراتژیهاییتمرکزداردکه

.دانشمیتواندشرکترابااختاللدرعملیاتوکاهشاعتبارآنموجهکند
ازجملدهمشدکالتگدروه. تجربدهکدرد۲۰۱5فولکسواگن،عواقبمدیریتضعیشدانشرادرسال

همینطددور. فدولکسواگنعدددموجدودسددازوکارهایکنترلددیمدؤثروناددارتداخلددیبدودهاسددت
رکاراییجاریسازینشدهبودکهاینموضوعببهدرستیفرآیندهایمدیریتدانشدراینشرکت

دماعتمادع. همهمکانیسمهایکنترلیتأثیرگذاشتهوتالشهایمدیریتدانشرامختلکردهبود
.ازسویذینرعانکلیدیخارجینیزموضوعمهمیبودکهازاینکمبودهاناشیمیشد

راهکارهای فولکس واگن برای به کارگیری و استفاده از دانش  و مدیریت دانش
داندشگروهفولکسواگنبرایبهکارگیریواسترادهمجددازدانشواستقرارفرایندهایمددیریت

:راهکارهایمتنوعیرابهاجرادرآوردکهدرادامهبهبرخیازآنهااشارهمیشود
مدیریت دانش درون سازمانی

رکزبرایجاد،گردشواسترادهازدانشدرداخلشرکتمتم( داخلی)درونسازمانیمدیریتدانش
درصنعتخودرو،برخیازدانشهایداخلیعبارتاندازدانشطرالیمح دوالتجدیدد،. است

تعیینمشخ اتقطعاتخودرودرمدلهایآینده،سیاسدتهاورویدههایسدازمانیوآمدوزش
تولیددانشداخلیدرگروهخودروسازیفولکسواگنبهمناورلمایتازمهندسی،. کارکنانوغیره

همچندینداندشداخلدیخطمشدیها،رویدههاو. وتوسعهخودروهایجدیدبسیارضروریاست
.امکاناطمینانازانطباقدرسراسرسازمانرافراهممیکند
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اسدترادهگروهفولکسواگنازرویکردمستندسازیواستراتژیکدگذاریبرایمدیریتدانشدورنسازمانی
فنداوریدراینرویکرد،نرمافزارهای. اینکارمستلزمایجادوگردشاسنادبهصورتگستردهاست. میکند

ادیگدراطالعاتبهمرکزاصلیمدیریتدانشتبدیلمیشوندومدیرانمیتوانندازپورتالهایشدرکتید
.روشهایارتباطداخلیبرایاشتراکگذاریدانشاسترادهکنند

دراستراتژیکدگذاریازکارکنانانتاارمیرودکدهدانشهدایمربدوطبدهانجدامفعالیتهدایخدودرادر
ترادهشبکهداخلیمورداسد. سیستمهاینرمافزاریمدیریتدانشثبتکردهوازآنهابهرهبردارینمایند

:فولکسواگنشاملدوپورتالآنالیناست
oنرمافزارGroup Connect کهبرایاشتراکگذاریاطالعاتدرسراسرگروهاسترادهمیشود
oلدشپورتالهایمحلیکارکنانکهتوسطوالدهایفولکسواگندرکشدورهایمخت: نرمافزارهایمحلی

.درسراسرجهاناسترادهمیشود
مدیریت دانش برون سازمانی
ریان،خارجازشرکتازجملهمشدتذینرعانبرایتبادلدانشبابرونسازمانیرویکردهایمدیریتدانش

شدوجزءاصلیبدرایمددیریتداند. شرکا،تامینکنندهها،محققانوسایرگروههایاافراداعمالمیشود
.ارتباطاتوهمکاری: خارجیفولکسواگنوجوددارد

،عملیاتمح والت،عملکرددرمورداطالعاتفولکسواگنارائهوفرایندهاارتباطاتبرایتعریش: ارتباطات
راتژیدرلوزهارتباطات،گدروهفدولکسواگنازاسدت. تجاریوبرنامههایخودبهذینرعاناسترادهمیشود

هاسدناد،بیانیدههایمطبوعداتیوگزارشهدایمختلدشبدازطریدقکدگذاریاسترادهمیکندواطالعاترا
زیدادی،فولکسواگنتالدذینرعانبرونسازمانیدرهنگامتبادلدانشواطالعاتبا. اشتراکمیگذارد

.منتقلمیشودذینرعانبردانشآشکاراتکاداردکهدرنتیجهاطالعاتواقعیودقیقبه

۳۵
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ردیگدذینرعدانوکسدبداندشازبهاشدتراکگذاریهمکاریبهمعنایرویکردشدرکتدر: همکاری
ترادهدیدگاهفولکسواگنبههمکاریمتراوتاست،زیرااینشرکتازیکمدلنوآوریبازاس. است
بدادلمدلنوآوریبازبراینفراتکیهداردکهفعالیتهایندوآوریدریدکسیسدتمبدازت. میکند

داخلدیوخدارجیبدرایتولیددایددههایجدیددبدایکددیگرذینرعانجاییکه. دانشر میدهد
یرقبدااینامرشرکتهاراوادارمیکندتاباگروههایتحقیقاتی،کارآفرینانولتد. همکاریمیکنند

. برایدستیابیبهتوسعهمح والتیاخدماتهمکاریکنند
تواهمیتوسودمندیمدلسیستمهایبازدرتسهیلتبادلدانشبینیکشرکتوجامعدهاسد

یددههایافدزایشتعددادافدراددرگیدر،اباتوجهبه،عالوهبراین. درنتیجهبهتولیددانشکمکمیکند
.خالقانهتریرامیتوانازسیستمهایبازنوآوری،استخراجکرد
درگدروهخودروسدازیفدولکسموردنیدازعالوهبرمواردمطرحشده،ایدهها،اطالعاتودانشهدای

رجی،بهواگنبهصورتبرگزاریجلساتورویدادهاییبالضورکارکنان،سهامدارانوسایرشرکایخا
یدنا. اشتراکگذاشتهشدهکهمنجربهتبادلودرنتیجدهارتقدایداندشفدردیوسدازمانیمیشدود

قویدتکدردهمیگویند،درنهایتیادگیریسازمانیراتنیزاستراتژیکهبهآناستراتژیشخ یسازی
.دوباایجادشبکههایمشارکتیدربینکارکنان،بهتحقیقوتوسعهتالشها،کمکمیکن
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گرشاسب خزائنی
هیات علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

مهتا هادی زاده
کارشناس مدیریت دانش

نرم افزار مدیریت دانش

دلیل که ثابت می کند به پایگاه دانش نیاز دارید۸
تکدهکهسیستممدیریتدانشنیزنامیدهمیشود،انبداراطالعداتیاسد« پایگاهدانش»یک

یگداهایدنپا. شمابدهآننیدازدارنددخدماتمح ولومشتریانویاکارکنانبرایاسترادهاز
ستمبدامحتوایاینسی. مح والترادربرمیگیرداسترادهلداکثریازتاازاصولاولیهدانش

.ودرطولزمانبسطوبهبودمییابدتهیهشدهوخبرگانسازمانیدانشکارانهمکاری
اناسدترادهکارکنان،بهویژهپرسنلجدید،ازپایگاهدانشبرایآشناییبامح والتومشدتری

مداااسدت؛وهزیندهدرزمدانایجادیکپایگاهدانشمناسبنیازمندسدرمایهگذاری. میکنند
نترد ازآنچدهکدههزیندهمیکنیدد،مبهخ وصاگرپایگاهدانششماتعاملیباشدد،بیشدتر

خواهیدشد،
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بدهامروزهمشتریاننسبت: تعامالت مشتری، فقط از طریق وب صورت می گیرد% 40امروزه ( 1
یازمددیرانواخیدرایدکنارسدنج. گذشتهکمتروکمترازپشتیبانیتلرنیاسترادهمیکنندد

ازجملدهاینترندت،ازطریدقازتعامالتمشتری% ۴۰متخ  انارتباطبامشترینشاندادکه
« انددازهگیریقابدلکداهش»۴5%اینشدرکتها،. وب،تلرنهمراهوبرنامههاانجاممیشود

اناینموضوعبدانمعناستکدهکارفرمایدانبایددزمد. درخواستهایتلرنیراگزارشدادند
انبیشدتریراکارکنانپشتیبانیهزیندهکننددوزمدازطریقبهتلرنپاسخگوییکمتریرابرای

