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چراکارکنانسازماندانشهایشانرابهاشتراکنمیگذارند؛15دلیلوراهحلها

ــا ــهاشــتراکگذاریدانــشدرســازمانهاچیســت؟آی موانــعب
فرآیندهــایکاریدلیــلآناســتیــامشــکلدرواقــعبــهمفهــوم
ــربرنامــه ــد،راهب ــازمیگــردد؟اســتنگارفیل ــهاشــتراکگذاریب ب
ــلو ــرکتHP،15دلی ــشدرش ــتدان ــهمدیری ــعویکپارچ جام
راهحــلبــرایعــدمبــهاشــتراکگذاریدانــشدرســازمانها
برمیشــمردکــهدرواقــعتفصیــلوجمعبنــدیازکتــابفردینانــد
ــواندرســال1999 ــاهمیــنعن ــزمحســوبمیشــودکــهب فورنی

منتشــرشــد.
11 نداشــتن1زمــان1کافــی:کارکنــانفکــرمیکننــدکــهزمــان.

ــدو ــارندارن ــشدراختی ــهاشــتراکگذاریدان ــرایب ــیب کاف
ــایکاریشــانمیشــود. ــهبرنامهه ــنکارموجــبلطمــهب ای
و رویههــا در دانــش اشــتراک نهادینهکــردن راهحــل:
فرآیندهــایاصلــیکاریدرســازمانبــهگونــهایکــهکارکنان
اشــتراکدانــشراوظیفــهایمــازادوجــداازکارخــودنبیننــد

ــرد. ــرک ــوانازآنصرفنظ ــهمیت ــدک ــورنکنن وتص
21 کارکنــان1بــه1یکدیگــر1اعتمــاد1ندارنــد:کارکنانســازمان.

دانشهایشــان اشــتراکگذاری بــه کــه هســتند نگــران
دانــش آن منافــع و مزایــا از موجــبمیشــوددیگــران
ــتراکگذارنده ــخصبهاش ــهش ــدونآنک ــوندب ــوردارش برخ
چیــزیدرازایآندریافــتکنــدوســودیبــرایویداشــته

ــه ــدک ــرکنن ــتفک ــناس ــانممک ــنکارکن ــد.همچنی باش
ــش ــحازدان ــرصحی ــتفادۀغی ــباس ــشموج ــتراکدان اش
ــرآورده ــطدرازایب ــرفق ــاداشوتقدی ــل:پ ــود.راهح میش
شــدناهــدافتیمــی)گروهــی(اعطــاشــودوبــهمنظــورخلق
ــایکاری ــاوتیمه ــازمان،انجمنه ــاددرونس ــطاعتم محی
پــرورشدادهشــدهوازانجــامکارهــابــهصــورتگروهــیبــه

ــتشــود. ــردیحمای جــایف
31 تصــور1غلــط1»ذخیــرۀ1دانــش1قــدرت1اســت«1در1میــان1.

اعضــای1ســازمان1رواج1دارد:کارکنــاندانــشرانــزدخــود
احتــکارمیکننــدوتنهــازمانــیآنرادراختیــاردیگــران
قــرارمیدهنــدکــهکســیازآنهــادرخواســتکنــدو
ــر ــروقدرتمندت ــودراباالت ــدخ ــبســعیمیکنن ــنترتی بدی
ــش، ــوارهدرازایاشــتراکدان ــدوهم ــراننشــاندهن ازدیگ
ــتند. ــودهس ــرایخ ــودیب ــتوس ــتمنفع ــردریاف منتظ
راهحــل:تقدیــر،پاداشدهــیوشناســاندنکســانیکــهدانــش
رابــهاشــتراکمیگذارنــددرمقابــلعــدمبــهرســمیت

ــد. ــامنمیدهن ــنکارراانج ــهای ــانیک ــناختنکس ش
41 ــد:. ــش1را1نمی1دانن ــت1اشــتراک1دان ــل1اهمی کارکان1دلی

مدیــرانارشــدســازماناســتداللقــویبــرایاشــتراکدانــش
ندارنــدواهمیــتآنرادرســازمانتأکیــدنمیکننــد.راهحــل:

امیر1خسروانی
سردبیر1و1مدیر1ارشد1پروژه
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ــای ــرادرادرگروهه ــداف ــش،بای ــتدان ــممدیری ــایتی اعض
کاریســاماندهیکــردهوآنــانرامتقاعــدنماینــدکــه
ــر ــیاگ ــتوحت ــداس ــتکارآم ــشدرحقیق ــتدان مدیری
ــهطــوررودررو ــرادســازمانب ــکاف ــاتکت ــدب الزمباشــدبای

ــد. ــتکنن صحب
71 ــی1خودشــان1. ــد1روش1قبل ــان1تصــور1می1کنن کارکن

بهتــر1اســت:1کارکنــانبــهروشهــایقدیمــیعــادت
ــا ــاتنه ــدی ــیکارمیکنن ــهتنهای ــوالًب ــیاص ــدیعن کردهان
ــاگــروهکوچکــیازرفقــایمــورداعتمــادخــوددرارتبــاط ب
ــت. ــنروشاس ــنبهتری ــهای ــدک ــنباورن ــرای ــتندوب هس
ــران ــتدیگ ــتانهایموفقی ــمداس ــورمنظ ــهط ــل:ب راهح
ــود ــدهس ــهش ــایتوصی ــاروشه ــشب ــتراکدان ــهازاش ک
ــهدر ــیک ــهکارکنان ــقب ــنطری ــلشــدهوازای ــد،نق میبرن
ــا ــودت ــکش ــد،کم ــرکردهان ــودگی ــیخ ــایفعل دامروشه

ــد. ــوددهن ــودرابهب ــرایطکاریخ ش
81 کارکنــان1فکــر1می1کننــد1امــور1دیگــر1مهم1تــر1.

اســت:کارکنــاناعتقــاددارنــدوظایــفبــااولویــتباالتــراز
بــهاشــتراکگذاریدانــشوجــوددارد.راهحــل:تمــاممدیــران
ــان ــرایکارکن ــشراب ــهیمدان ــارتس ــازمانرفت ــرازاولس ت
خــودمدلســازینمــودهوانطبــاقرویههــابــااهــداف
ــه ــتیاقیک ــورواش ــانش ــاهم ــشراب ــتراکگذاریدان بهاش

ــد. ــربگیرن ــد،درنظ ــالمیکنن ــدافرادنب ــایراه س
91 اشــتراک1دانــش1هیــچ1نتیجــۀ1مثبتــی1بــرای1کارکنــان1.

ــا ــاداش،تشــویقوی ــچپ ــانهی ــدارد:کارکن ــراه1ن ــه1هم ب
ــشدریافــتنمیکننــد ــتدان ــریازفعالیتهــایمدیری تقدی

مدیرعامــلومدیــرانارشــدبایــدبــهطــورمنظــمدرجریــان
ــرار ــشق ــهاشــتراکگذاریدان ــدب ــدافوانتظــاراتفرآین اه
ــای ــامفعالیته ــیدرازایانج ــوهپاداشده ــانح ــدوب گیرن

مدیریــتدانــش،ارتبــاطبرقــرارکننــد.
51 ــتراک1. ــرای1اش ــی1ب ــه1اقدامات ــد1چ ــان1نمی1دانن کارکن

ــازمان ــشدرس ــردان ــد:راهب ــام1دهن ــد1انج ــش1بای دان
ــهاشــتراکگذاری ــرایب مشــخصنیســتواهــدافروشــنب
ــب ــارمناس ــیرفت ــهعبارت ــت.ب ــدهاس ــننش ــشتعیی دان
مدیریــتدانشــیدرســازمانمدلســازینشــدهاســت.
ــخص ــشمش ــتدان ــرایمدیری ــنب ــدافروش ــل:اه راهح
ــرانارشــد ــنمدی ــالغشــود.همچنی ــاناب ــهکارکن شــدهوب
ــوند ــگامش ــانپیش ــتراکگذاریدانشهایش ــهاش ــوددرب خ
ــشرا ــتدان ــایمدیری ــامفرآینده ــحانج وراهوروشصحی
ــار ــرانرفت ــهدیگ ــهایک ــهگون ــدب ــاننشــاندهن ــهکارکن ب
مدیــرانخــودراســرلوحهکارخــودقــراردادهوازآنــان

ــد. ــتکنن تبعی
61 ــش1. ــتراک1دان ــد1راه1و1روش1اش ــر1می1کنن ــان1فک کارکن

ــدارد: ــی1ن ــت1و1کارآی ــب1نیس ــده،1مناس ــه1ش توصی
ــا ــدهام ــرارش ــشبرق ــتدان ــاتمدیری ــاوارتباط آموزشه
کارکنــانبــرایــنباورنــدکــهآنچــهبــرایاشــتراکدانــشاز
آنــانخواســتهمیشــود،کارآمــدنیســت.راهحــل:ایــنمشــکل
بزرگتریــنچالــشپیــشرویمدیریــتدانــشدریکســازمان
ــتاندرکاران ــیدس ــیتمام ــالشجمع ــهت ــنب ــت.بنابرای اس
مدیریــتدانــشاحتیــاجدارد.راهبــرانمدیریــتدانــش،
دیگــر و )Knowledge Brokers( دانشــی کارگــزاران
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و دانــشهیــچســود اشــتراک تصــورمیکننــدکــه و
مزیتــیبرایشــانبــههمــراهنــدارد.راهحــل:پیادهســازی
ــرایافــرادیکــهدانــشخــود ــرب ــاداشوتقدی برنامههــایپ
رابــهاشــتراکمیگذارنــد.بــهعنــوانمثــالدرنظــرگرفتــن
ــکارانو ــفدانش ــایمختل ــرایفعالیته ــیب ــازاتدانش امتی
ســپسدادنپــاداشمطلــوببــهافــرادیکــهباالتریــنامتیــاز

ــد. ــبکردهان ــیراکس دانش
101 ــت1. ــد1کــه1مدیری ــه1اشــتباه1تصــور1می1کنن ــان1ب کارکن

ــا ــد:پرســنلســازمان،دانــشراب ــش1را1انجــام1داده1ان دان
ــه ــشب ــتدان ــهشــدهمدیری ــااصــولتوصی ــرب روشــیمغای
ــلو ــقایمی ــالازطری ــوانمث ــهعن ــد)ب ــتراکمیگذارن اش
ــتندو ــاطهس ــوددرارتب ــادخ ــکارانمورداعتم ــاهم ــاب تنه
ــتفاده ــدهاس ــعش ــشتوزی ــلازپی ــتهایایمی ــاازلیس ی
و انجمنهــا بــه افــراد تخصیــص راهحــل: میکننــد(.
مناســب روشهــای تــا درونســازمانی کاری گروههــای
ــن ــراای ــهچ ــدک ــدودرکنماین ــشرابیآموزن ــتراکدان اش
ــی ــرکارآی ــاتبهت ــادلاطالع ــنتیتب ــایس ــاازراهه روشه
دارنــد.همزمــانمیتــوانازابزارهــاوفرآیندهــایجدیــد
اســتفادهکــردبــهگونــهایکــهبــهســرعتفراگیــرشــدهونظر
ــنروش ــنبهتری ــد.ای ــبکن ــهخــودجل ــانراب همــهکارکن
ــتراک ــادلواش ــیتب ــایقدیم ــردنمتده ــرایجایگزینک ب

ــت. ــاتاس اطالع
111 ــه1. ــدم1ب ــرای1ع ــی1ب ــوق1ها1و1انگیزه1های ــود1مش وج

ــر(: ــاداش1و1تقدی اشــتراک1گــذاری1دانــش1)هماننــد1پ
خــود نــزد را دانشهایشــان کارکنــان حالــت، ایــن در
احتــکارکــردهودیگــرانرابــرایدریافــتکمــکمجبــوربــه
ــرو ــا،تقدی ــازمانپاداشه ــیدرس ــد.درثان ــاسمیکنن التم
ــود ــرادیوج ــورانف ــهط ــاب ــامکاره ــرایانج ــویقهاییب تش
داردکــهموجــبتخریــبفرهنــگبــهاشــتراکگذاریدانــش

میشــود.راهحــل:تعامــلقویتــرتیــممدیریــتدانــش
ــای ــهمنظــورتشــویقرفتاره ــازمانب ــرانس ــیمدی ــاتمام ب
مطلــوبومتوقــفســاختنپاداشدهــیبــهرفتارهــای

ــوب. ــیونامطل ــالفکارگروه خ
121 بــه1. رفتــار1 بــرای1 تنبیهــی1 اقدامــات1 وجــود1

ــاص ــلاختص ــهدلی ــانب ــش:1کارکن ــتراک1گذاری1دان اش
ــداف ــهاه ــش،ب ــتراکدان ــایاش ــهفعالیته ــانب دادنزم
ــراســت،دســتنمییابنــد ــرایســازمانمهمت دیگــریکــهب
وازســویمدیــرانبــهدلیــلاتــالفوقــت،تنبیــهمیشــوند.
راهحــل:تنظیــمفرآیندهــاواهــدافبهاشــتراکگذاریدانــش
ــتادن ــموفرس ــایمه ــردوفرآینده ــدافعملک ــراه ــادیگ ب
ســیگنالمنظــمبــهکارکنــانمبنــیبــراینکــهزمــانصــرف
شــدهبــرایاشــتراکدانــش،اتــالفوقــتنیســتوبهتریــن

ــاناســت. ــتفادهاززم ــوعاس ن
131 تفکــر1وجــود1عواقــب1منفــی1در1اثــر1اشــتراک1دانــش:1.