کارکنداناینموضوعهمچنینمنجدربدهفرسدودگیکمتدر. صریبرنامههایپیشرفتهترنمایند
.میشود

درقسمتفدوقاشدارهشددکدهمشدتریان! دالر حل کنید0.25مشکالت مشتری را فقط با ( 2
تحقیقداتی۲۰۱۰درسدال. نیازدارندپاسخگوییکمتریتماسمیگیرندوبهیکپشتیبانبرای

هدرهازایبیکشرکتبرایپیرامونمزایایکلیکبرایتماسوکلیکبرایچتنشاندادکه
. دباشدندوبرابرهزیندهداشدتهتاتماسهایتلرنیودالر5تامشتریچتمیتواندتعاملبا

اهش،هزینههایاینکاررابسدیاربیشدترکد(خودکارسازی)ایندرلالیاستکهاتوماسیون
اههنگدامیکدهپایگدکمدکبدهمشدتری،زیرابهجایپرداختهزینهبهکارکنانبرایمیدهد؛

یکدیازارائهدهنددگان. دانشراهاندازیشد،صرفاهزینهفعالیتسدرورراپرداخدتمیکنیدد
سنتناچیزبرآوردکدرده۲5پایگاهدانشدرپژوهشیکهانجامدادهاست،هزینههرتعاملرا

.است
بدراسداس: از شرکت هایی که پایگاه دانش دارند، افشزایش فشروش گشزارش کرده انشد% 47( 3

% 5۴سلشسدرویسوازطریقازافرادموردبررسیافزایشفروش% ۴7نارسنجیانجامشده،
وعایدنموضد. پایگداهداندشگدزارشکردنددایجادقبلازدرمقایسهباافزایشترافیکوبرا

لتدیقبدلازبهایندلیلاستکهپایگاهدانشبهبسیاریازسواالتپشتیبانیفندیتالدی
مشتریشماآگاهترومطمئنترخواهددبدود،بندابراینمقاومدت. خریدخریدارپاسخمیدهد
.خریداوکاهشپیدامیکند

ورودیدککارمنددجدیددبدهشدرکت! دالر پس انداز کنید1000با راضی نگه داشتن کارکنان، ( 4
یدهوکارکنانفعلیبرایآموزشکارمندجدید،بایدازوظایشخوددسدتکشد. هزینهبراست

قمطالعهایکهطب. بنابرایندوبرابربیشترهزینهپرداختمیکنیدبگذرانند؛زمانیراباتازهکار
ایبدهازتوسطمجلهآموزشانجامشد،هزینههایآموزشییککسبوکارکوچکیامتوسدط،

.  دالردرناربگیریم۱۰۰۰بیاییدآنرا. دالربود۱۲۳۸تا۸۱9هرکارآموزدرمحدوده
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باشدد،بدهواگرندر ریدزشبداالتخمینزدهشدهاستهرکارمنددالر،بهازای۱۰۰۰اینمبلغ
بددونداشتنیکپایگاهدانش،کارمندجدیدراقادرمیسازدتا. ریختنپولاستدورمعنای

ببینددزشبیشتریآمدوسرعتوبانیازبهقط صحبتمربیبرایهرسوالکوچک،بهتنهایی
.درخانههمآنهارامرورکندمیتواندولتی

بهترینراهبرایکاهش: رضایت بیشتر مشتری است% 1به معنای FCRبهبود یک درصدی ( 5
به،CLogicبهگرته. هزینههاییککارمندجدیدایناستکهکارکنانفعلیراراضینگهدارید

بهبوددرمیزانرضدایت% ۱بهبودنر للوف لدرتماساول،مراکزتماسشاهد% ۱ازایهر
یتکدرارتنهدادلیدلفرسدودگ. بهبوددررضایتکارکنانمشاهدهخواهندکدرد۱-5%مشتریو

راهلدل»تماسهدایکمتدریدرمدوردشغلیاستوبایکپایگاهدانشمناسب،دروهلهاول
ضدایپایگاهدانشهمچنینفرصتیبرایهمکداریبدیناع. خواهندکرددریافت« سطحصرر

.ارتباطاتدرونیکشرکتراتقویتکندفراهممیآوردومیتواندتیم

عضدایپایگداهداندشتوسدطا: مشتریان فعلی شما با صفر دالر به شما کمک خواهند کرد(  6
منبد یدکبدهمیکنندد،باهمپرسشوپاسدخمشتریانازآنجاکهتیمشمانوشتهمیشود،اما

نوجودلتیاینامکا. تبدیلمیشودمشارکتجمعیدرعینلالباومدیریتشدهاطالعاتِی
میتوانیدددرایدنبخدش! پیداکنندکهشمانتوانستهایدبیابیدراهللهاییداردکهمشتریان

یابان،مشدتریانشدمامشدکلبدهعالوه. اینقبیلایدههایعالیرابهآموزشخوداضافهکنید
داکننددآنهاممکناستاشتباهیاغرلتدیراپید. توسعهدهندگانمح ولشماهستندآنیو

. نبودهایدکهشمامتوجهآن
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. بدهآنمراجعدهمیکننددراهلدلپایگاهدانششمااولینجاییاستکهآنهدابدرایکشدش
مامح ولیداخددماتشدق ددارندچگونگیانجامکارهاییرابدانندکهاگرآنهاهمچنین،

.انجامنمیدهد،پایگاهدانشیکجعبهپیشنهادفوریاست
متاسدرانه! نخواهنشد داد« دوم»بشه ششما فرصشت حتماال ( y)از مشتریان نسل هزاره % 78( 7

هزارههاازموتدور% ۸9اگرچه،Salesforceبراساسمطالعهایاز. داردخبرهایبدیهموجود
ازمشتریانهزارهپسازیدک% 7۸جستجوبراییافتنخدماتمشتریاسترادهمیکنند،اما

اهمیدت. تجربهخدماتمشدتریضدعیش،فعالیدتخدودرابدهجایدیگدریمنتقدلمیکنندد
انبهتدرینگزیندهبدرایلردظمشدتری. هردفعهدیگدریاسدتبیشازللوف لتماساول

انجوانترایناستکهبهآنهااجازهدهیدبااسترادهازیکنااممدیریتدانشبهخودشد
ازمشدتریان% ۴۰بهگرتهنشریهفوربس،فقطهزارههاشاملاینموضوعنیستند،. کمککنند

یسسلشسدروکننددوطرفددارخددماتصرینارازتماسانسانیبهطورکلیترجیحمیدهند
.هستند

براسداسمطالعدهایکده! سود را افزایش دهد% 95در حفظ مشتری می تواند تا % 5رشد ( 8
درصددرشدددرلردظ5،تنهداانجدامشدده« بینانددکمپانی»توسطشرکتمشاورهمدیریت
هزیندهدرمقایسهبابهایندلیلکه. درصدافزایشدهد95تا۲5مشتریمیتواندسودرابین

مهدوتالشموردنیازبرایاولینخریدمشتری،بسیاریازشرکتهادرخریداوللتدیزیدان
لآنهدا،درمثا. اغلبالتمالداردچندینخریدطولبکشدتافروشندهمنرعتکند. میکنند
زدوسدتانآنالینپوشاک،التماالآنرابهسهنررایکفروشندهخریدازیکباربعدازمشتری
.معرفیمیکردخود
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هکههرتخریدانجامدادهبود،التماالفروشگاهرابهدهدوسدتخدودتوصدیمشتریایاما
تریانرا،کسبوفاداریمشتریسختاست،امااگربتوانیدرضایتمشدبهعبارتدیگرمیکرد؛

.بهمروررشدقابلتوجهیرامشاهدهخواهیدکردجلبکنید،

کالم پایانی
انشماهمچنانکهمشتری. ایجادیکپایگاهدانشمناسبنیازمندزمان،تالشوهزینهاست

ایگداهازمح ولشمااسترادهمیکنندوشمانیزبهنوبدهخدودآنهدارابهبدودمیبخشدید،پ
ایگداهبههمیندلیلاستکهبهایجادپ. دانشبهطورمداومبااطالعاتجدیدبهروزمیشود

یشدودپایگاهدانشباع صرفهجوییدروقتکارکنانشمام. گذاریمیگوینددانش،سرمایه
گدهمدیوبهلرظمشتریانکمکمیکندکهبهنوبهخودپولبیشتریرانیزدرجیدبشدمان

.اینهمانتعریشسرمایهگذاریارزشمنداست. دارد

8 Stats That Prove You Need A Knowledge Management System, Bill Zing
منبع
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زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش
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زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش

کارکردهای مدیریت دانش

مدیریت دانش در واحدهای فناوری اطالعات

رتبطمدیریتدانش،سازمانشمارادرزمینهدسترسیآسانوکاربردیبهدانشواطالعاتم
دیبدرایظهوراینترنتدرپایانقرنبیستمتقاضدایجدید. باکسبوکارتانتوانمندمیسازد

مددیریتداندششداملفرآینددجمد آوریداندشسدازمانودر. مدیریتدانشایجادکدرد
رادهواینفرایندازخلق،ذخیدره،اسدت. دسترسساختنآنبرایاسترادهدرکسبوکاراست

مددیریتداندشدر. اشتراکگذاریدانش،دادههاواطالعاتیکسازمانتشکیلشددهاسدت
. تالشاستتابداکداهشنیدازبدهکسدبمجدددداندش،کداراییشدرکترابهبدودبخشدد

ندشسیستمهایمدیریتدانشدراشکالمختلش،ازکتابخانههایسازمانیوپایگاههدایدا
شدتهمدیریتدانشبهعنوانیکر. گرفتهتابرگزاریدورههایکارآموزی،ظهورپیداکردهاست
. مجزادراواخرقرنبیستم،باظهورکامپیوترهامطرحشد
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ش،سازمانهاشروعبهسازماندهیاطالعاتدرسیستمهایکامپیوتری،ایجادپایگاههایدان
ان،ازآنزمد. اینترانتوسایرمخازناطالعاتبرایکارکنانوسیسدتمهاینرمافدزارینمودندد

انبدهمدیریتدانشازتالشهایغیررسمیبرایانباشت،ذخیرهوانتشاردانشدریکسازم
یسدتمهاویکرویکردروشمندتبدیلشدهاستکهبهدنبالایجادنیروِیکارآگاهوبهبدودس

.فرآیندهایفناوریاطالعاتاست
مزایای مدیریت دانش برای کسب وکارها

مزایدای. مدیریتدانشجزءاصلییکسدازمانوسیسدتمهایفنداوریاطالعداتآناسدت
.کلیدیمدیریتدانشکسبوکارهادرزیرذکرشدهاست

oریدقهدیاصلیمدیریتدانش،ایجادسازمانیمدؤثرترازط: افزایش اثربخشی کسب وکار
،هنگامیکهاینهددیمحقدقشدود. دسترسیآسانبهاطالعاتودانشکسبوکاراست

ظداهراینبهروشهایبیشماری. سازمانشماباکاراییواثربخشیبیشتریعملمیکند
اهاندهتردانشواطالعاتیکهدردسترسشماستمنجربهت میمگیریبهتدروآگ. میشود
هباشدندیدازمانیکهکارکنانبتوانندبهسرعتبهمراللگردشکاردسترسیداشت. میشود

.خطمشیهاورویههایشرکترابررسیکنند،میتوانندمولدتروسازگارترباشند
o سیسددتمهایفندداوریاطالعدداتازدرجددهبدداالییاز: بهبوو س ستسووای فاا فیوواورا ا   ووا

پیچیدگیبرخوردارهستندوبهخاطرسدپردنمرالدلگدردشکداربدرایتیمهدایفنداوری
باهاتفرآیندمدیریتدانشاینمراللرادربرمیگیردواشت. اطالعاتچالشبرانگیزاست
فرآیندهایمدیریتتغییرفنداوریاطالعداتزمدانیباقابلیدت. وخطاهاراکاهشمیدهد

گوندهاطمینانبیشتریاتراقمیافتندکهاسنادیدردسترسباشددکدهنشدانمیدهددچ
ترمیشودکهعیبیابیمشکالتفنیزمانیآسان. اجزایسیستمبریکدیگرتأثیرمیگذارند

ائدهتیمفناوریاطالعاتشمابتواندبهاطالعاتیکهراهلدلیداراهللهدایشناختهشددهار
.میدهدارجاعدهد

oکهتجربدهمشکلی. فناوریناگزیربامشکالتیروبرومیشود: ارائه خدما  بهار به مشاریان
 رفد. مشتریرامختلمیکندمیتواندمنجربهکاهشموفقیدتدرلردظمشدتریشدود

مسدتنداتمربدوطبدهلدل. سری چالشها،بهترینوسیلهبدرایلردظمشدتریاناسدت
ندد،مشکالتفنی،تیمفناوریاطالعاتراقادرمیسازدتامشدکالترابهسدرعتبرطدریک

مددیریتداندشبدهچالشهدای. لتیگاهیقبلازاینکهمشتریمتوجدهمشدکلیشدود
اسدخگوییکارکنانپشتیبانیمشتریاطالعاتموردنیازخودرابرایپ. غیرفنینیزمیپردازد

انصحیحوکارآمدبهسؤاالتمشتریدراختیاردارندوالتمدالشدکایتدرمدوردکارمندد
.ناآگاهراکاهشمیدهند

14شماره | 1401سال | مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا 



۴۴

ITILمدیریت دانش در استاندارد 

اغلبسدازمانهاعدواملیهمچدونکارکندان،قابلیتهدا،فرآینددهاوتکنولوژیهدایخدودرا
دتابدااینداراییهابهسازمانکمکمیکن. بهعنوانمهمترینداراییهایشاندرنارمیگیرند

قرارگیریدرمسیردرستماموریتخودراباموفقیتانجامدادهودرنهایدتبدههددیخدود
واندبههماهنگیموثروکارآمدبینقابلیتهاومناب خدماتیومح والتمیت. دستیابند

. دایجادیکمزیتاستراتژیکدربازارهاییکهسدازمانهادرآنفعالیدتمیکنندد،کمدککند
یاهمانکتابخانهزیرسداختفنداوریاطالعداتراITILاینجادقیقًاهمانجاییاستکهمرهوم

.  معرفیمیکند

ITILتیکرویکردبسیارگستردهوپذیرفتهشدهدرمددیریتخددماتفنداوریاطالعداتاسد .
زانرشدچنینرویکردیبهکارکنانوسازمانهاکمکمیکندتاباکمکفناوریاطالعات،ازمی

دنحدوههدیاصلیمعرفیاینچارچوببهبو. وتغییروتحولدربازارکسبوکارآگاهییابند
عالوهبدرمددیریتITIL. ارائهوپشتیبانیفناوریاطالعاتازخدماتباارزشکسبوکاراست

فرآیندددهاوتکنولوژیهددا،بددربهبددودتواندداییوقابلیتهددایکارکنددانسددازمان،فرآیندددهاو
فرادواینچارچوببرایسازمانومناب وقابلیتهایشازجملها. تکنولوژیهانیزتمرکزدارد

رمشددتریانش،ارزشایجددادمیکندددوبددهکارگیریآنمیتواندددبسددتریبددرایموفقیددتسددای
اوریهدایفناوریهاهمچونامنیتسایبری،انعطایپذیریسایبری،اینترنتاشیاءوسدایرفن

.نوظهورفراهمکند
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کمبدود۱9۸۰نشدانمیدهددکدهدولدتبریتانیدادردهدهITILمروریبرشکلگیریچارچوب
استانداردهایفناوریاطالعاتراتشخیادادهواینچارچوبرابرایپدرکدردنخدیایجداد

امروزه،فرآیندهایاینچارچوباستانداردهایگسدتردهایبدرایارائدهخددماتفنداوری. کرد
اطالعاتبهسازمانومشتریانآنهستند،مرهومیکدهبدهعنوانمددیریتخددماتفنداوری

یدتبرایاینکهتیمفناوریاطالعاتشماایدنکداررابداموفق. شناختهمیشودITSMاطالعات
.اجراکند،بایدیکفرآیندمدیریتدانشقویدرسازمانوجودداشتهباشد

درایدن. درمدیریتدانشازمدلداده،اطالعات،دانشوخرداسدترادهمیکنددITILرویکرد
. وندمدل،دادههایتولیدشدهتوسطسیستمهایفناوریاطالعاتبهاطالعاتپدردازشمیشد
وندکدهایناطالعاتازطریقتجزیهوتحلیلبهدانشودرنهایتبهخردوبینشتبدیلمیشد

.سازمانبرایت میمگیریهایتجاریبهترازآنهااسترادهمیکند
ITILچهار فرآیند مدیریت دانش در 

هافرآیندمتمایزموردنیازبرایاجرایموفقیتآمیزمدیریتدانشدرسدازمان۴اینچارچوب
:راتشریحمیکندکهدرادامهبهآنمیپردازیم

استراتژی مدیریت دانش. 1
کاستراتژیقبلازاینکهبتوانیدابزارهاوفرآیندهایمدیریتدانشراپیادهسازیکنید،بایدی