کارکنــانســازمانمیترســندکــهاگــردانــشخــودرا
ــک ــوانی ــهعن ــودب ــلخ ــۀثق ــد،نقط ــتراکبگذارن ــهاش ب
متخصــصوفــردیکــهمــوردتوجــهدیگــرهمــکاراناســترا
ــرادی ــداف ــد.همچنیــنآنهــافکــرمیکنن ازدســتمیدهن
ــهاشــتراکگذاشــته ــشب ــورداعتمــادنیســتند،ازدان کــهم
شــدهســوءاســتفادهکــردهویــاحــقمالکیــتدانــشرازیــر
ــداف ــهاه ــیدنب ــتونرس ــالفوق ــت.ات ــدگذاش ــاخواهن پ
ــه مهمتــردیگــرنیــزازعوامــلایجــادتفکــرمنفــینســبتب
اشــتراکدانــشاســت.بنابرایــنکارکنــانازپرســیدنســؤال
ویــاپاســخدادنبــهســؤالدیگــراندرجمــعهمــکارانبیــم
ــدو ــکارکن ــانراآش ــلآن ــتجه ــناس ــهممک ــدچراک دارن
ــدو ــوهکنن ــیجل ــتوناالیق ــردبیکفای ــرانف ــردیگ درنظ
مــوردانتقــاد،تمســخروســرزنشدیگــرانقــرارگیرنــدوبــه
ــب، ــانامناس ــتی ــینادرس ــتراکگذاریمطلب ــهاش ــلب دلی

شکل1:1فرآیند1به1اشتراک1گذاری1دانش
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شــرمندهشــوند.راهحــل:اشــتراکدانــشبــهعنــوانفاکتــور
موفقیــتحیاتــیدرســازمانتصویــبوبــهرســمیتشــناخته
شــود.تســهیلروشهــایایجــادارتبــاطمبتنــیبــراعتمــاداز
ــوی ــازمانیوجلســاتگفتگ ــیس ــبکههایاجتماع ــقش طری
چهرهبهچهــره.تقدیــرازافــرادیکــهدرمــالءعــاماقــدامبــه
پرســیدنســؤالوپاســخگوییبــهســؤاالتدیگــرانمیکننــد
وبــهنمایندگــیازدیگــرانروشهایــیبــرایبرقــراریارتبــاط

ــد. ــداعمیکنن اب
141 بــه1. در1 کوتاهــی1 اثــر1 در1 منفــی1 نتیجــه1 هیــچ1

ــدارد:اشــتراکدانــش ــش،1وجــود1ن اشــتراک1گذاری1دان
جــزءاهــدافعملکــرداساســیافــرادنیســتیــاهدفــیاســت
ــا ــلب ــل:تعام ــود.راهح ــداننمیش ــیب ــهچندان ــهتوج ک
ــان ــردنآن ــدک ــازمانومتقاع ــرازاولس ــرانت ــیمدی تمام
ــت ــتاهــدافمدیری ــیوتقوی ــهپیادهســازی،ارزیاب نســبتب
دانــش)نیــازاســتتــاایــنروشازبــاالبــهپاییــناجراشــود(.
اگــرمدیرعامــلوراهبــرســازمانبــرایــناهــدافاصــرارورزد
ــت ــد،مدیری ــینمای ــاراارزیاب ــاقرویهه ــزانانطب ــاًمی ودائم

ــت. ــدیاف ــقخواه ــشمســلماًتحق دان
151 ــود1. ــنل1وج ــرل1پرس ــوان1و1کنت ــارج1از1ت ــی1خ موانع

ــه ــرفب ــادیراص ــانزی ــدزم ــازهندارن ــاناج دارد:کارکن
ــزار ــتمونرماف ــهسیس ــاب ــدی ــشکنن ــتراکگذاریدان اش
از یــا ندارنــد دسترســی اشــتراکگذاری بــه مناســب
ــارج ــاخ ــاطب ــرایارتب ــویب ــیق ــانانگلیس ــایزب مهارته
ازکشــوربرخــوردارنیســتند.راهحــل:نهادینهســازیاشــتراک
دانــشدرفرآیندهــایعــادیکســبوکاروفرآهــمآوردن
ــردور ــرادازیکدیگ ــهاف ــلهنگامیک ــرایتعام ــیب روشهای
هســتند)تاالرهــایگفتگــویآنالیــنوایمیــل(.تشــویق
افــرادیکــهمهــارتزبــانانگلیســیضعیــفدارنــدبــه
ــور. ــوددردرونکش ــادریخ ــانم ــازب ــشب ــتراکدان اش

اجزاء1فرآیند1به1اشتراک1گذاری1دانش
ــی ــزءاساس ــهج ــکل1دارایس ــقش ــتراکگذاریمطاب ــهاش ب

ــت: ــاوریاس ــدوفن ــراد،فرآین اف

• افراد	
1 ــازدانشــیدرذهــنیکــیاز. ــانی وجــودســؤال،مشــکلی

ــرادســازمان اف
2 ــارا. ــخهاوراهحله ــهپاس ــرادک ــیازاف ــاگروه ــنی انجم

ــد ــهمیکنن ارائ
3 کارگــزاردانــشکــهرونــدبحثهــاوگفتگوهــامــورد.

پایــشونظــارتقــرارمیدهــدتــااطمینــانحاصــلکنــد
ــهشــدهاســت. کــهپاســخمناســبارائ

• فرآیند	
1 ــخ. ــهپاس ــؤالوارائ ــیدنس ــهازپرس ــلک ــدتعام فرآین

میکنــد حمایــت
2 بــه. بــرای اســتاندارد رویههــای و سیاســتها

دانــش اشــتراکگذاری
3 بــه. میــزان ارزیابــی رویههــای داشــتن دســت در

و )پــاداش مشــوقها ارائــه و دانــش اشــتراکگذاری
تقدیــر(

• فناوری	
1 مخازندانشساختارمند.
2 فضاهایتعاملیگروهی.
3 تاالرهایگفتگویبههمپیوسته.

ســهروشبــرایبــهاشــتراکگذاریدانــشوجــودداردکــه
از: عبارتنــد

• به1اشتراک1گذاری1تقاضا1محور	
1 فردیاگروهیدارایسؤالویانیازدانشیاست.
2 مخــازندانــشموجــودوبایگانــیتاالرهــایگفتگــومــورد.

ــیکــهپاســخازقبــل ــرارمیگیــردودرصورت جســتجوق
ــود. ــتفادهمیش ــدازآناس ــودباش موج

3 ــهتــاالر. اگــرپاســخســؤالیافــتنشــود،ســؤالخــودراب
ــد. ــالمیکنن ــطارس ــویمرتب گفتگ

4 ــه. ــودراارائ ــوپاســخهایخ ــاالرگفتگ ــردرت اعضــایدیگ
ــر ــهدیگ ــکب ــد.پاســخهاممکــناســتدارایلین میکنن

مخــازندانــشباشــد.
5 بــرای. و شــده ذخیــره خــودکار طــور بــه پاســخها

میگیرنــد. قــرار نظــر مــد آینــده جســتجوهای
• به1اشتراک1گذاری1دانش1ضمنی	
1 فــردیدارایدانــش،تمایــلداردبینشهــاونظــراتخــود.

ــی ــاراهحل ــهی ــکدرسآموخت ــذارد.ی ــتراکبگ ــهاش راب
بــرایمشــکلیکــهممکــناســتدرآینــدهبــروزنمایــد.

2 ــهطــور. ــردهوب ــوردنظــرراانتخــابک ــویم ــاالرگفتگ ت
رســمیدانــشخــودرابــهرشــتۀتحریــردرآوردهوبــرای
جســتجوهایبعــدیآنرابــهشــکلدانــشصریــحدرآورده

وذخیــرهمیکنــد.
• به1اشتراک1گذاری1دانش1صریح	
1 ــهاشــتراکبگــذاردکــه. فــردیتمایــلداردمحتوایــیراب

ــلاســتفادهمجــدداســتهماننــداســناد،پاورپوینــت، قاب
ــا. ــداینه ــاومانن ــده،رویهه ــطش ــرضب ــاتصوی ــداوی ص

2 ــدۀ. ــهدربردارن ــیک ــش،فایل ــدۀدان ــروهدارن ــاگ ــردی ف
ــط، ــشمرتب ــوردنظــراســترادرمخــزندان ــوایم محت

آپلــودمیکنــد.
3 ــراه. ــههم ــلب ــافای ــطب ــکمرتب ــان،لین ــورهمزم ــهط ب

ــاالر ــدهرادرت ــرهش ــشذخی ــریازدان ــحمختص توضی
گفتگــوارســالنمــودهودیگــرانراازوجــودچنیــندانشــی

باخبــرمیکنــد.

https://www.linkedin.com:مأخذ
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)PeerAssists(روشانتقالدانشازطریقکمکهمکار

فرید1مظفری
مدیر1آموزش1و1توانمندسازی

ــهقســمتدیگــر، انتقــالدانــشازیــکقســمتازســازمانب
یکــیازاهــدافاصلــیمدیریــتدانــشدرســازماناســت،امــایــک
فراخــوانبــرایتشــویقبــهاشــتراکیــاانتقــالدانــش،نمیتوانــد
اثربخشــیداشــتهباشــدزیــراراههــایمختلفــیبــرایانتقــالدانــش
وجــوددارد.شــمابایــداطمینــانحاصــلنماییــدکــهبــاتوجــهبــه
ــد. ــرمایهگذاریکردهای ــنروشس ــررویبهتری ــازمانب ــرایطس ش
دوســؤالیکــهبــررویایــنانتخــابتاثیــردارنــددرادامــهبیــان

میشــود:
11 مشــکلی1کــه1در1انتقــال1دانــش1بــا1آن1روبــرو1هســتید1.

و1ســعی1در1حــل1آن1داریــد1چیســت؟
• ــه	 ــدب ــراگرفتهای ــروژهف ــکپ ــهدری ــیک ــالدانش انتق

ــر؟ ــروژهدیگ پ
• انتقالدانشازیکخبرهبازنشستهبهجانشیناو؟	
• انتقــالدانشــیکــهازیــکاتفــاقبــهدســتآمــدهاســت	

ماننــدازدســتدادنیــکقــرارداد؟
21 چه1نوع1دانشی1را1می1خواهید1انتقال1دهید؟.

• صریــح)explicit(:دانشــیکــهمیتــوانآنرابــه	
صــورتمکتــوبدرآوردودراختیــارســایرینقــرارداد.

• ضمنــی)implicit(:دانــشچگونگــیکــهازطریقتجربه	
بــهدســتمیآیــدودرذهــنافــرادقــراردارد.

• Tacit:ایــندانــشازدانــشضمنــی)implicit(عمیقتر	
tacitاســتامــاگاهــیقابــلبیــانکــردننیســت.دانــش
ــره ــریخب ــامربیگ ــتادی ــاهدهاس ــقمش ــطازطری فق

ــود. ــهمیش آموخت
ــه ــهب ــاتوج ــهب ــودک ــشدادهمیش ــینمای ــهجدول درادام
ــه ــوعدانشــیکــهمختــصب نیازهــایانتقــالدانــشســازمانها،ن
هــرنیــازاســت،روشــیکــهبــرایاکتســابدانــشمــورداســتفاده
ــشرا ــواندان ــتفادهازآنمیت ــااس ــهب ــیک ــرد؛روش ــرارمیگی ق

ــد. ــردراپیشــنهادمیده ــلک ــرانمنتق ــهدیگ ب

درایــنقســمتدرمــوردآخریــنســطرچارچــوب،توضیحــات
بیشــتریارائــهمیگــردد.تطبیــقدادنچیزهایــیکــهاعضــاییــک
ــتفاده ــلاس ــزقاب ــرنی ــایدیگ ــادرزمینهه ــدت ــمیادگرفتهان تی
باشــد.درایــنجملــهازکلمــهتطبیــقدادن)Adapting(اســتفاده
ــک ــمدری ــکتی ــهی ــیک ــوالچیزهای ــرامعم ــت،زی ــدهاس ش
ــهموقعیــت ــلکپــیکــردنوانتقــالب ــرامیگیــردقاب موقعیــتف

ــاشــرایطجدیــدتطبیــقدادهشــود. دیگــرنیســتوبایســتیب
ــاتجربــهدرحــل درادامــهدومثــالکــهاعضــاییــکتیــمب
کــردنمشــکلیــکتیــمکــهبــامســئلهایروبــروشــدهاندکمــک

ــود. ــهمیش ــد،ارائ کردهان



8 شماره 30

جدول1:1چارچوب1انتقال1دانش1دیکسون
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قبــولکردنــدکــهروزچهارشــنبه)یــکمــاهبعــدازتاریــخامــروز(
ــاهــمبگذراننــد. ــروژیــکروزکامــلراب درن

ــم ــفکمکــیکــهتی ــاتعری ــنجلســهراب ــات،هل درروزمالق
اوازایــنافــرادمیخواهــد،شــروعکــردواهــدافخــودرااز
ــات ــاویاطالع ــیح ــهپاکتهای ــرد.درادام ــانک ــهبی ــنجلس ای
پــروژهدراختیــارافــرادجلســهقــراردادهشــدتــاآنهــابیشــتربــا
فضــایکاریآشــناشــوند.دیوارهــایاتــاقجلســهنیــزپوشــیدهاز
عکسهــاونمودارهــایمرتبــطبــادریــاوپــروژهبــود.بعــدازاتمــام
ــرای ــهپرســیدنســوالب ســخناناولیــههلــن،همــکارانشــروعب
ــن،زمینشــناس ــد.پــسازآن،هل ــرشــدناهــدافکردن واضــحت
خــودرامعرفــیکــردواونیــزشــروعبــهصحبــتدرمــورددادههــا
ــث ــرد.بح ــاک ــودازآنه ــیرخ ــواروتفس ــایرویدی ونموداره
ــی ــوماطالعات ــوردمفه ــرکتکنندگاندرم ــنش ــیبی ــیارخوب بس

ــد. ــامش ــدانج ــهمیدیدن ک
بعــدازاســتراحتیکوتــاهوصــرفچــای،مارتیــندیگــرعضــو
گــروهدرخصــوصقســمتدیگــریازدادههــاشــروعبــهتوضیحکرد
ــیدر ــخهایفن ــشوپاس ــاپرس ــزب ــهنی ــرکتکنندگانجلس وش
بحــثشــرکتمیکردنــد.بعــدازناهــار،جلســهبــاتوضیحــاتهلــن
درخصــوصاینکــهتوضیحــاتآنهــادرمــورددادههــایجمــعآوری
ــه شــدهتمــامشــدهاســت،شــروعشــد.همــکارانکمککننــده،ب
اهــدافاصلــیجلســهبرگشــتندوآنچــهکــهشــنیدهبودنــدرابــه
ــد.یکــیازهمــکارانکمــک منظــورشــفافترشــدن،بازگــوکردن
ــم ــینمیکن ــاسراحت ــهاحس ــنجلس ــندرای ــت:»م ــدهگف کنن
زیــرابایســتیابتــداتصمیمــاتمهــمواســتراتژیکیبگیــرموبعــد

1BP1کمک1همکار1در
HelenرهبــرتیــمBPدرســایتاســتخراج،واقــعدراعماقآب
دردریــایشــمالبــود.درتیــمهلــنچهــارنفــربودنــدکــهبــهاو
ــوفیزیــک،یــکزمینشــناس، گــزارشمیدادنــد؛دومتخصــصژئ
ویــکمهنــدسنفــت.ایــنتیــم،ماههــابــرایجمــعآوریو
ــان ــنمحــلســایت،زم ــهمنظــورتعییــنبهتری تحلیــلدادههــاب
صــرفکــرد.اکنــونتیــمبــهمرحلــهایرســیدهبــودکــهبایســتی
درمــوردادامــهکارتصمیمگیــریمیکــرد.آیــابایســتیبــه
ــه منظــوراطمینــانازوجــودنفــتدرایــنســایت،تجهیــزاتراب
اعمــاقآبفرســتاد؟آیــابایســتیبــهســرمایهگذارانخــودمتعهــد
میشــدندکــهســرمایهخــودرابــااطمینــانازوجــودنفــتدرایــن
محــل،ســرمایهگذاریکننــد.ایــنتصمیمــاتخیلــیمهــمبودنــد
چــوندرایــنفرآینــد،پــولدرگیــربــود:بــهعنــوانمثــال،ایــنکار

ممکــنبــودهــردقیقــه200دالرهزینــهداشــتهباشــد.
تیــمHelenبــهایــننتیجــهرســیدندکــهبایــدبــرای
ــن ــهآخری ــتندک ــامیخواس ــد.آنه ــوانبزنن PeerAssistفراخ
ــاذ ــوراتخ ــهمنظ ــرراب ــقدیگ ــایتهایعمی ــاازس درسآموختهه
ــراز ــش،15نف ــنوتیم ــد.هل ــتآورن ــهدس ــمب ــنتصمی بهتری
همــکارانخــوددرBPدرســایرنقــاطدنیــاراانتخــابکردنــدکــه
بــامســئلهایمشــابهبــاموضــوعفعلــیدرگیــربودنــد.ازبیــنایــن
ــود ــایخ ــاددرپروژهه ــغلهزی ــلمش ــهدلی ــدادیب ــر،تع 15نف
امــکاندسترســینداشــتندامــا6نفــرازلیســتاولیــهبــهفراخــوان،
پاســخمثبــتدادنــد.ســهنفــرازدفتــرمرکــزینــروژ،یــکنفــراز
اســکاتلند،یــکنفــرازآفریقــایجنوبــیویــکنفــرازلنــدن.آنهــا
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ازآنمــابتوانیــمنظــرخــودرادرمــوردحفــاریدرایــنچــاهارائــه
دهیــم«.بعــدازایــنصحبتهــا،گــروهبــهایــننتیجــهرســیدکــه
بــرایحفــاریایــنچــاهنیــازبــهتعریــفمعیارهایــیدارد.دوگــروه
بــاتعامــلبــایکدیگــر،معیارهــایمشــخصیرااســتخراجکردنــد.

حــدودســاعتســه،هلــنازتیمــشدرخواســتکــردجلســه
ــا ــالب ــراغب ــاف ــدب ــدهبتوانن ــمهمکاریکنن ــاتی ــردهت ــرکک رات
ــند. ــهراهحــلبرس ــدوب ــردرخصــوصمســئلهبحــثکنن یکدیگ
وقتــیکــهگــروهشــروعبــهکاربــررویپیشــنهاداتکردنــد،شــور
ــهوجــودآمــد.عضــواســکاتلندیگــروه ــرژیدربیــنآنهــاب وان
ــهکار ــربShetlandب ــهدرغ ــدیراک ــکجدی ــکاران،تکنی هم
ــاه ــرچ ــروژهحف ــهپ ــتب ــایآنمیتوانس ــد،ودادهه ــردهبودن ب
فعلــیکمــکنمایــدراارائــهداد.اوپیشــنهادکــرددراولیــنقــدم
دادههایــیبــرایآشــناییوکمــکبــهتیــمفعلیبــرایآنهاارســال
شــود.گفتگــوبــهصــورتفعــالوســازندهایدرحــالپیگیــریبــود.
واضــحبــودکــهتیــمعالقمنــدبــهمباحــثوکمــکبــهتیــمهلــن

بودنــد.
حــدودســاعتپنــجهلــنوتیمــشبــرایشــنیدننظــراتبــه
ــاقبرگشــتند.تیــمکمــکهمــکار،ازتیــمهلــنبابــتشانســی ات
ــان ــوردعالقهش ــئلهم ــنمس ــررویای ــرایکارب ــاب ــهآنه ــهب ک
دادنــد،تشــکرکــردوافــزودکــهدرجریــانایــنمباحــث،یادگیــری
ــفاهی ــزارشش ــکگ ــت.ی ــادهاس ــاقافت ــااتف ــرایآنه ــادیب زی
بــههمــراهقولــیبــرایارائــهگــزارشکتبــیبــهتیــمهلــنارائــه
ــهگــزارششــفاهیشــروعشــد،اعضــای ــیکــهارائ ــد.زمان گردی

تیــمهلــنبــهمنظــورشــفافشــدنبحــثگاهــیســواالتیمطــرح
ــده ــثمطرحش ــهمباح ــطب ــات،فق ــتراوق ــادربیش ــدام میگردن
ــان ــراتآن ــانظ ــدت ــوشمیدادن ــدهگ ــمهمکاریکنن ــرفتی ازط
راکامــلدرککننــد.زمانــیکــهارائــهشــفاهیبــهاتمــامرســید،
هلــنادعــاکــردکــهگــزارشکامــالشــفافبــودهاســتوبــهایــن
نکتــهاشــارهکــردکــهایــننظــراتدراخــذتصمیــمبســیاربــهکار
آنهــاخواهــدآمــد.هلــناشــارهکــرداعضــایتیمــشمــرددبودنــد
ــرایفراخــوانکمــکهمــکارزوداســتامــا کــهآیــاایــنموقــعب
االنوبعــدازشــنیدننظــراتشــما،کامــالمتقاعــدشــدندکــهکار

درســتیدرزمــانمناســبیانجــامشــدهاســت.

کمک1همکار1در1پلیس1اتحادیه1اروپا
دربازیهــایفوتبــالاروپــا،تعــدادمــرگومصدومیــت
ــدن ــامان ــلکتــککاریودرنتیجــهآن،زیرپ ــهدلی تماشــاگرانب
ــی ــا،تحقیقات ــنتراژدیه ــسازای ــاداســت.پ وخفگــیبســیارزی
توســطدولتهــااتفــاقمیافتــدکــهمعمــوالخروجــیآن،برکنــار
کــردنرئیــسپلیــسمیباشــد.امــاایــنتحقیقــاتکمــکچندانــی
بــهبهبــودامنیــترویدادهــایمختلــفنخواهــدکــردوبیشــتربــه

دنبــالیافتــنمقصــراســتتــابهبــودشــرایط.
ــهدرجلســهای ــدپیشــنهاددادک درســال2005پلیــسهلن
بــاشــرکتنمایندههایــیازپلیسهــایاتحادیــهاروپــاشــروع
ــت ــرگومصدومی ــشم ــیکاه ــایچگونگ ــیروشه ــهارزیاب ب
ــنپیشــنهادمــورداســتقبالاعضــا ــد.ای ــالنماین تماشــاگرانفوتب
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قــرارگرفــتوبــهمــدتســهســالایــنجلســاتارزیابــیبرگــزار
شــد.ارزیابــی،نــامدرســتیبــرایایــنرویــدادنبــودزیــرامعمــوال
درایــنجلســات،ســواالتفقــطتوســطرئیــسپلیســیکــهقــرار
ــرو ــدازاین ــرحمیش ــود،مط ــزارش ــابقهبرگ ــهرمس ــوددرآنش ب
ــه آنهــابــهبرگــزاریجلســاتکمــکهمــکاررهنمــونشــدند.ب
ــره ــشنف ــمش ــکتی ــت،ی ــورتدرخواس ــهدرص ــکلک ــنش ای
ــق، ــورهاودومحق ــرکش ــسازدیگ ــسپلی ــاررئی ــکلازچه متش
ــان، ــممیزب ــلازمســابقهدرآنشــهرحاضــرمیشــدند.تی روزقب
لیســتیازمشــاهداتیکــهمیتوانــدبــهآنهــاکمــککنــدراآمــاده
ــهایرا ــاهدهکننده،برنام ــممش ــراهتی ــههم ــپسب ــدوس مینمای
بــرایروزمســابقهطرحریــزیمیکننــد.درروزمســابقه،ســهتیــم
دونفــرهازمشــاهدهکنندگان،تشــکیلشــد.یــکتیــمبــهمشــاهده
ــم ــانازآنجــاخــارجمیشــود،تی ــممهم ــوستی ــهاتوب ــیک جای
دیگــربــهمشــاهدهحــرکاتومحــلایســتادنتماشــاچیاندرخارج
اســتادیوم،ودیگرتیــمبــهمشــاهدهتحــرکاتدرکافههــایاطــراف

ــا ــتوی ــقدخال ــاهدهکننده،ح ــممش ــد.تی ــتادیوممیپردازن اس
ــرا ــدزی ــریراندارن ــاددرگی ــورتایج ــرلدرص ــرایکنت ــالشب ت
ایــنکاروظیفــهپلیــسمحلــیاســت.وظیفــهتیــممشــاهدهکننده،
فقــطمشــاهدهحــوادثرخدادهوتــالشبــراییافتــناینکــهچــرا

ــاخــوب(اســت،میباشــد. ــدی ــاقب ــاقرخداده)اتف ــناتف ای
ــاهدات ــهایمش ــاهدهدرجلس ــممش ــابقه،تی ــدازمس روزبع
خــودرامطــرحکــردهوبــراینــگارشنســخهاولیــهگــزارشخــود
آمــادهمیشــوند.درطــیهفتــهپیــشرونیــزگــزارشنهایــیشــده
وبــهمنظــوراســتفادهپلیــسمیزبــان،بــرایآنهــاارســالمیشــود.
آنهــامیتواننــدگــزارشرابــادیگــراننیــزبــهاشــتراکبگذارنــد
ــامعمــوالآن ــدام ــرایخــودنگــهدارن ــهب ــهصــورتمحرمان ــاب ی
ــد. ــرارمیدهن ــورهاق ــایرکش ــودوس ــرهایخ ــارافس رادراختی
ــن ــاهدهکنندهدرای ــوانمش ــهعن ــهب ــزک ــینی ــسپلیسهای رئی
ــدو ــادمیگیرن ــدیی ــد،چیزهــایجدی ــردهبودن طــرحشــرکتک

ــد. ــهکارببرن ــارادرمســائلخــودب ــدآنه میتوانن
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روندهایجهانیومطالعاتموردیکوتاهازمدیریتدانش

ــر1 ــرخ1بازگشــت1ســرمایهROI(1(،1در1اث ــا1اندازه1گیــری1ن آی
ــر1اســت؟ ــش1امکان1پذی ــت1دان اجــرای1مدیری

دردورانامپراتــوریآشــوریاندربینالنهریــن،پادشــاهآشــوربانیپال
ــاری ــیرراهتج ــهدرمس ــردک ــیسک ــواتأس ــهایدرنین کتابخان
ــت. ــرارداش ــدق ــوسهن ــااقیان ــهب ــایمدیتران ــاندری ــممی مه
ــی ــاختمانیک ــنس ــهای ــدک ــانمیکنن ــاناذع ــیاریازمورخ بس
ــت ــودهاس ــودب ــانخ ــازههایزم ــکوهترینس ــنوباش ازعظیمتری
وحتــیپــارافراتــرمیگذارنــدومیگوینــدکــهدرحقیقــت،
ــن ــنوراهبردیتری ــیازخیرهکنندهتری ــهیک ــنکتابخان ــایای بن
ــوربانیپال ــاهآش ــت.ش ــشاس ــتدان ــخمدیری ــادرتاری موفقیته
اولیــنســاختاریرابنــانهــادکــهقــادربــهثبــتحافظــۀیــکملــت

ــود. ــخب درگــذرزمــانوتاری
ــی ــالمدانش ــتردهایازاق ــفگس ــی،طی ــنادحکومت ــراس ــالوهب ع
ــحرو ــوم،س ــکی،عل ــی،پزش ــیوقانون ــاتحقوق ــاملموضوع ش
ــف ــهکش ــنکتابخان ــدیازای ــایبع ــانهدرکاوشه ــادووافس ج
شــد.باورنکردنــیاســتکــهدرایــنکتابخانــهحتــییــکسیســتم
دقیــقبــرایبازیابــیاطالعــاتنیــزطراحــیشــدهبــودکــهنشــان
ــده ــتفادهمیش ــیاس ــعاطالعات ــوانمرج ــهعن ــدازآنب میده

اســت.
ــیدرکاهمیــتحفاظــتاز ــادرتوانای ــهتنه ــوغآشــوربانیپالن نب
حافظــۀتاریخــیملــتخوداســت،بلکهدراســتراتژیهوشــمندانهای
اســتکــهســالهاپــسازآنبــرایپــردازشاطالعــاتومدیریــت

نوآورانــهوتوســعۀســازمانیایــنکتابخانــهبــهکارگرفتــهشــد.
همانگونــهکــهتیلــورزیربنــایعلــممدیریــتراایجــادکــرد،
آشــوربانیپالعلمــیراتوســعهدادکــهســالهاقبــلتوســط
در هماکنــون و بــود شــده پایهگــذاری دیگــر تمدنهــای
ســازمانهایمــدرنامــروزیازآنتقدیــربــهعمــلمیآیــد.
ــن ــهت ــشب ــتدان ــاسمدیری ــروزهلب ــنام ــهبینالنهری کتابخان
ــای ــاییدانشه ــتراتژیشناس ــعۀاس ــتتوس ــتودرجه کردهاس
مهــموحیاتــیودرسآموختههــاوهمچنیــنمدیریــتفرایندهــای
ــر ــیگامب ــاتتخصص ــاوریاطالع ــایفن ــهوپلتفرمه ــودیافت بهب
مــیدارد.بــاایــنحــال،آیــامیتــوانگفــتکــهایــنعلــم،نتایــج
ــاً ــوربانیپالقطع ــیآورد؟آش ــارم ــهب ــنب ــحوروش ــادیواض اقتص
پاســخایــنســؤالرادرککــردهبــودولــیمدیــرانعامــلوارشــد
)KPI(ــدی ــردکلی ــاخصهایعملک ــهش ــروزی،ب ــازمانهایام س
واضــحبــرایســنجشبهــرهوریاحتیــاجدارنــدتــااقــدامبــهاجــرای

ــد. ــشنماین ــتدان ــرحمدیری ط

ساسان1رستم1نژاد
مدیر1توسعه1کسب1وکار
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چنــدســالپیــشیــکشــرکتمهندســیبــامشــکلیمواجــهشــد
ــهاختــراع ــراینکــهبســیاریازپروژههــایجــاریاقــدامب مبنــیب
ــتباه ــگاهاش ــاصجای ــلاختص ــهدلی ــدوب ــرخمیکردن ــارۀچ دوب
بــهاطالعــات،زمــانبــاارزشراازدســتمیدادنــد.مطالعــه
ــارۀایــنمعضــلآشــکارکــردکــه:اکثــر عمیــقوســاختارمنددرب
ــزیو ــرورهایمرک ــخصی،س ــایش ــاارزشدرفایله ــاتب اطالع
ــانمرتکــباشــتباهات ــنکارکن ــرهمیشــود.بنابرای ایمیلهــاذخی
ــت ــتدریاف ــی،جه ــرگانموضوع ــهخب ــراب ــدندزی ــجمیش رای
ــادی ــانزی ــروژهزم ــمپ بازخــورددسترســینداشــتند.اعضــایتی
صــرفخلــقوتوســعهقالبهــاوفرآیندهایــیمیکــردکــهازقبــل
ــای ــدهوبهروشه ــایآموختهش ــهدرسه ــت.درنتیج ــودداش وج
تولیــدشــدهدرگذشــتهدردســترساعضــایتیــمنبــودهوســازمان
حســبنیــاز،مجبــوربــهخریــداریمجــددهنجارهــاودفترچههــای
راهنمــابــود.درپاســخبــهایــنمشــکالت،پــسازممیــزیگســترده
ــت ــردمدیری ــهمنظــوراســتقرارراهب ــیب ــاتمختلف ــش،اقدام دان
ــاهازپیادهســازیوانجــام ــدم ــاگذشــتچن ــشاتخــاذشــد.ب دان
مصاحبــهبــااعضــایتیــمجهــتتجزیــهوتحلیــلعملکــردپــروژه
ــدهتوســط ــایبهدســتآم ــهایازمزای ــج،نمون ــرینتای واندازهگی
یکــیاز15پــروژهســازمان،کــهدرمراحــلپیادهســازیمدیریــت

دانــشمشــارکتداشــتند،انتخــابشــدکــهبــهاختصــاردرجــدول
1آوردهشــدهاســت.