دازشبرایاینمناوردرابتدادادههاییراکهبایدجمد آوریوپدر. برایسازمانتعریشکنید
کنید،برایمثال،ممکناستبخواهیدبازخوردمشتریراجم آوری. شوند،شناساییمیکنید

محدلو. لکنیدیامشکالتفنیتکرارشوندهرابرایکمکبهشناساییمشکالتسیستمیدنبا
سیسددتماطالعدداتیبددرای)آیدداآنرادرانبددارداده. نحددوهذخیددرهدادههددارامشددخاکنیددد

قرارمیدهیدوآیاآنرادربسترابریقدرارمیدهیددونحدوهدسترسدی( تجزیهوتحلیلدادهها
راآیاازطریقنرمافدزارگزارشگیدریجداگاندهایدنکدار. سازمانبهایندادههاراتعریشکنید

اترسدیمانجاممیدهیدوآیاازاینترانتشرکتاسترادهمیکنیدوهمانطورکهیکاستراتژیر
امطمئنمیکنید،آنرامستندکنیدوآنرابهمخزنمدیریتدانشایجادشده،اضافهکنیدت

ارشویدکهاعضایتیمدرکمیکنندکهفرآینددمددیریتداندشدرسدازمانشدماچگوندهکد
.میکند

انتقال دانش. 2
تقدالمدیریتدانشتنهازمانیمیتواندارزشافزودهداشتهباشدکدهفرآینددهاییرابدرایان

نمراللفعالیدتانتقدالداندشبدهاید. دانشدرسراسرسازمانومشتریانخودایجادکنید
گروههایکسبوکاریکدهنیدازبدهدسترسدیبدهداندشواطالعداتدارنددرا. هدیمیرسد
. شناساییکنید
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یبهپایگاهآیانمایندگانفروشهستندکهبهایندانشنیازدارندوآیامشتریانبرایدسترس
یدانشمح والتیاخدماتشمانیدازبدهدسترسدیبدهپورتدالدارنددوبدهدنبدالشناسدای

آیا. یدشکایهایدانشدرسازمانخودباشیدوراهللهاییبرایرف اینشکایهاتعیینکن
زمبخشهایخاصیبهاطالعاتمرتبطباکارشاندسترسیندارنددوآیداجلسداتآموزشدیال

استوآیاسازمانشمانیازبهتعریشکانالهدایارتبداطیرسدمیداردوآیداخدارجازمبحد 
مدیریتدانشکسبوکارهابهلدکدافیبدهایدنموضدوعاتپرداختدهبودیددویدکبرنامده

ازمانارتباطیبرایافزایشآگاهیوانتقالاطالعاتبهذینرعانوم ریکنندگانداندشسد
.خودبسازید

مدیریت اطالعات.3
اطالعاتتنهازمانیبهدانشتبدیلمیشدوندکده،DIKWدرمدلدادهاطالعاتدانشوخرد

کیدیگدرازی. بهدرستیپردازشومدیریتشوندودادههارابهشکلقابلاسترادهتبدیلکنند
یدتفعال. اجزایکلیدی،دسترسیآسانبهاطالعاتخاصومدرتبطموردنیدازکداربراناسدت

ازآنجاکدهعناصدرمختلدشدادهجمد آوریو. مدیریتاطالعاتبراینمؤلرههامتمرکدزاسدت
وانندآنهاذخیرهمیشوند،بهنحوهترجمهدادههافکرکنیدتاسیستمهایفناوریاطالعاتبت

قدطبرایمثال،اگردادههارابهصورتمتنذخیرهمیکنیدامانرمافدزارشدماف. راپردازشکنند
منداب مددیریت.میتوانداعدادرابرهمد،اینناسازگاریاسترادهازدادههارامسدودمیکندد

دانششاملیکپایگاهدادهبراینگهداریدادههامیشود،اماایندادههابدرایدردسدترس
. بودنهمچنانبهپیکربندینیازدارندباشند
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دوآیااینبدانمعناستکهقبلازقراردادنآنهادرپایگاهدادهبایددادههاراازهمجداکنی
ینآیاعناصردادهایوجودداردکهجم آورینمیکنیدوبرایکسبوکارمهمشدهاندواگرچند

فرآیندددهاییرابددرایجمدد آوریو. اسددت،بایدددسدداختارپایگدداهدادهخددودرااصددالحکنیددد
تعریششددهDIKWسازماندهیدادههاتعریشکنید،سپسآنرابدهاطالعداتیکدهدرمددل

ازیاینشمامیخواهیدازنرمافزارمدیریتفناوریاطالعاتبرایخودکارس. است،تبدیلکنید
ندخطمشیهاورویههایمدیریتاطالعاتخودرامسدت. فرآیندهاتالدامکاناسترادهکنید

د،لرظکنندکنیدتااعضایتیمبتوانندسیستمهاییراکهدادههابرایسازمانشماکارمیکنن
یددوبهاینترتیبدرزمینهمدیریتدانشکسبوکارهاشداهدعملکدردموفقیدتآمیزیخواه

.بود
سیستم مدیریت دانش خدمات. 4

بهمجموعدهایSKMS. استرادهمیکندSKMSازسیستممدیریتدانشخدماتITILچارچوب
ازسیستمهاوابزارهایفناوریاطالعاتاشدارهداردکدهدادههدارابدهشدیوهایسداختاریافته

.جم آوری،ذخیرهودردسترسقرارمیدهد
دهندهسیستممددیریتداندشخددماتنشدان. تاافرادسازمانبتوانندازآنهااسترادهکنند

ایدنهدی. پایگاهدادهیامعماریمدیریتدانشاستکهتوسطسازمانتاناسترادهمیشود
میکندداستکهدسترسیبهایندادههابرایتجزیهوتحلیلیکهاطالعاترابهدانشتبددیل

.آسانشود
سخنان پایانی در مورد مدیریت دانش کسب وکارها

لیداتیITSMوبدرایموفقیدتITILمدیریتدانشفناوریاطالعات،زیربنایچندینفرآیندد
دمدیریتهنگامیکهگروهفناوریاطالعاتشماتغییراتسیستمیراارائهمیکند،فرآین. است

باسرعتبیشتریانجاممیشدودوبداالتمدالکمتدریبدامشدکالتیITILانتشاردرچارچوب
خامواجهمیشود،زیراتیمتانبهاسنادیدسترسیداردکهگردشهایکاریصحیحرامشد

بدرایتیمسازمانتانمیتواندفرآیندمدیریتلادثهرابااسترادهازمددیریتداندش. میکند
.یادگیریراهللهایمشکالتفنیتسری بخشد

برخیازکسبوکارهاازنقشمدیریتدانش،ITSMباتوجهبهنقشکلیدیمدیریتدانشدر
. ارداسترادهمیکنندکهبهطورخاصبرلرظقابلیتهایمدیریتدانششرکتتمرکزد

منبع
A Small Business Guide to Knowledge Management,Robert Izquierdo, 
fool.com, May 2022
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زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش

۴۸

محمد حقیقی فرد
کارشناس ارشد مدیریت دانش

مدیریت دانشآینده

آیا استراتژی های مدیریت دانش خود را برای 
آماده کرده اید؟۲۰۲۲سال 

وتعددیلهایروبهرشددزیدرابازنشسدتگیهایاسدت؛دانشسازمانیهمچندانیدکقربدانی
،Pewوطبقگزارشمرکزتحقیقاتیپید. خروجدانشارزشمندازسازمانمیشودهمهگیرباع 

یدکپایگداهبدزرگهمزمدانمیلیوننرر،کارخودراترکخواهنددکدردو۳۰امسالنزدیکبه
راههمدباقیماندهاست،بدونآنکهمستندسدازیشددهباشددبدهدانشکهدرذهنکارکنان

دیوبرخالیدانشآشکارکهعینیاستودرنتیجهدستهبن. میشودسازمانهاخارجازآنها
مدراست،دانشپنهان،ذهنیبودهونتیجهیدادگیریتجربدیدرچرخدهعنیزآسانذخیرهآن

دهکارکنانکارآموزدهوکهنهکار،دانشسدازمانیخدودرابدامشداه. کارکناناستفعالیتهای
. دادهاند،توسعهچالشهایدشوارخودمسائلوللعملکرددیگرانویابا
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. دوشرایطخاصونامعمول،چگوندهعمدلکننددرمواجههباسناریوهادرنتیجه،آنهامیدانند
بدهاینواقعیتروبروهستندکهنسلهایجواننسدبتبا،سازمانهاوشرکتهاعالوهبراین