ازجــدول1مشــاهدهمیکنیــمکــهصرفهجویــیبــهمبلــغ
ــط، ــورمتوس ــهط ــد.ب ــودآم ــهوج ــروژهب ــنپ 23.950دالردرای
هــریــکاز15پــروژهدیگــرنیــزمبلــغ18.750دالرصرفهجویــی
ــای ــرایراهحله ــوعاج ــتند.درمجم ــراهداش ــههم ــادیب اقتص
ــه ــاب ــی281.250دالریتنه ــثصرفهجوی ــش،باع ــتدان مدیری

ــدند. ــورش ــدیمذک ــردکلی ــاخصعملک ازای4ش
بــارســیدنبــهایــننتایــج،مدیــرارشــداجرایــیشــرکتمدیریــت
ــروژه ــامپ ــرایانج ــتانداردب ــکروشاس ــوانی ــهعن ــشراب دان
ــت ــبوردمدیری ــکداش ــرکتی ــد،ش ــهبع ــهب ــد.ازآنلحظ برگزی
دانــشایجــادکــردتــابهــرهوریناشــیازبهکارگیــریراهحلهــای
ــربکشــد.امیــداســتایــن ــهتصوی ــروژهراب مدیریــتدانــشدرپ
مطلــبکوتــاه،بینــشبیشــتریدرمــوردارزشمدیریــتدانــشو
امــکانواقعــیاندازهگیــرینتایــجآنفرآهــمآورد.بنابرایــناولیــن
ــهمنظــورهماهنگــی گام،شناســاییدانــشاســتراتژیکســازمانب

ــانتایــجمــوردانتظــاراســت. اســتراتژیمدیریــتدانــشب

جدول1:11بازگشت1سرمایه1حاصل1از1مدیریت1دانش1در1یک1شرکت1مهندسی
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)ITIL(کتابخانهزیرساختفناوریاطالعات

ــوزۀ ــتاندارددرح ــکاس ــوانITILرای ــادهمیت ــانس ــهزب ب
ITILــه ــتک ــناس ــتای ــاواقعی ــت،ام ــاتدانس ــاوریاطالع فن
یــکاســتانداردنیســت.درواقــعیــکســریتجربــهموفــقاســت
ــت ــاITدردول ــطب ــیمرتب ــرکتهایدولت ــازمانهاوش ــهس ک
ــرایمدیریــتکارهایشــانازآناســتفادهمــیکننــد. انگلســتان،ب
دولــتانگلســتانبــرایســازماندهیفعالیتهــایمرتبــطبــا
فنــاوریاطالعــات،یــکســریDesignPatternارائــهکــردهکــهبــا
ــات ــاوریاطالع ــوزۀفن ــازمانهایح ــرکتهاوس ــاش ــامآنه انج
ــه ــاارائ ــرکتهاب ــنش ــند.ای ــهبرس ــهنتیج ــرب ــدبهت میتوانن
راهحلهــایموفقــیکــهدربرخــوردبــامســایلمختلــفومدیریــت
حــوزهITخــودداشــتندونهایتــاًبــاترکیــبآنهــاومشــخصکــردن
بهترینهــا،ایــنتجــاربموفــقرادر18جلــدکتــابارائــهکردنــد

ــامITILشــناختهمیشــود. ــهن کــهامــروزهب

درمــاهمــی2007نســخهجدیــدITILمنتشــرودر5موضوع
اصلــیبــهشــرحذیــلارایــهگردید:

11 اســتراتژی1ســرویسService1Strategy(1(1:اســتراتژی.
ســرویسدرمرکــز)هســته(چرخــهزندگــیITILقــرارگرفتــه
ــرایایجــاد ــدهیــکچارچــوبب اســت.ایــنبخــشدربرگیرن
تجربیــاتموفــقدراثــرتوســعهبلندمــدتاســتراتژیســرویس
اســت.ایــنبخششــاملموضوعــاتمختلفــیماننداســتراتژی
فراهمکننــدگان انــواع بــازار، فضــای و رقابــت عمومــی،

ــتراتژیک، ــیاس ــشدارای ــرویسدرنق ــتس ــرویس،مدیری س
ــا، ــدیفرآینده ــایکلی طراحــیوتوســعهســازمان،فعالیته
مدیریــتمالــی،مدیریــتســرویسســهام،نقشهــایکلیــدی

ومســئولیتهادراســتراتژیســرویسمیباشــد.
21 طراحــی1ســرویسService1Design(1(1:1طراحــیســرویس.

ــدو ــتمیکن ــق،تبعی ــاتموف ــاتازتجربی ــاوریاطالع فن
ــن،مســتنداتو ــا،قوانی ــاری،فرآینده شــاملطراحــیمعم
ــن ــت.ای ــدهاس ــاریآین ــایتج ــننیازمندیه ــرگرفت درنظ
بخــشموضوعاتــیماننــدبســتهطراحــیســرویس،مدیریــت
ســرویسفهرســت،مدیریــتســطحســرویس،طراحــیبــرای
مدیریــتگنجایــش،ســرویسIT،امنیــتاطالعــات،مدیریــت
ملزومــات،نقشهــایکلیــدیومســئولیتهادرطراحــی

ــد. ــشمیده ــرویسراپوش س
31 انتقــال1ســرویسService1Transition(1(1:انتقــالســرویس.

شــاملمدیریــتوهماهنگــیفرایندهــا،سیســتمهاووظایفــی
ــراری ــیوبرق ــطعملیات ــهمحی ــالب ــرایانتق ــهب ــتک اس
ســرویسمطابــقبــاالزامــاتمشــتریوســایرذینفعــان
ــرات ــتتغیی ــنبخــشازمباحــثمدیری الزامــیمیباشــد.ای
درکســبوکار،دارایــیســرویس،مدیریــتپیکربنــدی،
برنامهریــزیوپشــتیبانیانتقــال،مدیریــتتوســعه،مدیریــت
تغییــرات،مدیریــتدانــش،نقشهــایکلیــدیکارکنــان

ــدهاســت. ــرویستشــکیلش ــالس ــردرانتق درگی

حسن1دوست1آذر
کارشناس1ارشد1مدیریت1دانش
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41 تجربــه. :)Service1 Operation( 1 ســرویس1 عملیــات1
ــورد ــطوحم ــلس ــروتحوی ــرویس،درگ ــهس ــقدرزمین موف
پذیــرشســرویسها،بــرایکاربــراننهایــیومشــتریاســت.
عملیــاتســرویسبخشــیازچرخــهزندگــیاســتکــهموجب
میگــرددســرویسهاومقادیــرتحویــلگردنــد.همچنیــندر
ایــنســطحرصــدوبرقــراریتعــادلبیــنســرویساطمینــان
ــراری ــاتبرق ــت.موضوع ــهاس ــلتوج ــهقاب ــشوهزین بخ
ــت ــع،مدیری ــاووقای ــترخداده ــداف،مدیری ــناه ــادلبی تع
ــرویس ــا،س ــتداراییه ــا،مدیری ــلرخداده مشــکالت،تکمی
ــدیو ــایکلی ــک،نقشه ــهوتکنی ــتبرنام ــات،مدیری خدم
ــن ــرویس،درای ــاتس ــردرعملی ــاندرگی ــئولیتکارکن مس

ــد. ــرارمیگیرن ــیق ــوردبررس ــشم بخ
51 .1Continual1 Service( 1 ســرویس1 مــداوم1 بهبــود1

ــود ــرویسوبهب ــداومس ــودم ــدفبهب Improvement(:1ه

دوبــارهســرویسهایITاســتکــهبهوســیلهتعریــفو
پیادهســازیبهبودهــادرســرویسهایفنــاوریاطالعــات
کــهفرآینــدتجــاریراپشــتیبانیمیکننــد،قابــلدسترســی
ــودمــداوم ــود،بهب ــتبهب ــراســاساصــولمدیری میباشــد.ب
ــف ــح،تعری ــنوواض ــالروش ــورتکام ــدبهص ــرویسبای س
ــود. ــریش ــرلواندازهگی ــدکنت ــزیبای ــهچی ــهچ ــدک کن

مدیریت1دانش
هــدفازمدیریــتدانــش،بهبــودکیفیــتتصمیمگیــری
اســتکــهازطریــقتضمیــنوجــوداطالعــاتامــندرچرخــهعمــر
ــرویس ــدگانس ــیدرتأمینکنن ــادتوانای ــنایج ــرویس،همچنی س
ــانازدسترســی ــیوکیفیــتخدمــاتواطمین ــرایبهبــودکارای ب
افــرادتامیــنکننــدهســرویسبــهاطالعــاتجامــعقابــلدسترســی
ــهکار ــرویسب ــرس ــهعم ــیچرخ ــشدرتمام ــتدان ــت.مدیری اس
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ــاتمامــیبخشهــادرارتبــاطمیباشــد.امــادرانتقــال مــیرودوب
ــا ــقت ــرویسموف ــالس ــراانتق ــژهایدارد.زی ــتوی ــرویساهمی س

ــهاطالعــاتصحیــحوآمــادهوکامــلنیــازدارد. ــادیب حــدزی

ــت ــاملفعالی ــرویسش ــالس ــشدربخــشانتق ــتدان مدیری
ــد: ــرمیباش ــایزی ه

• استراتژیمدیریتدانش	
• انتقالدانش	
• مدیریتدادهواطالعات	
• استفادهازسیستممدیریتدانش	

اســتراتژی1های1مدیریــت1دانــش1:هــرســازماننیــاز
ــود ــشخ ــتدان ــتمدیری ــیجه ــتراتژیکل ــکاس ــتنی ــهداش ب
ــدخــطمشــیها، ــیمانن ــدهعوامل ــتراتژیدربرگیرن ــناس دارد.ای
ــی، ــدلحکمران ــش،م ــتدان ــایمدیری ــتورالعملهاوروشه دس
تغییــراتســازمانی،تعاریــفنقشهــاومســئولیتهاوتامیــن
ــئولیت ــاومس ــادنقشه ــرد،ایج ــارعملک ــوژی،معی ــی،تکنول مال
ــر ــشب ــتدان وتامیــنبودجــهمــداوممیباشــد.اســتراتژیمدیری
رویمستندســازیدانــشمربوطــهوســایردادههــاواطالعاتــیکــه

ــت. ــزاس ــد،متمرک ــتیبانیمینمای ــشراپش دان
انتقــال1دانــش:تحلیــلفاصلــهبیــندانــشدراختیــارواحــد
ــاد ــهایج ــرب ــد،منج ــارشباش ــددراختی ــهبای ــخصوآنچ ــاش ی
یــکطــرحارتباطــیجهــتتعییــنروشانتقــالدانــشمیگــردد.
ــری، ــیوهیادگی ــداز:ش ــشعبارتن ــالدان ــفانتق ــایمختل روشه
ــق ــار،ســمینارازطری ــهرفت ــش،شــکلدهیب ــازیدان مجــازیس

ــه. ــهوروزنام ــات،خبرنام وبوتبلیغ
ــه ــنبخــششــامل3مرحل ــات:ای ــت1داده1و1اطالع مدیری
اصلــیمیباشــد.تعییــنالزامــاتدادهواطالعــاتکــهبــرای
ــاری ــفمعم ــت.تعری ــازاس ــات،نی ــردندادهواطالع ــخصک مش
ــاری ــتیمعم ــرازدادهمیبایس ــتفادهمؤث ــرایاس ــهب ــاتک اطالع
ــتورالعملهای ــاددس ــدوایج ــازمانباش ــاتوس ــاسالزم ــراس ب
مدیریــتدادهواطالعــاتکــهبــرایکنتــرلوپشــتیبانیازمدیریت

ــد. ــازمیباش ــوردنی ــشم دان
ــوردنظــر ــاتم ــناطالع ــش:تأمی ــت1دان ــرویس1مدیری س
مشــتریانیکــهدرمحلهــایمختلــفوبــااختــالفزمانــی
ــدچالشهــای ــراردارن ــزســاعاتکاریمتفــاوتق ــیونی جغرافیای
بســیارجــدیرابــرایاشــتراکدانــشایجــادمینمایــد.بــههمیــن
ــد ــشبای ــتدان دلیــلیــکتأمینکننــدهخدمــاتسیســتممدیری
ســرویسراچنــانطراحــیکنــدکــهتمامــیاطالعــاتمــوردنیــاز

ــذارد. ــاربگ ــانرادراختی ذینفع
مدیریــت سیســتم خدمــات، پرتفولیــو سیســتم، ایــن
ــاو ــتقرارداده ــاتمدیری ــدی(،سیســتماطالع ــات)پیکربن تنظیم
ــتو ــت،ظرفی ــتامنی ــاتمدیری ــتماطالع ــدگان،سیس عرضهکنن
دسترســی،ثبــتبهبــودمســتمرخدمــاترادربــرمیگیــرد.
ــیاز ــقانبوه ــش،ازطری ــتدان ــرویسمدیری ــکس ــاًی اساس
دادههــادریــکپایــگاهدادهمرکــزییاسیســتممدیریــتپیکربندی
ــگاهداده ــرد.پای ــدیصــورتمیگی ــتپیکربن ــگاهدادهمدیری وپای