دانشدرآیندههمکارانباسابقهکاریباال،تمایلبیشتریبهتغییرشغلدارند؛بنابراینلرظ
.لتیمخاطرهآمیزترازامروزاست

راهبردهای مدیریت دانش 
داندشرادربخشهداییازظاهراامددیریتدوسدالگذشدتهدرطدیهمهگیریبیماریکرونا

سداالنهیدک،TSIAانجمنصنعتفناوریوخدمات. صنای مختلشموردتوجهقراردادهاست
برخدیازنتدایجایدننارسدنجیجالدبو. اشتراکدانشانجداممیدهدددرموردنارسنجی

:استکهدرادامهآنرامرورمیکنیمقرارگرفتهموردتوجهبیشتری
oارا را به شرکت فا فمچیان سر ت ش فساید با فشار بتشار روا کارکیان خ س، بهره ورا بتش

درصدازپاسخدهندگانگرتندکهیدک۲6نارسنجیامسالنشانمیدهدکهسست آورند؛
.درصدیابیشتردارد۴۰سیستممدیریتدانشقویپتانسیلبهبودبهرهوریراتا

o یگروههاگروه فاا ارائه سفیده خدما  حرفه اا براا مشارکت سر اناقال سانش انگتزه سارند؛
خدماتلرفهایباارائهدرسهدایآموختهشددهوبهتدرینشدیوهها،کارمنددانراتشدویق

7۱بده5۳از« تشدویق»ایدنطیپژوهشانجامشده،. میکنندتاخلقدانشراتمرینکنند
جدذبتعامدل،بدرایپایانهدردردرصدواقعیشرکتهاییکه. درصدافزایشیافتهاست
میوباهدیاصالحابزارهایمدیریتدانش،جلسهبررسیرسددانشقابلاشتراکگذاری
۴ته،تنهداسالگذشدرمقایسهباازسویدیگر،. باقیماندهاستپروژهبرگزارمیکنند،ثابت

تنبدهاشدتراکگذاشدبهمناورکههیچدانشسازمانیرااذعانمیکننددرصدازشرکتها
ایدنشداخانشدانمیدهددکدهلتدیبداوجود. مدیریتدانشکسبنمیکنندازطریق
انمددیریتداندش،ارائهدهنددگفرایندبهاشتراکگذاریداندشبهوسدیلهنرمافدزاررسمیت

جدایالبتهاینموضدوع. خدماتلرفهای،فرهن اشتراکدانشومشارکتیراپذیرفتهاند
ولآنهابهکسبدرآمدبیشدترفکدرمیکننددوانگیدزهالزمبدرایل دندارد؛زیراتعجب

هومیخواهندمطمئنشدوندکدرادارنداطمینانازروندمناسبوبهینهارائهخدماتخود
.بهخوبیپیشمیرودهمهچیز

مدددیریتاطالعدداتودرعامددلکلیدددیصددرینارازبخشهددایسددازمانی،یددکالبتدده
واهدبرنامههایمدیریتدانشازکارکنانمیخ. استفرهن سازمانیدانش،بهاشتراکگذاری

کده)اکهرفتارخودراتغییردهند،بهعنوانمثال،تمامداراییهایدانشوسرمایهفکریخودر
.  ارندرامستندسازیکردهوبهاشتراکبگذ( دربیشترمواق بهسختیبهدستآوردهاند
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بهاشتراکگذارییکفرهن قوی،TSIAبهاینترتیب،بهگرتهانجمنصنعتفناوریوخدمات
قیتیکمحرکلیاتیبرایموفمناسبرادرکارکنانایجادمیکند،همکاریکهرولیهدانش

ماننددپیشرفتهایفناوریوهمچنینتحولدیجیتالدرزمیندههایی. استبیشترسازمانها
فراینددبهسازمانهاکمکمیکندتداAIوهوشم نوعی cloud computingمحاسباتابری

انخدمتارتقاوتکامدلکارکندانسدازمکنندکهدرمدیریتدانشمؤثرتریراطرالیوارائه
همشتریرااستراتژیدانشمبتنیبرفناوریهمچنینبهشرکتهاکمکمیکندتاتجرب. باشد
.کارمندبعدیارتقادهندتاکارمندمراجعهبهیکاز

هوش مصنوعی و توسعه مدیریت دانش
بیمداردرجندوبمرکدزی6۰۰۰۰۰بده  UW Healthcareمرکزپزشکیدانشدگاهیوغیرانترداعی

انوهدیاینمرکزارائهخدماتمراقبتیمناسببهبیمدار. ویسکانسینخدماتارائهمیدهد
کارکندانمراقبتهدایبهداشدتیبدهطورمعمولبدهدنبدالبهتدرینروشیدا. خانوادههااست

درصدازکاربرانبه۸۰بهگرتهنوآالکمدیربخشفناوریاینمرکز،. اثربخشیداروهاهستند
درصددیگرکداربرانمدابدهدنبدال۲۰اوتوضیحمیدهدکه. درصدازمحتواهستند۲۰دنبال

درایدنجسدتجوها. درصددیگرمحتواپخششددهاسدت۸۰چیزهایت ادفیهستندکهدر
.  نیستقابلپیشبینیروشوچگونگیجستجو
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یدیتاازدانشمهموکلمیکندسازمانهاکمکبههوشم نوعیضمنگسترشدیدگاهها،
در. نددبدهکداربگیربهبودعملکردوافزایشنوآوریدرجهتاسترادهکنندودادههایبزرگرا

دههوشم نوعیبهشناسداییمتدرادیخودکدارودرکزمیندهارائهدهند،رمذکومرکزپزشکی
.بیندباالترینسطحورتبهبدرنتایججستجورادرکمکمیکندتامرتبطتریناطالعات

ترکیب مدیریت دانش و هوش مصنوعی
ایدربسیاریازسازمانها،ابزارهایمبتنیبرهوشم نوعی،داندشمربوطدهرادرپلتررمهد

آندسترسیمختلشبههممت لکردهوترکیبمیکنندتاکارمندانبتواننددرصورتنیازبه
ازجملدهدادههدایبدزرگ،ابزارهایهوشم نوعیهمچنینمیتواننددادههای. داشتهباشند

مربوطبهاولویتهایمشتریراردیابیکنندوبهسدازمانهایدادآوریکننددکدهچدهزمدانی
. دمدیریتدانشوهدوشم دنوعیاشدتراکاتزیدادیدارند. اطالعاتبایدبهروزرسانیشوند

سدتدانشرابدهدمیکندتاهوشم نوعیمکانیسمهاییرابراییادگیریماشینهافراهم
دبدهمیتوانداسترادهکننددکدهپردازشکنندوازآنبرایانجاموظایشوارائهدانشیآورده،

برگانلوزهآنتونیرامیکیازخ. بخشدفرآیندت میمگیریرابهبودوانسانتحویلدادهشود
همعتقدمکههوشم نوعیومدیریتدانشدوروییکسکمن»هوشم نوعیمیگوید

مدیریتدانشاجازهمیدهدتادرکداندشر دهدد،درلالیکدههدوشم دنوعی. هستند
مقابلیتهایگسترش،استرادهوایجاددانشرابهروشهداییکدهمداهندوزت دورنکدردهای

«.فراهممیکند
درلالیکددهبسددیاریازسددازمانهاهنددوزدرابتکدداراتمدددیریتدانددشخددودعقبماندهانددد،

هپژوهشهدایانجامشددباتوجهبده. نشانههاییازبهبودمستمردرمدیریتدانشوجوددارد
یرانافزایشکارکنانخبرهوهمچنیناخت اصتعدادبیشدتریازمددبا،TSIAتوسطموسسه

ربد. لدالبلدوغهسدتندبرنامههایمدیریتدانشدراجراییبرایتحققاهدایاستراتژیک،
مخدازنمحتدواوهمدهچیز،ازاساسنتدایجایدنپدژوهشافدزایشجسدتجوییکپارچدهدر

درلدوزهیکیازاستراتژیهایمهدمگرتگوها،مستنداتمح ولگرفتهتامحتواییادگیریو
هلجماطالعاتوداندشدردورهکندونی،جسدتجوییکپارچدباتوجهبه. مدیریتدانشاست

انجستجوییکپارچدههوشدمند،پدردازشزبد. میرودبهشمارابزاریلیاتیبرایهرسازمانی
ایجبندابرایننتدمیکندد؛هوشم نوعیویادگیریماشدینیرابدهایدنامدراضدافهطبیعی،