مدیریــتپیکربنــدی،تغذیــهکننــدهسیســتممدیریــتپیکربنــدی
ســرویس بــرای ورودی فراهمکننــده سیســتم، ایــن و اســت
ــریرا ــدتصمیمگی ــنترتیــبفراین ــهای ــودهوب ــشب ــتدان مدیری
ــش ــتدان ــردســرویسمدیری ــد.محــدودهعملک پشــتیبانیمیکن
ــل ــواردذی ــام ــطب ــیمرتب ــناطالعات ــد.همچنی ــیعترمیباش وس

درآنذخیــرهمیشــود:
• تجربهومهارتهایافراد	
• ــرنهایــیو	 اطالعــاتدرمــواردجانبــیماننــدرفتــارکارب

عملکــردســازمان
• و	 ســرویسها تأمینکننــدگان انتظــارات و الزامــات

ــا ــرکایآنه ش
ــهمیباشــد ســرویسمدیریــتدانــشهمچنیــنشــامل4الی
ــردازش ــشپ ــواندان ــهعن ــات،ب ــااطالع ــدت ــازهمیده ــهاج ک
ــاءو ــترساعض ــایدادهدردس ــزاروپایگاهه ــطۀاب ــوندوبهواس ش

ــداز: ــاعبارتن ــنالیهه ــد.ای ــراربگیرن ــازمانق ــرادس ــایراف س

ــران ــهکارب ــاتراب ــهاطالع ــه:اجــازهدسترســیب ــه1ارائ الی
ــای ــطۀروشه ــتم،بهواس ــرانسیس ــه،کارب ــنالی ــد.درای میده
ــانی ــهروزرس ــروروب ــتجو،م ــازۀجس ــااج ــهآنه ــهب ــریک بص
ــران ــهکارب ــنب ــد.همچنی ــیمیگردن ــدمعرف ــاترامیدهن اطالع
اجــازهدادهمیشــودتــادراصــالحوبهبــوددانــشهمــکاریکننــد

ــد. ــانحاصــلکنن ــالشــدهاطمین ــراتاعم وازتغیی
ــهاطالعــات ــراناجــازهارئ ــهکارب ــش:ب ــردازش1دان ــه1پ الی
ــیاز ــردبخش ــتعملک ــد.مدیری ــلرامیده ــهوتحلی ــلتجزی قاب
ــمرا ــزاندسترســیاعضــایتی ــدمی ــهمیتوان ــهاســتک ــنالی ای
بــهاهــدافعملکــردینشــاندهــد.درایــنالیــهمیتــوانبــارصــد
ــک ــتوکم ــرهوری،هدای ــودبه ــمرادربهب ــوازن،تی ــازاتمت امتی

کــرد.
ــط ــاتمرتب ــیاطالع ــات1:تمام ــی1اطالع ــه1یکپارچگ الی
بخشهــایمختلــفســازمانراتجمیــعویکپارچــهمیکنــد.
ــتجو ــوانجس ــهمیت ــنالی ــرکارادرای ــهش ــوطب ــاتمرب اطالع

ــرد. ک
ــد ــرایفراین ــهب ــیراک ــی1داده:دادههای ــه1یکپارچگ الی
مدیریــتدانــشموفــق،میبایســتیبهواســطۀمدیریــتکاربردهــا،
ــع ــد.مناب ــهمیکن ــوند،یکپارچ ــتش ــا،مدیری ــتنداتوفایله مس
ــم ــایتی ــهاعض ــهب ــتک ــزاریاس ــهاب ــنالی ــوددرای دادهموج

ــد. ــهمیکن ــشراارائ ــواندان ــهعن ــتفادهازدادهب ــیاس توانای
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ــی، ــودکارای ــرایبهب ــیب ــیوعموم ــایدولت ــروزهنهاده ام
ــه،بهبــودتعامــل افزایــشمســئولیتپذیری،اخــذتصمیــاتآگاهان
ومشــارکتاســتراتژیکبــاذینفعــان،کســبدانــشازنیروهــایبــا
ــای ــریابزاره ــهســمتبکارگی ــیســازمانیب ــودتعال ــهوبهب تجرب
ــه ــزب ــراننی ــهرداریته ــد.ش ــتکردهان ــشحرک ــتدان مدیری
عنــوانیــکنهــادعمومــیوبــاتوجــهبــهتعــدادبــاالیپروژههــا،
ــان ــریعدرزم ــایس ــذتصمیمه ــک،اخ ــتالکترونی ــرددول رویک
ــی ــاآگاه ــهوب ــاتب ــشواطالع ــایدان ــرمبن ــتب ــکاندرس وم
ــه ــمب ــهری،تصمی ــتش ــرمدیری ــشب ــتدان ــیمدیری ازاثربخش
پیادهســازیوتوســعهمدیریــتدانــشگرفتــهاســتتــابــانهادینــه
کــردنفرآیندهــایمدیریــتدانــشدرفرآیندهــایکاریخــودبــه
ســمتتوســعهدانشمحــورتهــرانگامبــردارد.بــههمیــنمنظــور
وبــرایایجــادبســترمناســببــرایپیادهســازیوتوســعهمدیریــت
ــشدرشــهرداری ــتدان ــایمدیری ــنمولفهه ــش،طــرح“تدوی دان
تهــران”تعریــفشــدکــههــدفآنارزیابــیبلــوغمدیریــتدانــشو

تربیــتتســهیلگراندانــشدرشــهرداریتهــرانمیباشــد.بــرای
دســتیابیبــهنتایــجمطلوبتــروبــانظــرمدیــرانادارهکلارزیابــی
عملکــردوبهبــودمدیریــت،تصمیــمبــهبرگــزاریکارگاهآموزشــی

مدیریــتدانــشگرفتــهشــد.
کارگاهآموزشــیمدیریــتدانــشدرشــهرداریتهــرانبــا
حضــورجنــابآقــایامانــیمعــاونمحتــرمبرنامــهریــزی،توســعه
شــهریوامــورشــورا،قائــممقــامومدیــرانکلواحدهــایتابعــه
حــوزهمعاونــتبرنامهریــزی،توســعهشــهریوامــورشــورا،معاونیــن
برنــامریــزیوتوســعهشــهریمعاونــتهــایتخصصــی،ســازمانها
ــق22 ــهریمناط ــعهش ــزیوتوس ــنبرنامهری ــرکتها،معاونی وش
گانــهبــههمــراهروســایاداراتکنتــرلپــروژهوتشــکیالتوبهبــود
روشهــادرتاریــخنهــمدیمــاهدرفرهنگســرایاندیشــهبرگــزار

شــد.
برنامه1این1کارگاه1یک1روزه1به1شرح1زیر1بود:

• ســخنرانیجنــابآقــایامانــیدرخصــوصاهمیــتمدیریــت	

عالیه1سلیمیان
مدیر1تحقیق1و1توسعه

برگزاریکارگاهمدیریتدانشدرشهرداریتهران
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دانــشدرشــهرداریتهــران
• دورهتخصصــیآشــناییبــامفاهیــممدیریــتدانــشوضرورت	

آندرتوســعهســازمانها
• ــرای	 ــکارانب ــیدانش ــرایهماندیش ــیب ــایتخصص کارگاهه

ــش ــتدان ــایمدیری ــنراهکاره ــاوبهتری ــاییچالشه شناس
ــران ــهرداریته درش

• ــازمان	 ــشس ــتدان ــدلمدیری ــام ــناییب دورهتخصصــیآش
ــیا ــرهوریآس به

از1نــکات1مهــم1ســخنرانی1جنــاب1آقــای1امانــی1
می1تــوان1بــه1مــوارد1زیــر1اشــاره1نمــود:

• ــت	 ــامدیری ــاقب ــرایانطب ــدب ــایجدی ــهرویکرده ــازب نی
هزینههــا کاهــش بهمنظــور )الکترونیــک( اطالعــات

• ــشدرتوســعهمحصــوالتو	 ــتدان ــتراتژیکمدیری ــشاس نق
ــات خدم

• ــرای	 نقــششــهرداریدرفراهــمنمــودنزیرســاختهایالزمب
ــران ــقتوســعهدانشمحــورشــهرته تحق

• کاهــشدوبــارهکاریبــاثبــتتجــاربودانــشپیــشازخروج	
دانشــکارانازشــهرداریتهران

• لــزوماعتقــادعملــیمدیــرانبــهمدیریــتدانــشبــرایایجــاد	
فرهنــگســازمانیدانشمحــور

• نقشمدیریتدانشدرافزایشبهرهوریشهرداریتهران	
• ــه	 توســعهمستندســازیپروژههــایمهــمشــهرداریتهــرانب

عنــوانیکــیازراهکارهــایمدیریــتدانــش

پــسازصحبتهــایآقــایامانــی،دورههــایتخصصــیکارگاه
مدیریــتدانــشبــاارائــهآقــایدکتــرنظافتــی)عضــوهیــاتعلمــی
دانشــگاهشــهیدبهشــتی(آغــازشــدوبعــدازارائــهمفاهیــمکلــی،
ــی ــایتخصص ــش،کارگاهه ــتدان ــایمدیری ــاوچالشه راهکاره
ــهارزیابــیســطحبلــوغســازمانی)دوکارگاهمجــزادردو مربــوطب
ســالنمجــزا(توســطآقــایمهنــدسخســروانیبرگــزارگردیــدکــه
APOــدل ــشم ــتدان ــوغمدیری ــیبل طــیآنپرسشــنامهارزیاب
ــکیل ــنکارگاهتش ــزاریای ــدفازبرگ ــد.ه ــعش ــریحوتوزی تش
ــن ــمچنی ــشنامهوه ــلپرس ــرایتکمی ــشنفریب ــایش گروهه
بهتریــن شناســایی و تهــران شــهرداری چالشهــای بررســی
ــر ــوردنظ ــایم ــلچالشه ــرایح ــشب ــتدان ــایمدیری راهکاره

بــود.
ــهمــدلمدیریــتدانــشســازمانبهــرهوریآســیابخــش ارائ
انتهایــیکارگاهمدیریــتدانــشدرشــهرداریتهــرانبــودکــهبــه
معرفــیابعــادوفرایندهــایمدیریــتدانــشآنپرداختــهشــدوبــا
اراهچنــدمطالعــهمــوردیدرحــوزهمدیریــتشــهری،پایــانیافــت.
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،Tony Rhemمصاحبهاختصاصیمشاورانتوسعهآیندهبا
مدیرشرکتمدیریتدانشRhemوهمکاراندرآمریکا

ــی.ِرمو ــیاِی.ج ــرکتخصوص ــرش ــی.ِرم،مدی ــرتونی.ج دکت
همــکاراناســتکــهدرحــوزۀمشــاورۀمدیریــتدانــش،آمــوزشو
ــز ــنشــرکتدرالینوی ــرمرکــزیای تحقیــقفعــالمیباشــدودفت
ــتمهای ــصسیس ــرِرممتخص ــت.دکت ــدهاس ــعش ــیکاگو،واق ش
ــهدرزمینههــایگوناگــونو ــابیــشاز30ســالتجرب ــیب اطالعات
متنــوعماننــدمدیریــتدانــش،معمــاریاطالعــات،نظریهپــردازی
وپیادهســازیمتدولوژیهــایسیســتمهاینرمافــزاری،هــوش
مصنوعــی،دادههــایحجیــم،آمــوزش،محاســباتشــناختیاســت
ــزدرزمینههــایمذکــور،منتشــرنمــوده ــاالتبســیارینی کــهمق

اســت.
شــرکتمشــاورۀمدیریــتدانــشِرم،بــاســرمایهگذاران
ریســکپذیروشــرکتهایســرمایهگذاریهمــکاریداشــتهو
ــای ــاورونده ــاوری،بهروشه ــایفن ــرنوآوریه ــهطــورخــاصب ب
برتــرمدیریــتدانــش،تمرکــزمیکنــد.دکتــرِرمبــهعنــوان
دارنــدۀعنــوانمشــاورمدیریــتدانــش،بهطــورمــداومبــا
ــت ــش،استراتژیس ــتدان ــایمدیری ــتادراهنم ــغلیاس ــنش عناوی
ــت ــتراتژیکمدیری ــراس ــاتوراهب ــاراطالع ــش،معم ــتدان مدیری
ــیدر ــیاساس ــنوینقش ــد.همچنی ــتمیکن ــهخدم ــشارائ دان
ــا ــشومتده ــتدان ــتمهایمدیری ــزسیس ــازیموفقیتآمی پیادهس
ــه ــف)ازجمل ــعمختل ــشدرصنای ــتدان ــتراتژیهایمدیری واس
ــات ــی،ارتباط ــی،خردهفروش ــورحقوق ــه،ام ــی،بیم ــاتمال خدم
ــده ــرعه ــی(ب ــعنظام ــریوصنای ــلوتراب ــرات،حملونق ومخاب
داشــتهاســت.اســتادســابقمهندســینرمافــزاردردانشــگاه
ــۀ ــشدرمؤسس ــتدان ــتادمدیری American)1994-1995(واس
سیســتمهایدانــش)2006-2013(ازدیگــرســوابقشــغلیو

ــت. ــرِرماس ــیدکت پژوهش
از یکــی عنــوان بــه آینــده توســعۀ مشــاوران شــرکت
ــران، ــیای ــشاجرای ــتدان ــهمدیری ــذاردرعرص ــرکتهایاثرگ ش
ــه ــهدرادام ــامدادهاســتک ــرِرمانج ــادکت ــتاریب ــۀنوش مصاحب

برگــردانآنبــهفارســیرامیخوانیــد.

ــش،1 ــت1دان ــازی1مدیری ــما1در1پیاده1س ــرکت1ش ــا1ش آی
ــت،1 ــن1اس ــر1چنی ــد؟1اگ ــال1می1کن ــی1را1دنب ــدل1خاص م

ــد. ــح1دهی ــه1آن1را1توضی ــور1خالص ــه1ط ــًا1ب لطف

ــدای ــهازابت ــودداردک ــشوج ــتدان ــدلمدیری ــنم چندی
بودیــم. متمرکــز آن بــر مختلــف، ســازمانهای بــا فعالیتــم

روشهــا، اســتراتژیها، پیادهســازی بــرای کــه مدلهایــی
فرآیندهــاوراهحلهــایمدیریــتدانــشتوســطشــرکتمــامــورد
ــش(، ــرارگرفــت،عبارتنــداز:مــدلSECI)کســبدان اســتفادهق
ــشمســتمر)اتصــال،جمــعآوری،دســتهبندی،اســتفادۀ ــدلدان م
مجــددویادگیــری(،مــدلبلــوغمدیریــتدانــشکــهخــودشــامل

ــود. ــرمیش ــفزی ــطوحمختل س
• اولیــه:مدیریــتدانــشفرآینــدیتکرارناپذیــراســتوهیــچ	

نــوعشــیوۀرســمیمدیریــتدانــشدرســازمانوجــودنــدارد.
• ســازمان	 در دانــش مدیریــت فرآیندهــای تکرارپذیــر:1

میشــوند. آزمایــش و شــده پیادهســازی
• ــادو	 ــشایج ــتدان ــفمدیری ــاووظای ــده:نقشه تعریف1ش

تعریــفشــدهوبــهافــرادتخصیــصدادهمــیشــوند.
• مدیریــت	 در بیشــتری استانداردســازی مدیریت1شــده:

در دانــش مدیریــت شــیوههای گرفتــه، صــورت دانــش
سراســرســازمانتعریــفشــدهوبهطــورمنظــماندازهگیــری

ارزیابــیمیشــوند. و
• ــدهو	 ــلطش ــازمانمس ــرس ــشب ــتدان ــده:مدیری بهینه1ش

ــت. ــراس ــیانعطافپذی ــیوخارج ــراتداخل ــلتغیی درمقاب
ــی، ــکافهایدانش ــناختش ــی،ش ــرایارزیاب ــوغب ــدلبل ازم
پیادهســازیمدیریــتدانــشوهمچنیــنتکامــلوارتقــاءمدیریــت

نریمان1نظافتی
کارشناس1ارشد1مدیریت1دانش
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ــود. ــتفادهمیش ــازماناس ــشدرس دان
ارزیابــی1اثربخشــی1فعالیت1هــای1مدیریــت1دانــش1
)هماننــد1ارزیابــی1آمادگــی،1ارزیابــی1بلــوغ1و1نــرخ1بازگشــت1
ــش1 ــت1دان ــما1مدیری ــه1ش ــازمان1هایی1ک ــرمایه(1در1س س
پیاده1ســازی1کرده1ایــد،1چگونــه1صــورت1 را1در1آن1هــا1

می1پذیــرد؟

ــه ــانک ــرزم ــد،ه ــانش ــلبی ــدقب ــهدربن ــهک همانگون
ــازمان ــکس ــشدری ــتدان ــیمدیری ــغولارزیاب ــامش ــرکتم ش
دیگــرمیشــود،مــاازمــدلبلــوغمدیریــتدانــش)کــهســطوحآن
ــم ــنمیکنی ــداتعیی ــموابت ــرهمیبری ــحدادهشــد(به ــاًلتوضی قب
ــپس ــرارداردوس ــشق ــتدان ــطحمدیری ــدامس ــازماندرک س
فعالیتهــایمناســببــهمنظــورترمیــمشــکافهایدانشــی
شناســاییشــدهراطراحــیمیکنیــم.همچنیــن،اقــدامبــهتعریــف
ــازماندررســیدن ــهس ــهب ــمک ــیمیکنی اســتراتژیونقشــۀراه
بــهســطحبلــوغمعیــنکمــکنمایــد.بکارگیــریروشهــایمذکور،
ــف ــشدرســازمانهایمختل ــتدان ــودمســتمرمدیری موجــببهب

شــدهاســت.

در1 دانــش،1 مدیریــت1 موفقیــت1 اصلــی1 دالیــل1
را1 دانــش1 مدیریــت1 آن1 در1 شــما1 کــه1 شــرکت1هایی1

چیســت؟ نموده1ایــد،1 پیاده1ســازی1

دالیــل)یــاعوامــل(بســیاریبــرایموفقیــتمدیریــتدانــش

ــش. ــتدان ــتراتژیمدیری ــازیاس ــه:پیادهس ــوددارد،ازجمل وج
اســتراتژیمدیریــتدانــشبایــدطــوریطراحــیشــودکــه
ابتــکاراتخــاصراهمســوبــامأموریــتواهــدافســازمانتحریــک
نمایــد.اســتراتژیمدیریــتدانــشدربرگیرنــدۀروشهــا،فرآیندهــا
ــعآوری ــازمانجم ــشرادرس ــهدان ــتک ــمیاس ــایرس ورویهه
ــش ــالدان ــتانتق ــبکهجه ــبوش ــاختهایمناس ــردهوزیرس ک
ــایمناســب ــنابزاره ــانراطراحــینمــودهوهمچنی ــانکارکن می
بــرایتســهیلفرآیندهــارابــهکارمیگیــرد.درحقیقــتاســتراتژی
مدیریــتدانــشپایــهواساســیرابنیــانمینهــدتــاابــزارو
فناوریهــایخــاصرابــهمنظــوربهبــودعملکــردفــردیو

ــرد. ــهکارگی ــگب ــورهماهن ــهط ــازمانیب س
عــالوهبــرپیادهســازیاســتراتژی،دالیــلدیگــریبــرای

موفقیــتمدیریــتدانــشوجــودداردازقبیــل:
• وجودحمایتمدیریتیوحامیمالی	
• انتظــاراتواقعبینانــهازمدیریــتدانــشبــاتوجــهبــه	

ــرایآن ــدهب ــهش ــرگرفت ــهدرنظ بودج
• مشــارکتهمــۀســطوحســازماندرفعالیتهــایمدیریــت	

دانــش
• ــهرشــدکــه	 دراختیــارداشــتنفناوریهــایکافــییــاروب

ازمدیریــتدانــشحمایــتکنــد
• دسترسیبهمنابعکافی	
• آمــوزشدرســطوحمختلــفورســیدنبــهدرکدرســتاز	

مدیریــتدانــش
• اندازهگیــریمعتبــرومناســب	 پیادهســازیمعیارهــای
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ــازمان ــرس ــشب ــتدان ــرمدیری ــیتأثی ــرایارزیاب ب
• نظــارت،پایــشوکنتــرلکافــیبــرایحصــولاطمینــاناز	

ــشموجــوددرمخــازن ــودندان ــقب ــهروزودقی مرتبــط،ب
دانشــی

عوامــلفــوق،تاثیــربســیاریدرپیادهســازیموفــقمدیریــت
دانــشدرتمامــیســازمانهادارنــدوغیبــتیــکیــاچنــدمــورد
ــروژۀ ــاپ ــهی ــتبرنام ــثشکس ــتباع ــناس ــلممک ــنعوام ازای

مدیریــتدانــششــود.

ــزه1در1 ــاد1انگی ــور1ایج ــه1منظ ــی1را1ب ــه1راه1حل11های چ
ــش1 ــت1دان ــان1در1مدیری ــارکت1آن ــش1مش ــان1و1افزای کارکن

ــد؟ ــنهاد1کرده1ای ــود1پیش ــان1خ ــه1کارفرمای ب

فرهنــگســازمانینقــشمهمــیدرایجــادانگیــزهدرکارکنــان
بــرایشــرکتدرفعالیتهــایمدیریــتدانــشایفــامیکنــد.
خلــقمحیطــیکــهشــبکههایغیــررســمیدرســازمانراتشــویق
کنــد،نقــشکلیــدیدرســطحمشــارکتدرمدیریــتدانــش
ــهافزایــشمشــارکت ــردرکمــکب ــازیمیکنــد.راهحلهــایزی ب

ــش،ســودمنداســت: ــتدان ــاندرمدیری کارکن
• تشــویقافــرادبــااعطــایپــاداشبــهکســانیکــه	

ــرده ــرایســازمانارزشایجــادک ــایجدیدشــانب ایدهه
ــت اس

• ــرادیکــهدرفعالیتهــایانتقــال	 ــروشناســاندناف تقدی
قبیــل از )فعالیتهایــی میکننــد شــرکت دانــش

مشــارکتدرانجمنهــایخبرگــی،ثبــتنظــردرویکــی،
ــه ــدیک ــایجدی ــریمهارته ــی،یادگی ــتوبالگ فعالی
ــاو ــرکتدرکنفرانسه ــت،ش ــماس ــازمانمه ــرایس ب
ــازمان(. ــهس ــدهب ــدیآموختهش ــایکلی ــۀنکتهه ارائ

• ــای	 ــادفرصته ــقایج ــانازطری ــشکارکن ــشدان افزای
ــل. تعام

• آمیــز	 موفقیــت طرحهــای میــان ارتبــاط برقــراری
ــاکار ــنطرحه ــهدرای ــرادیک ــااف ــشب ــتدان مدیری

کردهانــدومعرفــیآنهــابــهســازمان.

ایجــاد1فرهنــگ1دانش1محــور1یکــی1از1بزرگتریــن1
در1 دانــش1 مدیریــت1 پیاده1ســازی1 چالش1هــای1
ســازمان1های1ایرانــی1اســت،1پیشــنهاد1شــما1بــرای1مقابلــه1

ــت؟ ــکل1چیس ــن1مش ــا1ای ب

ــد ــش،رون ــعدان ــیتوزی ــنچگونگ ــازماندرتعیی ــاختارس س
ــتراک ــگاماش ــرادهن ــتاف ــاسامنی ــزاناحس ــریومی تصمیمگی
دانــش،نقــشمهمــیدارد.حــذفموانــعبــهاشــتراکگذاری
دانــشمیــانافــرادوگروههــایمختلــفازاهمیــتبســیارباالیــی
ــهشــدتتوانایــیو برخــورداراســت.بنابرایــنســاختارســازمانیب
تمایــلافــرادوانجمنهــارادرخلــقوبــهاشــتراکگذاریدانــش،
ــراردادهوخلــقمحیطــیکــهازلحــاظفیزیکــیو ــرق تحــتتأثی
ــزباشــد،در ــادبرانگی ــازواعتم ــاب ــلانتشــارایدهه ــیدرمقاب روان

ــود. ــدب ــرخواه ــرثم ــیارمثم ــوربس ــگدانشمح ــعۀفرهن توس
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• نحــوۀ	 کــه درجــهای یــا میــزان تمرکزگرایــی:
تصمیمگیــریدرســازمانمتمرکــزاســت.درســازمانهای
بــاتمرکــزبــاال،تصمیمــاتتوســطتنهــاچنــدمدیرارشــد
دربــاالیســاختارســازمانیاتخــاذمیشــود.چنیــن
ــاو ــهازتواناییه ــتک ــیاس ــدمدیران ــاختاری،نیازمن س
ظرفیتهــایشــناختیباالیــیبرخــوردارباشــند.تحقیــق
ــرای ــهنشــانمیدهــدســاختارهایغیرمتمرکــزب وتجرب

مدیریــتدانــش،مناســبترمیباشــند.
• ــزان	 ــتازمی ــارتاس ــمیت(:عب ــازی1)رس رسمی1س

ــازمانتوســط ــکس ــراددری ــاراف ــهرفت ــهایک ــادرج ی
ــده ــفش ــشتعری ــایازپی ــتهاورویهه ــن،سیاس قوانی
ادارهومدیریــتمــیشــود.رســمیتبــرتوســعۀفرهنــگ
دانشمحــورتأثیرگــذاراســت.بــهطــورکلــیســاختارهای
ــشمحســوب ــتدان رســمیسفتوســخت،مخــلمدیری

میشــوند.

ســاختارهایســازمانیســادهتر،کــهتمایــلکمتــریبــهایجــاد
ســیلوها)محفظههــایــاموانــع(دارنــد،پیادهســازیمدیریــتدانــش
ــتآنرا ــازمان،مدیری ــاختارس ــیس ــد.پیچیدگ ــانترمیکنن راآس
دشــوارترنمــودهوتعریــفنقشهــاومســئولیتهایمدیریتــی
الزمبــرایپیادهســازیمؤثــرمدیریــتدانــشراتحــتتأثیــرقــرار

میدهــد.

عقیــده1شــما1دربــارۀ1رونــد1و1جهــت1گیــری1مدیریــت1
دانــش1در1آینــده1چیســت؟

یکــیازمهمتریــنحوزههایــیکــهمدیریــتدانــشدرآینــده
بــرآنتأثیــرخواهــدگذاشــت،خدمــات1مشــتریاســت.خدمــات
ــاطو ــتریانارتب ــکازمش ــری ــهه ــتک ــوزهایاس ــتری،ح مش
ــنحــوزهای ــد.ای ــاســازمانشــمادارن ــردیب ــهف تعامــلمنحصرب
ــازمانرا ــارۀس ــتریدرب ــدۀمش ــروعقی ــهنظ ــتک ــشاس ازدان
ــما ــامشــتریش ــاآنه ــهآی ــدک ــنمیکن ــدوتعیی ــکلمیده ش
ــد.در ــامراجعــهمیکنن ــهیکــیدیگــرازرقب ــاب ــدی باقــیمیمانن
ــر ــدوتوجــهخــودراب ــدهســازمانهابخــشعمــدهایازدرآم آین
بهبــودخدمــاتبــهمشــتریانســرمایهگذاریمیکننــد.حمایــتاز
تعامــلشــناختیدرحــوزهخدمــاتبــهمشــترییکــیازروندهــای
ــناختی، ــتدانــشاســت.راهحلهــایتعاملــیش آینــدهمدیری
ــرای ــیب ــوشمصنوع ــهازه ــیک ــباتیتعامل ــتمهایمحاس سیس
ــن ــدوهمچنی ــرهمیبرن ــشبه ــاتودان ــعآوریداده،اطالع جم
توانایــیدرکوبرقــراریارتبــاطبــامشــتریبــهشــیوهایطبیعــی
ــوزۀ ــشدرح ــتدان ــیمدیری ــایآت ــیازجنبهه ــد،همگ وکارآم

ــاتمشــتریاســت. خدم

داده1هــای1حجیــمنیــزتأثیــرمهــموچالــشبرانگیــزدرایــن
ــک ــهکم ــدب ــرارباش ــهق ــهخصــوصهنگامیک ــد،ب ــتدارن صنع

مدیریــتدانــش،مخــازنمختلــفازدادههــایســاختیافتهوغیــر
ــای ــردهودانشه ــتجوک ــازمانراجس ــوددرس ــاختیافتهموج س
ــت ــامدیری ــمب ــایحجی ــقدادهه ــم.تلفی ــطراکشــفنمایی مرتب
ــهتنهــا ــههمــراهداردون ــترقابتــیب ــرایســازمانمزی ــش،ب دان
ــه ــود،بلک ــهمیش ــلتوج ــایقاب ــورنوآوریه ــروزوظه ــثب باع
ــرد ــهف ــبب ــانمناس ــازماندرزم ــرس ــزدرسراس ــشرانی دان