ست،نهجستجوباگذشتزماندقیقترمیشوندوایننتایجبراساسهدیعباراتجستجوا
.فقطرشتههایجستجویواقعی
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آینده مدیریت دانش
داندشازبارشدسری اقت اددیجیتال،بهویژهدربحبولههمهگیریبیماریکرونا،مددیریت

فرآینددجمد آوری،توزید واسدتراده»تامداونپورتمبنیبر9۰تعریشکالسیکاواسطدهه
ردیکدهرویکدرشدتهای»: بهتوصیشبسیارمددرنترگدارتنرتبدیلشددهاسدت« مؤثرازدانش

اییکپارچهرابرایشناسایی،جم آوری،ارزیابی،بازیدابیوبدهاشدتراکگذاریهمدهداراییهد
«.میکنداطالعاتییکشرکتترویج

سدتکهگارتنردرمقالهایدردنیایمدیریتدانشگرتهاست،اینداراییهاممکناهمانطور
هقدبالبدپایگاههایاطالعاتی،اسناد،خطمشیها،رویههاوتخ داوتجربدهایکده»شامل

شبسدیاردرتعریشگارنترفناوریاطالعاتنقد. باشند« کارکناندستنیامدهبودودرانح ار
بههرلالمدیریتدانش،عن ریلیاتیبرایسازمانهااستتدابداموفقیدت. مهمتریدارد

یاترااطالعاتراازیکفردبهفرددیگرمنتقلکردهوهمینطورخدماتمشتریوثباتدرعمل
.ارائهدهد

چهدارمعیداراصدلی،APQCمطابقبامدلارائهشدهتوسطمرکزبهدرهوریوکیریدتآمریکدا
:مدیریتدانشعبارتانداز

کارکیان، فرآیید، فیاورا، محا ا و اساراتژا
ازصنعت،اندازهیانیازهایداندشسدازمان،شدماهمیشدهبدهصرینار»: اینمرکزمیگوید

. هباشددافرادینیازداریدکهرهبری،لمایتمالیوپشتیبانیازاشتراکگذاریدانشراداشدت
«.مداریتعریششدهاینیازفرایندهایبهدانش،برایمدیریتواندازهگیریجریان

نیازمندتغییر۲۰۲۲موارداشارهشده،استراتژیهایمدیریتدانشسازمانهادرسالباتوجهبه
استواسترادهازرویکردهاییمانندهدوشم دنوعیوپدردازشزبدانطبیعدیویدادگیری
ماشینیدرلالتبدیلشدنبهزیرساختهایکلیدیومهدمدرپیادهسدازیمددیریتداندش

.هستند

منبع

5 Knowledge Management Strategies To Future-Proof Your BusinessDiane
Burley, coveo.com
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سیروس آقایار
امکارشناس حوزه منابع انسانی و مدیر سابق منابع انسانی شرکت پتروشیمی بندرام

مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی

نگهداشت مشتریان باتوانمندسازی کارکنان

۵۳

املداخلدی،شدمیتوانبرلسبنیازهایشانبهدودسدتهمشدتریانمشتریانیکسازمانرا
ند،بیروندیهسدتمشدتریانتجداریوکهشاملکارکنانومدیرانسازمانومشتریانخارجی

.تقسیمکرد
مشتریانداخلدیازمهدارت،داندش،انگیدزهورضدایتمندیکدافیبرخدوردارسازمانیاگردر

واجدهملتدیبداشکسدترف نیازهایمشتریانخارجیبامشکلیدانباشند،اینسازماندر
رضدایتوبداجلدببهعبارتیمیتوانگرتراهجلبرضایتمشدتریخدارجی. خواهدشد

ارکندانرامیسرمیشود؛اماچگونهبایدمشتریداخلییاک( کارکنان)خشنودیمشتریداخلی
ونگهداریمراضی
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کارکنانتان را حفظ کنید تا مشتری خود را حفظ کنید
بدهبسدیاریازکارفرمایدان. باسبکجدیدیازرقابتمواجههستیمامروزیدرکسبوکارهای

ارکنانبدهمیانکمیدهندورقابتپاداشکردنتشویقمیکنند،کاربهکارکنانیکهدیگرانرا
لبهتریکارکنانمیداننددربسیاریازمواردباترکسازمان،شغ. مرزبیسابقهایرسیدهاست

داموکاهشهزینهاستخدانشکاراندراینشرایطسازمانهابرایلرظ. درانتاارشاناست
والچهکاریمیتوانندانجامدهندوبرایپاسخبدهایدنسدجدیداالستخداموآموزشکارکنان

انگدذارجدانتسدچلبنیمیکننددوراتدرککارکنانچدراسدازمانبایدبررسیکنیمکهدرابتدا
: گویددمیموسسهکیریتخدماتدرمینسوتاآمریکا،نویسدندهبسدیاریازکتدبمددیریت

اتدرکافرادبسیاریایناستکهکارکنانبرایکسبپدولودرآمددبیشدترسدازمانراعتقاد»
کنانبدهباانتخابشغلجدیدبهندرتکارزیراندارد؛میکنندولیاینمطلبهمیشهلقیقت

رککارکنانغالبدًابدهدودلیدلسدازمانخدودراتد« مییابندپولزیادیاافزایشلقوقدست
:میکنند

oدرتماسبامشتریانبهمشکلبرخوردمیکنند.
oباهمکارانیاسرپرستانخودهماهن نمیباشند.

اگدرازشخ دیکدهمعتقدداسدتاو. ایندومشکلراآمدوزشمیبیننددراهللجانتسچل
یپدایینتاکنوناسکیبازینکردهاستبخواهیمازقلهکوهآجاکسدرکلرارادوآمریکابااسدک

خدوداگربهاوبگوییمنگراننباشوقویبداش،بدرتدرسمیشود؛ولشتزدهبهشدتبیاید
یشآیافکرمیکنیدمشکلللمیشودوهمهچیزطبدقروالعدادیپد! غلبهکنولرکتکن

زیراآنشخالتمًادچارلادثهمیشود؛چراوچونهنوزآموزش. میرودوپاسخمنریاست
هرکداریکارفرمایانیکهمیخواهندکارکنانخودرالرظکنندبایدقبلاز. اسکیندیدهاست

بایددسدازمان،همدهگیازمدیریتعالیگرفتهتاکارکندانخدطمقددم. آنهاراآموزشدهند
ازماننهتنهاازخروجکارکندانازسدآموزشخوب. بتوانندبهخوبیازعهدهوظایشخودبرآیند

.میشودنیزجذبولرظمشتریموجبجلوگیریمیکند،بلکه
الشیککاردشواریابرخوردبدامشدتریمشکلپسدندبداچدآموزشندیدهدرمواجهباکارکنان

.وسازمانراترکمیکندارزیابیکردهمواجهمیشوندوالجرمشرایطکارراطاقتفرسا
دمیکنندمعمدوالسدعیبهبوددرارائدهخددماتبدهمشدتریراههایوقتیشرکتهابهدنبال

اسدازند؛امدسدریعابرطدریونیازهدایآندانراقراردهنددامکاناتبیشتریدراختیارمشتری
دیدنارسازمانهایهوشمندوآیندهنگرقبلازهراقدامیدرنحوهرفتاروارتباطباکارکنانتج

کارکندانمیدهددرضدایتمطالعداتنشدان. میکنندودرگاماولآنانراراضینگهمیدارند
.منجرشودرضایتمشتریمیتواندبه
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یانالسداستحقیقاتثابتمیکندکارکنانخرسندتعهدبیشترینسبتبهسازمانومشدتر
غدانبدرایسدازمانموفقیدتبدهارمزیادتریکارکنانیکهازکارشانراضیاندبهالتمال. دارند

کننددآنانبرایرسیدنبهموفقیتتالشوجددیتبیشدتریمیکننددوسدعیمی. میآورند
.سطحکیریتخدمترسانیبهمشتریراارتقاءدهند

. بدی.درشرکتایکارکنانسنجشمیزانرضایتمشتریودرزمینهاخیرمقالهایسالهایدر
یداننتیجهمطالعهلداکیازآناسدتکدههمبسدتگیمسدتقیمیم. امکانداانجامشدهاست

ترضدایپیدداکنددکارکندانکداهشرضدایتمندیاگدر. رضایتکارکنانومشتریوجوددارد
ماتیمشترینیزدرطولششماهکاهشمییابد،لذابرایللاینمشکلبایددسدریعًااقددا