ــد. ــلمیده ــبتحوی مناس

ــت ــراتمدیری ــرازتأثی ــیدیگ ــییک ــانه1های1اجتماع رس
ــر ــواندرعص ــتریانج ــانومش ــت.کارکن ــدهاس ــشدرآین دان
رســانههایاجتماعــیرشــدکردهانــدودراشــتراکاطالعــات
ــد. ــتهوبازترن ــتریداش ــلبیش ــل،تمای ــلهایقب ــهنس ــبتب نس
بــاایجــادابزارهــایتعاملــیســازمانیوتوســعۀروبــهافزایــشایــن
ابزارهــا،جریانهــاومنابــعجدیــددانــشســازمانیدرحــالخلــق
شــدناســت.ایــندانشهــاحــاویحجــمزیــادیازمطالــببــدون
ــیو ــویتیم ــایگفتگ ــی،تاالره ــتاجتماع ــلچ ــاختار)ازقبی س
غیــره(هســتندکــهبایــددراســتراتژیگســتردهترمدیریــتدانــش
ــانو ــطکارکن ــیتوس ــهراحت ــهب ــهایک ــوندبهگون ــدهش گنجان
مشــتریانقابــلدســترسوقابــلبازیابــیباشــند.بنابرایــناســتفاده
ازمعمــاریاطالعــاتدرتحویــلدانــشیکــیازتأثیــراتاساســی

ــشاســت. ــدۀاشــتراکدان ــشدرآین ــتدان مدیری

مدیریــت1دانــش1شــخصیوفناوریهــایپوشــیدنی:
ــی ــوازمجانب ــایل ــگرفدرفناوریه ــرفتهایش ــلپیش ــهدلی ب
پوشــیدنی،ایــنابزارهــاحجــمانبوهــیازداده،اطالعــاتودانــش
راتولیــدمیکننــدکــهبایــددردســترسکاربــرقــرارگیــرد.
ــلو ــمنداپ ــیهوش ــاعتمچ ــهس ــوانب ــالمیت ــوانمث ــهعن ب
عینــکالکترونیکــیگــوگلاشــارهکــردکــههمگــیآنهــادائمــاً
مشــغولجمــعآوریوارائــۀاطالعــاتهســتندکــهبــهکاربــراجــازۀ
ــری ــد.تصمیمگی ــولروزرامیدهن ــردرط ــریدقیقت تصمیمگی
دربــارۀنحــوهرژیــمغذایــی،خــوراک،پوشــاکومقــداردریافــتو
مصــرفکالــریدرروز،زمانــیکــهبــهورزشاختصــاصمیدهیــم،
همگــیتصمیماتــیهســتندکــهدربخــشمدیریــتدانششــخصی

ــوند. ــرمیش ــیدنیمیس ــایپوش ــکتکنولوژیه ــهکم ب

فناوری1هــای1پوشــیدنینــهتنهــابــهجمــعآوریاطالعــات
اطــراف مــوردمحیــط در بلکــه افــرادمیپــردازد، مــورد در
ــن ــهای ــد.هم ــهدســتمیده ــاتگســتردهایب ــزاطالع ــانی آنه
ــاپزشــکان ــهکــدامجهــتســوقمیدهــد؟آی پیشــرفتهامــاراب
ــخصیرا ــاتش ــناطالع ــۀای ــدهم ــالمت،قادرن ــانس ومتخصص
پــردازشکننــد؟درتمامــیایــنمــواردمدیریــتدانــشدرمرکــز
ــک ــتوکم ــارۀآنهاس ــریدرب ــاتوتصمیمگی ــعآوریاطالع جم
میکنــدتــاشــیوۀزندگــیخــودرابهبــوددهیــم.مدیریــتدانــش
شــخصیکلیــدبــهدســتگرفتــنکنتــرلاطالعــاتشــخصیتولیــد

ــنابزارهاســت. شــدهتوســطای
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مدیریتدانشدرپروژههایچابک

مقدمه
طــرحوتوســعۀنرمافــزارفرآینــدیدانشبــراســتومدیریــت
ایــندانــشازچالشهــایاصلــیاکثــرپروژههــاینرمافــزاری
ــاناز ــلآن ــخاصوتعام ــیاز»اش ــۀچابک ــود.بیانی ــدادمیش قلم
ــزار«حمایــتمیکنــدوبنابرایــنپروژههــای طریــقفرآیندهــاواب
چابــکحتــیبــهتوجــهبیشــتریدرزمینــۀمدیریــتدانــشنیــاز
ــواعدانشــیکــهدرچرخــۀعمــرپروژههــای ــهان ــنمقال ــد.ای دارن
نرمافــزاریدخالــتداردراتعییــننمــودهوســازوکاریجهــت
ــزار ــکتوســعۀنرماف ــندانشهــادرمحیــطچاب ــرای مدیریــتمؤث
ــتراتژیهای ــاساس ــنمقی ــهتعیی ــازب ــپسنی ــد.س ــهمیکن ارائ
ــا ــراردادهت ــدق ــوردتأکی ــشرام ــتدان ــکدرمدیری توســعۀچاب

رونــدتحویــلخدمــاتکامــلشــود.

مدیریت1دانش1در1توسعۀ1نرم1افزار
مدیریــتدانش»روشــیاســتکــهفرآیندبــهاشــتراکگذاری،
انتشــار،خلــق،کســبودرکدانــشســازمانراتســهیلمیکنــد«.
دانــش»مخلوطــیســیالازتجربیــاتســاختارمند،ارزشهــا،اســناد
ومتــوناطالعاتــیوبینشهــایمتخصصــاناســتکــهچارچوبــی
ــاترکیــبتجربیــاتواطالعــاتجدیــد،فرآهــم ــرایارزیابــیوی ب
ــیراداردکــهحالتهــای ــنتوانای ــشای ــهعــالوهدان مــیآورد«.ب
مختلفــیازتغییــروتحــولراســپریکنــدکــهمنجــربــهپاالیــش
وگســترشبیشــتردانــشدرالیههــایمختلــفســازمانمیشــود.
دارایــیاصلــیشــرکتهایتوســعۀنرمافــزار،واحدهــای
ــه ــانیســت،بلک ــهایآنه ــزاترایان ــاتجهی ــاختمانی ــدی،س تولی
دانشــیاســتکــهدراختیــارکارکنــانمیباشــدوهمچنیــن
توســعهوتحــولفرهنــگآنســازماننیــزجــزءســرمایههای
ــدۀ ــراحوتولیدکنن ــرکتهایط ــیرود.ش ــمارم ــهش ــیب اساس
سیســتمهایاطالعاتــی،دریادگیــریروشهــایمؤثــرحــلمســئله
ــیاز ــهشکســتجزئ ــهایک ــهگون ــاشکســتمواجــهشــدهاندب ب
ــی ــایاصل ــلومحرکه ــت.عوام ــدهاس ــانش ــدیادگیریش رون
مدیریــتدانــشمؤثــردرشــرکتهایتولیــدنرمافــزارعبارتنــداز:

• کاهــشزمــانصــرفشــدهبــرایکســبدانــشالزمجهــت	
اجــرایپــروژه

• بهبــودقابلیــتاســتفادۀمجــددازدانــش)جلوگیــریاز	
اختــراعدوبــارۀچــرخ(

• ــهموفقیــت	 ــرایرســیدنب ــهاشــخاصب کاهــشوابســتگیب
ــروژه درپ

• بهبودبهرهوریکلیتیمپروژه	

انواع1دانش
دانــشبــهطــورمعمــولبــهدونــوعصریــحوضمنــی
ــان ــازب تقســیمبندیمیشــود.دانــشصریــحدانشــیاســتکــهب
ــامل ــودش ــتوخ ــالاس ــانوانتق ــلبی ــمیقاب ــدورس نظاممن
جمــالتگرامــری،عبــاراتریاضــی،دســتورالعملها،رویههــاو
ــا ــمیوب ــوررس ــهط ــیب ــندانش ــود.چنی ــامیش ــداینه مانن
ــلدانــشضمنــی ــدلمیشــود.درمقاب ســهولتمیــانافــرادردوب
ایــدهایشــخصیومنحصربــهفــرداســتکــهتعریــفرســمیوبیان
ــه ــردینهادین ــاتف ــیدرتجربی ــشضمن آندشــوارمیباشــد.دان
ــا، ــهباوره ــردک ــرمیگی ــهودیرادرب ــاینامش ــدهوفاکتوره ش
ازآندســتهاند. دیدگاههــایشــخصیوسیســتمهایارزشــی
بیــانوبهاشــتراکگذاریدانــشضمنــیدرســازمانمعمــوالً
ــش ــردان ــایدیگ ــاصورته ــاتی ــهکلم ــدب ــتوبای ــواراس دش

ــلشــود. ــحتبدی صری

چرخۀ1عمر1دانش1در1پروژه1های1نرم1افزاری
ــجگام ــزاریدرپن ــاینرماف ــشدرپروژهه ــردان ــۀعم چرخ

زیــرقابــلتوصیــفاســت.
1 جمــعآوریدانــشصریــحدردســترس:بــهطــورکلــی،ایــن.

ــه ــهب ــدک ــاقمیافت ــروژهاتف ــروعپ ــدایش ــهدرابت مرحل
موجــبآندانــشموجــودکســبشــدهودرپایگاههــای
دانــش،بخــشبازاریابــییــاواحدهــایدیگــرســازمانذخیــره

میشــود.
2 دانشهــای. و اطالعــات صریــح: دانــش شخصیســازی

ــردر ــراددرگی ــطاف ــاتوس ــتت ــازاس ــدهنی ــعآوریش جم
ــهدانــشضمنــیتبدیــلشــوند)برداشــتهــرفــرد پــروژهب

ازدانــش(.
3 بهکارگیــریدانــشکســبشــده:دانــشتبدیــلشــده.

ــه ــهکارگرفت ــروژهب ــرایپ ــاللاج ــیدرخ ــشضمن ــهدان ب
. میشــود

4 بهرهگیــریوکســبدانــشازپــروژه:درطــولاجــرای.
پــروژه،ممکــناســتیادگیــریرخدهــدونــوآوری،روشهــاو
تکنیکهــایجدیــدکشــفشــودکــههمگــیآنهــادرقالــب

ــوند. ــدیمیش ــیطبقهبن ــشضمن دان
5 تبدیــلتجربیــاتبــهدانــشصریــح:یادگیریهــایتــازهنیــاز.

ــرایمراجعــات ــهدانــشصریــحتبدیــلشــدهوب ــاب اســتت
بعــدیدرمخــازندانــشذخیــرهشــود.

ارژنگ1یزدی
کارشناس1مدیریت1دانش
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ســؤاالتبســیاریدرمــوردمدیریــتدانــشپروژههــایچابــک
وجــوددارد،ازجملــهاینکــهمدیریــتدانــشدرپروژههــای
چابــکچــهتفاوتــیبــاســایرپروژههــادارد؟ســطحنســبیتمرکــز
ــدباشــد؟در ــیچــهبای ــشضمن ــلدان ــحدرمقاب ــشصری ــردان ب
ادامــهدرخصــوصپاســخبرخــیازایــنســؤاالتبحــثمیکنیــم.

مدیریتدانشدرشرکتهایتوسعهنرمافزارسنتی
ــزار،دانــش رویکردهــایســنتیدرشــرکتهایتوســعۀنرماف
ــق ــرطب ــفوب ــایمختل ــاسنقشه ــراس ــودراب ــازخ ــوردنی م
مــدلذهنــیتیلــورســازماندهیکــردهوبــهاشــتراکمیگذارنــد.
کارکنانــیکــهدرفرآینــدتوســعهدخیــلهســتند،نقشهــای
ــعۀ ــدتوس ــاصدرفرآین ــلخ ــامراح ــهب ــدک ــیرامیپذیرن خاص

ــال: ــوانمث ــهعن ــت.ب ــاطاس ــزاردرارتب نرماف

• تحلیلگرکسبوکار-تحلیلنیاز	
• معمارنرمافزار-طراحیسطحباال	
• طراحارشد-طراحیسطحپایین	
• برنامهنویس-کدنویسی	
• آزمونگر-تست	

ــکاز ــری ــنه ــشبی ــتراکگذاریدان ــهاش ــا:ب محدودیته
مراحــل،دردرجــۀاولمبتنــیبــراســناداســت)دانــشصریــح(.بــه
عبارتــی،هــریــکازنقشهــاســندیراتولیــدمیکننــدوبــهنفــر
ــرعهــده بعــدیکــهمســئولیتمراحــلدیگــرفرآینــدتوســعهراب
ــخصات، ــاتومش ــلالزام ــنادیازقبی ــد)اس ــلمیکنن دارد،منتق
اســنادطراحــی،کــدمنبــع،طرحهــایآزمــونوغیــره(.بــافــرض
اینکــهصرفــا5ً%ازاطالعــاتمربوطــهدرهــرانتقــالبیــنمراحــل
ازدســترود،درنهایــتنزدیــکیــکچهــارمازاطالعــاتاصــاًلبــه
دســتکدنویــسکــهمســئولواردکــردندانــشدرنرمافــزاراســت،
ــج ــور،نتای ــردتیل ــررویک ــیب ــدطراحــیمبتن ــد.درفرآین نمیرس
میتوانــدحتــیبدتــرازایــنباشــداگــربیــشاز5% اطالعــاتدر

هــرمرحلــهازدســتبــرود.
ــیدرســازمانهای مشــکلدیگــراززنجیــرۀارتباطــاتطوالن
فنــاوریاطالعــاتبــارویکــردتیلــورناشــیمیشــودکــهدلیــلآن
ــذی ــنادکاغ ــداس ــهتولی ــازمانهاب ــنس ــدای ــشازح ــلبی تمای
ــیمفیــدهســتندکــهدرنظــر ــیتنهــازمان اســت.اســناداطالعات
ــات ــۀاطالع ــند.ارائ ــوباش ــین ــاویواقعیت ــده،ح ــخصگیرن ش
ــارخســتهکنندهوســوخته ــهاشــخاص،تنهــاتکــراراخب قدیمــیب
اســت.درواقــع،تکــراراخبــارقدیمــیمنجــربــهمشــکلترشــدن
ــنرو ــوهاســنادشــدهازای ــداکــردناطالعــاتارزشــمنددرانب پی
ــردر ــراددرگی ــد.اف ــشمیده ــشراافزای ــالدان ــایانتق هزینهه
ــه ــدک ــانیابن ــداطمین ــزارنمیتوانن ــعۀنرماف ــۀتوس ــلاولی مراح
ــسشــناختهشــده ــیدرحــالحاضــرتوســطکدنوی چــهاطالعات
ــا ــاتب ــودناطالع ــطب ــزانمرتب ــیازمی ــتآگاه اســت.درحقیق
نیــازگیرنــدهدانــش،امــریکامــاًلذهنــیومجــرداســتکــهتنهــا