بهبدودکاهشپیددامیکندد،انجامدادتابتوانرضایتکارکنانرااززمانیکهرضایتمشتری
.بخشید

مطالعاتمربوطبدهرضدایتمشدتریوکارکنداندادههایضمنتحلیلScotiaبانککانادایی
رائدهاگرکارکنانالسداسمثبتدیدرمدوردکیریدتکارشدانوخددماتیکدهاگرفتکهنتیجه

یازهدایآنهادررفد ناعتمادبهنرسآنهاتقویتپیداکردهوتواناییمیدهندداشتهباشند
.رضایتمشتریاستنتیجهاینامرافزایش. افزایشپیدامیکندمشتری

MCI Worldcomتحقیقیکهدرهرتمرکزارائهخدماتارتباطیبهمشدتریاندرشدرکتدر
کاناداصورتگرفدتمشدخاشددمیداننحدوهادراککارکنداندرکیریدتخدماترسدانیو

.رضایتمندیآنهارابطهمعناداریوجوددارد
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یخواهندبینرضایتمندیکارکنانوتعدادمشتریانیکهممیدهدیافتههایتحقیقنشان
.ازشرکتخدماتدریافتکنندرابطهمستقیمیدیدهمیشود

یافتههایمطالعاتشرکتمشاورهمددیریتبدینانددکمپدانیدرزمیندهرضدایتووفداداری
درصدمشتریانخدودرااز5۰ساللدود5شرکتهایآمریکاییدرطولمیدهدمشترینشان

درصداینمیزانراکداهشدهندد5برایناساساگرشرکتهابتوانندفقط. میدهنددست
هجالددبتراینکددهنتدایجایددنتحقیدقنشدداندادکدد. برابددرمیشدودتقریبدادوسدودسددازمان

درصدکارکنانخودرانیدزازدسدت5۰کارخانههایآمریکاییدرطولچهارسالبطورمتوسط
لاشدداگراهمیتلرظکارکنانازلرظمشتریبیشدترنبمیدهدایننکتهنشان. میدهند
ریبدهتدرکبرایناساسبایدقبولکنیمکارکنانشادوخرسندتمایدلکمتد. نیستکمترهم

مدلمشتریشود؛اماعارضایتمندیسازماندارندواینعاملمیتواندباع افزایشسطح
.کارکناناسترضایتمندیاصلییاسوختمحرکهنارضایتیمشتریدرگروکاهش

طحوترکسازمانراافزایشمیدهندوباعد میشدودسدجابهجایینارضایتیکارکناننر 
ریمستمرکیریت،ارائهخدماتوتولیدمح ولکاهشیابد،بهویژهوقتیکهرابطهمابامشت

.  ونحوهارائهخدماتاهمیتداشتهباشد
اشدنددرتعجبآورنیستاگرکارکنانبهکارشانیاخدماتیکهانجاممیدهندایمانداشدتهب

حیحلذابایدکارکنانمناسباسدتخدامکنیدد،آمدوزشصد. محیطکارالساسشادتریدارند
.بدهیدودائمًادرفکرایجادانگیزهدرآنانباشید

مدیراجراییاینشرکتاشارهداشتکهدرطولآزمونهاییکدهدرزمیندهخدمترسدانیبده
یمتوجهشدمکارکنانخطمقدممیدانندبدرایجلدبرضدایتمشدتردادهایممشتریانجام

اجدازهایدنکداررانمیدهددوکارکندانخطمشدیهابایدچکارکنند،امامتاسدرانهمقدرراتو
.نمیتوانندمطابقمیلونارمشتریکارکنند

توانمندسازی کارکنان در راستای نگه داشت مشتریان
دانخواسدتههایمشدتریانعمدلکندیمچنددرراسدتایتوانمندسازیکارکنانبااینهدیکه

اکارکندانمشکلنیست،بلکهمعضلاصلیهنگامیر میدهدکهدیدگاهوروابطمشتریانی
مدککدردباتدوینبرنامههایصحیحآموزشیمیتوانبهکارکنانک. بایکدیگرخدشهدارشود

.تاچارچوبهارابشناسندودرآنقالبهادرستعملنمایند
سازمانهابرایرضایتکارکنانچهکارهاییمیتواننددانجدامدهنددویداچدهعدواملیسدبب

:کارکنانمیشودوبعضیازاینعواملعبارتندازرضایتمندیافزایش
o ارارزشهدابدررفتد. رابایکددیگرمبادلدهمیکننددارزشهایشانبرترشرکتهای: ارتبا ا

.استبنابراینبرقراریارتباطمستمرضروری. میآورداثرگذاربودهوفرهن قویبهوجود
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oرهبریعاملبارزیدررضایتمندیکارکنانومشدتریمحسدوبمیشدودکارکندان: رفبرا
.ندهموارهبدنبالمسیرهایمشخاتوامباپیامهایساده،روشنورفتارباثباتهست

oلبهترینسدازمانهاهمیشدهازکارکندانمیخواهنددتدادرلد: الساستعلقیادلبستگی
ناندارنددتدانیازبهپیشنهاداتکارک( کایزن)مشکالتمشارکتنمایندوبرایبهبودمستمر

مشدارکتکارکندانزمینهسدازرضدایتوخرسدندیو. گیرنددبدهکارپسازبررسیآنهدارا
.نتیجهاشبهبودعملکرداست

oمداالالتکارکنانیکهدائمًابازخوردهدایسدازندهازعملکردشداندریافدتمیکنندد: بازخ رس
نیازهایمشتریرابرطرینمایندبهترمیتوانند

oهمددیرانکدمیکنندباهمکارانومشتریانرفتارهمانگونهکارکنان: رفاار سرست و انسانی
ابروزآنربزرگسالی؛مانندکودکانکههرچهدرزندگیآموختهانددرکردهاندباآنهارفتار
مانبرایخدمترسانیمطلوببهمشتریبایدمدلیطرالیکردودرسراسرسازمیدهند،

.گرفتبهکارآنها
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احمد سپهری
مشاور و مدرس مدیریت دانش

پیاده سازی مدیریت دانش

!مدیریت دانش را از یک جای خوب شروع کنید

۵۸

رخدوددذینرعدانتیمهایمدیریتدانشهوشمندتالشمیکننددتداروابدطنزدیکدیرابدا
راتژیکاینموضوعبهمدیریتدانشکمکمیکندتابااولویتهایاسدت. سازمانایجادکنند

حدوهندرمدوردسازمانهمسوبماند،نیازهایکاربرانراپیشبینیکندوبهوالدهایسازمانی
.استرادهازابزارهاورویکردهایمدیریتدانشبرایللمشکالتمشاورهدهد

زبههماناندازهکهاینروابطسازندهاست،نیازمنددصدریزمدانوتدالشبسدیارزیدادینید
رتباطباهست؛امانکتهاینجاستکهاکثرتیمهایمدیریتدانشمناب الزمبرایایجاداینا

گيرندتیمهایمديريتدانشدراینشرایطبايدت ميمب. تمامیبخشهایسازمانراندارند
امكهبيشتريننيازسازمانبهمدیریتدانشكجاستوراهکارهدایمدديريتداندشدرکدد

والدسازمانیبيشترينارزشراایجادمیکنندو
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۵۹

اولویت بندی فرصت های مدیریت دانش
انتخابپایلوتمناسببرایاجرایمدیریتداندشیکدیازمهمتدریندغدغدههایتیمهدای
رمدیریتدانشاستکهاگربهدرسدتیانجدامنشدود،کسدبنتدایجارزشدمندواثدربخشد

کنیددبرایاینکهپایلوتمناسبیانتخاب. مدیریتدانشراباچالشهایجدیمواجهمیکند
:میتوانیدبهاینچندسوالکلیپاسخدهید

oآیاوالدمنتخبچالشهاییداردکهباراهکارهایمدیریتدانشبرطریشودو
oآیانیازهایمدیریتدانشیوالدمنتخبباماموریدت،چشدماندازواسدتراتژیمددیریت

دانشسازمانهمسواستو
oبداآیاتیممدیریتدانشابزارهایآمادهایبرایکمکوالدمنتخبداردیابایدمتناسدب

نیازطرالیسرارشیانجامدهدو
oآیامدیرانوالدمنتخبتمایلکافیبدرایهمکداریومشدارکتدرپیادهسدازیمددیریت

دانشرادارندو
تیماجراییمدیریتدانشبداپاسدخبدهایدنپرسدشهامیتوانددوالددهایکاندیددبدرای

نوانپسازاینکهوالدموردناربدهع. پیادهسازیراهکارهایمدیریتدانشرااولویتبندیکند
. پایلوتانتخابشددرگامبعددبایدداقدداماتاجرایدیموردنیدازدرآنلدوزهشدرایشدود

تدانشدیبهبیاندیگربایدباهمراهیمدیرانوخبرگانوالدپایلوت،تکنیکویاابزارمدیری
ورتکهمیتواندبهرف چالشآنوالدکمککندتعیینشدهوانتااراتمدیرانوالددبهصد

.دقیقمدونشود
!مراقب خزش دامنه باشید

راییکیازنکاتبسیارمهمیکهدراینزمینهبایددبدهآنتوجدهکدرد،منداب دردسدترسبد
رامعموالهنگامیکهتیماجراییمدیریتدانشیدکوالدد. پیادهسازیمدیریتدانشاست

تدروبهعنوانپایلوتانتخابمیکند،مدیرآنوالدددامندهپدروژهپدایلوترارفتهرفتدهبیش
ندشتجربهپیادهسازیراهکارهایمدیریتدانشدرگروهمشاورهمدیریتدا. بیشترمیکند

ازمهمتریندامهداییاسدتیکی«پروژهدامنهخزش»دانامبیناینموضوعاستکهچالش
هدا،بدهعنوانمثالدریکدیازپروژه. کهمعموالتیمهایمدیریتدانشدرآنگرفتدارمیشدوند

یدیمکدهپسازانتخابپایلوتوجلسههاییکهمدیروالدمنتخبداشتیمبهایننتیجهرس
راهکارمناسبیبدرایوالددمنتخدببهلسداب AARپیادهسازیتکنیکبازنگریپسازاقدام

جلسدهبدازنگریپدسازاقددامدرایدنوالدد۱۰باتوجهبهمناب پروژهمقررشدکده. میآید
پسازطیشدنچندجلسه،مدیروالدازتیممدیریتدانشدرخواسدتکدرد. اجراییشود

. جلسهافزایشیابد۳۰جلسهبه۱۰کهتعدادجلسههایبرنامهریزیشدهاز
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۶۰

هبرابربزرگترازبرنامهریزیاولیهشدوعمالچالشخزشدامن۳اینیعنیدامنهپروژهپایلوت
لسدازدراینوالداتراقافتادومدیریتانتااراتمدیرانوالدمنتخببهیکمسدئلهمشک

.دراینپروژهتبدیلشد
توسعه اقدامات مدیریت دانش در سایر واحدهای سازمان

ودراپسازاجرایپروژههایپایلوت،تیممدیریتدانشبایدتالشکندتادامنهاقدداماتخد
هایتجربیاتپیادهسازیمدیریتدانشدرشدرکت. درسایروالدهایسازمانیگسترشدهد

موفقنشانمیدهدکهبرخیوالدهایسازمانیازاولویتهایبداالتریبرخدوردارهسدتندو
ازآنهادرادامهبهبرخی. میتوانندبهعنوانپایلوتهایتوسعهمدیریتدانشانتخابشوند

:کهازاهمیتبیشتربرخوردارهستنداشارهشدهاست

oهاینوساناتوتغییراتسدری درنیازهدایمشدتریانوازطرفدیهزینده: تحقیق و توسعه
ایدنباالیتحقیقوتوسعهمنجرشدهتاشرکتهایموفقپیادهسازیمددیریتداندشدر

نددتدامدونسازیتجربیاتاقداماتتحقیقاتیبهسازمانکمکمیک. لوزهراجدیبگیرند
دهایبادرسگرفتنازاشتباهاتپیشینواجتنابازتالشهایتکراریمددتزمدانفرایند

تحقیقاتیراکاهشدهدکهاینموضوعبرایرامددیرانارشددسدازمانبهشددتجدذاب
نتدایجاست؛بنابراینانتحاباینوالدبهعنوانپایلوتتوسعهمددیریتداندشمیتواندد

.رابههمراهداشتهباشدقابلمحاسبهایملموسو

14شماره | 1401سال | مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا 



۶۱

oیکیازمهمتریناهدایوالدهایخدماتبهمشتریان،ارائهپاسدخهای: خدمات مشتریان
بداوجودیکپایگداهداندشمناسدب. مناسببهمشتریاندرکوتاهترینزمانممکناست

قابلیتهدایجسدتجویهوشدمندویدااسددترادهازرباتهدایپشدتیبانمشدتریازجملدده
ددرایجادبهبو. اقداماتیاستکهلوزهمدیریتدانشمیتوانددراینپایلوتانجامدهد

ایتاینکهبامشتریدرارتبداطاسدتمیتوانددمنجدربدهافدزایشرضدبهدلیلاینبخش
.مشتریانوبهتب آنافزایشمیزانفروشودرآمدسازمانشود

oبسدیاریازسدازمانهادرلدالمدونسدازیفرآینددهایکسدبوکارخدود: مدیریت فرآیند
دکارشدنهستندتااطمینانلاصلکنندکهاینفرایندهاسازگار،انعطایپذیروقادربهخو

یندهاایردادراینبینمستندسازیدانشسازمانینقشقابلتوجهیبرایبهبودفرا. هستند
ندکهانتخاباینوالدبهعنوانپایلوتتوسعهاقداماتمدیریتدانشکمکمیک. میکند

.دانشفرآیندیبهطورمؤثرجذبشدهودرجریانفرآیندهاگنجاندهشود
رهعالوهبرموارداشارهشدهلوزههاییمانندمناب انسدانی،فنداوریاطالعدات،فدروش،زنجید

درنادرتامینوغیرهنیزمیتوانندبهمروربهعنوانپایلوتهایتوسعهاقداماتمدیریتدانش
ارزشازخلدق»نکتهمهمیکهبایددرتمامیاینپایلوتهاموردتوجهقرارگیدرد،. گرفتهشوند

درصورتیکهاینهدیمهممحققنشود،مدیرانسازمانعالقدهچنددانیبدرای. است« دانش
.توسعهاقداماتمدیریتدانشنخواهندداشت

جلب حمایت مدیران با رویکرد پارتیزانی
تمدیریتدانشچریکییاپارتیزانییکرویکردکوتاهمدتبرایجلبلمایدتمددیراناسد

یجدراینرویکردتازمدانل دولنتدا. کهایدهآنازجن هایچریکیالهامگرفتهشدهاست
ادهسدازیقابلارائهوتأثیرگذار،بایدبهصورتمخریتکنیکهاوابزارهایمدیریتدانشراپی

:بدینمناورگامهایزیربایدطیشود. کنیم
oارهشدددرگامنخستبااسترادهازشاخاهایکهپیشترنیزبدهآنشد: انتخاب پایلوت

.بایدیکپایلوتمناسبانتخابکنیم
oایدراینمرللهبایدذینرعدانولوزههد: طراحی استراتژی و انتخاب تکنیک های مناسب

،ازکلیدیدانشدرپایلوتراشناساییکندیموبدرایمرترد سداختنچالشهدایموجدود
نیکیازنکداتمهدمدرایدنبخدشتددوی. راهکارهایمدیریتدانشیمناسببهرهببریم

کشاخاهایکلیدعملکرددقیقوشرایاستکهمیزانموفقیتمددیریتداندشدرید
.دورهمشخارااندازهگیریکند
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۶۲

oوفقیتهدایاگدرم! جن پارتیزانیباتبلیغاتگستردهتحققپیدامیکندد: انتشار موفقیت
رایبد. بهدستآمدهبهخوبیدرسازمانمنتشرنشود،قطعاباشکستمواجهخدواهیمشدد

وراینمناوراقداماتیمانندتبلیغاتگسدتردهوبرگدزاریرویددادهایپرسروصددابدالضد
بایدازافراددرگیدردرپدایلوتبخدواهیمدرایدنرویددادهاداسدتان. مدیرانضروریاست

نارشدموفقیتخودراتعریشکنندواینداستانهاراضبطکردهوویدئویآنبرایمدیرا
.ارسالشود

oهزنیدراینمرللهبایدبانشاندادنارزشایجادشده،شروعبهچان: توسعه در کل سازمان
بداتوانایننتایجرادرکدلسدازمانبامدیرانارشدکنیموبهآنهااطمیناندهیمکهمی

.ریسکپایینوبازگشتسرمایهباالتکرارکرد

اهنگد. برایموفقیتدرپیادهسازیمدیریتدانشبایددآنراازجدایمناسدبیشدروعکندیم
لپایلوتمحوردراینلوزهبهماکمکمیکندکهازمنداب محددودسدازمانبدهبهتدرینشدک

رابدرایاسترادهکنیموباپیادهسازیابزارهاوتکنیکهایمدیریتداندشنتدایجارزشدمندی
.سازمانخلقکنیم
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