ــدهبســتگیدارد. ــهمیــزاندانــشفعلــیشــخصگیرن ب

مدیریت1دانش1در1سازمان1های1نرم1افزاری1چابک
نرمافــزار، تولیدکننــدۀ چابکــیســازمانیدرشــرکتهای
ــا ــنمعن ــیاســت.بدی ــاتمســتقیممتک ــرارتباط ــۀاولب دردرج
ــان ــشمی ــرایاشــتراکدان ــگواســمزیب ــهارتباطــاتهماهن ک
ــنمســئله ــد.ای ــرارباش ــزاربرق ــعهدهندگاننرماف مشــتریانوتوس
ــی ــرۀاطالعات ــلزنجی ــهدلی ــاتب ــناطالع ــترفت ــرازدس خط
طوالنــیراکاهــشدادهوتضمیــنمیکنــدکــهبــهتمامــی
ذهــن در )کدنویــس( نرمافــزار توســعهدهندۀ کــه ســؤاالتی
بهاشــتراکگذاریدانــش انتقــالو دارد،پاســخدادهمیشــود.
ــهدر ــواراســتک ــریدش ــزاریام ــمنرماف ــکتی ــازدری ــوردنی م
ــقمعرفــیفرآیندهــایدقیــق مدلهــایمدیریتــیســنتی،ازطری
وســاختیافتهوابــالغرســمیبــاآنهــامقابلــهمیشــود.بــا
ــایخــاصخــودرادارد،رویکردهــایاخیــر ــنروشمزای اینکــهای
درفرآیندهــاینرمافــزاریچابــک،بــهســمتســبکهایارتباطــی
کمتررســمیومبهــمگرایــشدارد.درایــنروشتقریــب،جایگزیــن
ــروی ــراینی ــیب ــدازۀکاف ــهان ــبب ــود.تقری ــیمیش ــالغمنطق اب
انســانیواحــدنرمافــزارخــوباســتتــابــهفرآینــدتوســعهادامــه
ــه ــرب ــاب ــهانجــامواقعــیفرآینده ــهب ــهجــایتوصی ــاب ــدام دهن
اشــتراگگذاریدانــشضمنــیتکیــهدارد.درفرآیندهــایچابــک،
ــود: ــویقمیش ــنروشتش ــطچندی ــشتوس ــتراکگذاریدان بهاش

• برنامهریزیتکراروانتشار	
• برنامهنویسیدرگروههایدونفریوچرخش	
• جلساتروزانهبرایحمایتازاستراتژیفشار	
• تیمهایمتقابلکارکردی	
• جلساتمروروبازنگری	

ــتراکگذاری ــهاش ــورب ــهمنظ ــارب ــراروانتش ــزیتک برنامهری
دانــشدربــارۀالزامــاتسیســتمیودامنــۀکســبوکارمیــان
در میشــود. اســتفاده نرمافــزار توســعهدهندگان و مشــتریان

شکل1:1چرخه1عمر1دانش1در1پروژه1های1چابک
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ــبداده ــروژهترتی ــدایپ ــهدرابت ــارک ــزیانتش ــاتبرنامهری جلس
ــهقســمتهایتکــراریکوچــک ــروژهب ــیپ میشــود،جــدولزمان

ــردد. ــرمیگ ــدهومنتش ــتهش شکس
درآغــازیــکفرآینــدتکــرار)کــهعبارتســتازتالشــیکوتــاهو
بــامحدودیــتزمانــیدرراســتایتوســعۀنرمافــزارکــهمعمــوال2ًتــا
6هفتــهبــهطــولمیانجامــد(،تیــمتوســعهونماینــدگانمشــتری
درمــوردآنچــهکــهبایــددرچنــدهفتــۀآینــدهانجــامشــودبحــث
ــۀ ــاتاولی ــاالزام ــنگفتگوه ــد.درنتیجــۀای ــادلنظــرمیکنن وتب
ــعه ــمتوس ــهتی ــهایک ــهگون ــودب ــالحمیش ــشواص ــرحپاالی ط
ــر ــرایه ــانیب ــۀانس ــاعتهزین ــزاننفرس ــنمی ــهتخمی ــادرب ق
ــاتبیشــتر ــزارباشــد.جزئی ــای)features(نرماف ــکازقابلیته ی
ــتریو ــدگانمش ــاننماین ــلکار(می ــات)درمح ــرحدرمباحث ط
توســعهدهندگانوهنگامــیمشــخصمیشــودکــهکدنویــس
نرمافــزار روی بــر قابلیتهــا پیادهســازی بــه اقــدام عمــاًل
نماینــدگان و توســعهدهنده میــان نزدیــک تعامــل میکنــد.
ــر ــشاعتمــادودرکبهت ــهافزای مشــتریدرمحــلکار،معمــوالًب
طرفیــنازالزامــاتمنجــرمیشــود.ایــنحلقــۀبازخــوردمســتقیم
اجــازهمیدهــدتــاشــخصکدنویــس،تخمیــنمطلوبــیازالزامــات
ــادل ــایتب ــریعترازمحیطه ــدوس ــککن ــودح ــنخ رادرذه
ــاز ــورنی ــهم ــهک ــدیازآنچ ــهجمعبن ــناد-محور،ب ــاتاس اطالع

اســت،دســتیابــد.ازآنجــاکــهخروجــینرمافــزاربالفاصلــهتوســط
نماینــدگانمشــتریقابــلمشــاهدهاســت،تناقضــاتوســوءتفاهماز
ــردنمیباشــد. ــلبرطرفک ــزارمســتقیماًقاب ــینرماف منطــقاجرای
منظــورازبرنامهنویســیدونفــرهتشــکیلیــکگــروهدونفــری
ــر ــلیــکدســتگاهکامپیوت ازکدنویســاناســتکــهباهــمدرمقاب
نشســتهوبــهطراحــی،نوشــتنکــدوآزمایــشخروجــینرمافــزار
ــت ــیاس ــیاراجتماع ــتبس ــکفعالی ــنی ــوند.ای ــغولمیش مش
آن ویژگیهــای از خودبهخــودی و غیررســمی ارتباطــات کــه
ــواع ــشازان ــره،دان میباشــد.درطــیجلســاتبرنامهنویســیدونف
ــاناعضــای ــی،می ــحوبیشــترضمن ــوعصری ــف،برخــیازن مختل
بــا مرتبــط دانشهــای گذاشــتهمیشــود. بهاشــتراک گــروه
ــواع ــعاجتماعــیازان ــف،دانشهــایمــدونوهمچنیــنمناب وظای

ــود. ــدلمیش ــدردوب ــنفرآین ــهدرای ــتک ــیاس دانشهای
• ــش	 ــدازدان ــفعبارتن ــاوظای ــطب ــشمرتب ــیازدان نمونههای

سیســتمی،مجموعــۀکدهــا،شــیوههایطراحــی،دانــش
ــا. ــتفادهازابزاره ــهاس ــایمتبحران ــاوریوتکنیکه فن

• ــا	 ــقآنه ــقازطری ــهحقای ــتک ــیاس ــدوندانش ــشم دان
ــری ــالبهرهگی ــوانمث ــهعن ــود.ب ــتفادهمیش ــیرواس تفس
ازتجــاربگذشــته)داســتانهایموفقیــتیــاشکســت(
کــهاســتفادهازیــکالگــویطراحــیخــاصدرســناریوهای
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شــوندبــابخشــیازسیســتمکارکننــدکــهبــاآنآشــناییندارنــد.
ــان ــانصاحب ــهمنظــورکاهــشهزینههــایارتباطــیدرمی ب
نقشهــایمختلــفکــهدرتوســعۀنرمافــزاردرگیــرهســتند
)هماننــدتحلیلگــرکســبوکار،کدنویــسوآزمونگــر(،روشهــای
ــه ــلب ــاکارکــردمتقاب ــهازتیمهــایب ــدک ــهمیکنن ــکتوصی چاب
ــی ــممبتن ــتفادهشــود.تی ــفاس ــروظای ــیب ــایمبتن جــایتیمه
ــانقشهــایکارکــردیمشــابه ــروظایــفتنهــاشــاملاعضایــیب ب
ــی ــرادیازتمام ــلاف ــردمتقاب ــاکارک ــمب ــل،تی ــود.درمقاب میش
ــودراگردهــممــیآورد.تجربــهنشــان نقشهــاووظایــفموج
ــلو ــدتعام ــرمیتوان ــل،بهت ــردمتقاب ــاکارک ــمب ــهتی ــدک میده
اشــتراکدانــشراتســهیلنمایــدکــهدرنهایــتبــهکاهــشزمــان

ــود. ــرمیش ــولمنج ــعۀمحص توس
ــب ــکدرقال یادگیــریمــداومتوســطبرخــیروشهــایچاب
ــروری ــایم ــود.کاوشه ــتیبانیمیش ــروژهپش ــیپ ــروروبررس م
ــروژهاســتوآنچــهدرطــول ــدکالبدشــکافیپ ــتهمانن درحقیق
یــکپــروژهاتفــاقافتــادهاســترابررســیوتحلیــلمیکنــد.ایــن
ــن ــهممک ــد،بلک ــاقمیافت ــروژهاتف ــانپ ــادرپای ــهتنه ــدامن اق
اســتهمزمــانبــااجــرایآننیــزرخدهــد.مــرورپــروژه،شناســایی
عوامــلموفقیــتوموانــعفعلــیفرآینــدمدیریــتوتوســعۀنرمافــزار
ــیدر ــاموانع ــمب ــهاعضــایتی ــواردیک ــد.درم راتســهیلمیکن
ــی(،مــرور ــدفعلــیمواجــهمــیشــوند)ماننــدجلســاتطوالن رون
پــروژهفرصتــیفرآهــممیکنــدکــهدربــارۀایــنمعضــالتبحــثو
تبــادلنظــرشــدهوبــهجــایاینکــهدرپایــان،پــروژهرابــاشکســت

مواجــهکننــد،درطــولاجــرایپــروژهبــاآنهــابرخــوردشــود.
محدودیتهــا:اگــرچــهمفهــومیادگیــریدرروشهــای
ــن ــدهشــدهاســت،ای ــزارگنجان ــکدرتوســعۀنرماف گوناگــونچاب
روشهــاعمدتــاًبــهاشــتراکگذاریدانــشدرمیــاناعضــایتیــمرا
پشــتیبانیمیکننــدومســائلمربــوطبــهاشــتراکدانــشبیــروناز
مرزهــایتیــمپــروژهراپوشــشنمیدهــد.دریــکســازمانبــزرگ،
ممکــناســتتیمهــایمتعــددوجــودداشــتهباشــدکــهرویامــورو
وظایــفمشــابهکارکننــد.ایــنتیمهــامعمــوالًبــامشــکالتمشــابه
ــای ــادرحوزهه ــعآنه ــاتمناف ــیاوق ــابرخ ــوندی ــهرومیش روب
ــامشــکل دانشــیخــاص،باهــمتداخــلمیکنــد.درکوتاهمــدت،ب
عــدمدسترســیبــهدانــشصریــحواختــاللدریادگیــریســازمانی
ــد ــدآم ــودخواه ــهوج ــواردیب ــنم ــوند.همچنی ــهمیش مواج

مختلــفکدنویســیراتأییــدیــاردمیکنــد.
• ــات	 ــهاطالع ــاعب ــاملارج ــیش ــعاجتماع ــیازمناب نمونههای

تمــاسشــخصیمیباشــد.اغلــببرنامهنویســانترجیــح
ــون ــلگوناگ ــهدالئ ــاب ــارابن ــوعازدانشه ــنن ــدای میدهن
ــوه ــمانب ــرحج ــهب ــلاینک ــیازقبی ــد.دالیل ــتندنکنن مس
ــد ــورمیکنن ــاتص ــدوی ــانمیافزای ــطآن ــاتغیرمرتب اطالع
ــران ــۀدیگ ــوردعالق ــاتم ــناطالع ــتای ــناس ــهممک ک
نباشــد.ایــندانشهــاتنهــاازطریــقگفتگوهــایغیررســمی

وگاهبــهگاهکشــفمیشــوند.
ماهیــتاجتماعــیبرنامهنویســیدونفــره،آنرابــهیــک
تســهیلگربــزرگبــرایاســتخراجوبهاشــتراکگذاریدانــش
دانــش اینکــه از اطمینــان بــرای میکنــد. تبدیــل ضمنــی
ــرایکلتیــمنرمافــزار بهاشتراکگذاشــتهشــدهدرمیــاندونفــر،ب
قابــلدسترســیواســتفادهاســت،توصیــهمیشــودگاهبــهگاه
ــوان ــهعن ــادهشــود.ب ــرهپی ــاناعضــایدونف ــدچرخــشمی فرآین
ــت ــی،ماهی ــشضمن ــریازدان ــیبهرهگی ــایجانب ــیازمزای یک
ــبکههای ــاش ــدت ــکمیکن ــرهکم ــیدونف ــیبرنامهنویس اجتماع
روابــطشــخصیدرتیــمایجــادوتقویــتشــدهوبــهپــرورشمحیط
ــک ــترککم ــایمش ــاوهنجاره ــل،ارزشه ــطمتقاب ــاد،رواب اعتم
ــتراکگذاری ــگبهاش ــداومفرهن ــرایت ــئلهب ــنمس ــد.ای مینمای

ــد. ــممیباش ــیارمه ــشبس دان
جلســاتبرنامهنویســیدونفــرهارتباطــاتدرونگــروهدونفــره
راتســهیلمیکنــدوایــندرحالــیاســتکــهجلســاتروزانــهبــه
تســهیلارتباطــاتمیــانکلاعضــایتیــمپــروژهکمــکمیکنــد.
درخــاللجلســاتروزانــه،اعضــایتیــمنحــوۀپیشــرفتفرآیندهای
کاریخــوداززمــانآخریــنجلســهراگــزارشمینماینــدواهــداف
ــردهومشــکالتو ــنک ــدهراتعیی ــایکاریآین ــرایروزه ــودب خ
ــی ــاهمتیم ــودی ــفخ ــاوظای ــطب ــنهادیمرتب ــایپیش راهحله
ــب ــاتموج ــنجلس ــد.ای ــانمیکنن ــدبی ــدایبلن ــاص ــودراب خ
تیــم اعضــای ســایر توســط افــراد تکتــک کار دیدهشــدن
ــورد ــهچــهکســیدرم ــورداینک ــرادرادرم ــیاف میشــودوآگاه
قســمتخاصــیازسیســتمدانــشوتبحــردارد،بــاالبــردهوارتبــاط
میــاناعضــایتیــمکــهممکــناســتبــهطــورمنظــمبــایکدیگــر
ــاد ــمی ــایتی ــناعض ــد.بنابرای ــویقمیکن ــدراتش ــتنکنن صحب
ــدزمانــیکــهمجبــورمــی ــاچــهکســیتمــاسبگیرن ــدب میگیرن
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ــعو ــبوکارتوزی ــتکس ــرماهی ــاالکبناب ــایچ ــهدرآنتیمه ک
ــز ــیرانی ــشضمن ــتراکگذاریدان ــهاش ــهب ــوندک ــیممیش تقس
ــه ــا،ب ــنچالشه ــردنای ــعک ــورمرتف ــهمنظ ــد.ب ــوارمیکن دش
مکانیســمیبســیارســریعوکمحجــمبــرایتبدیــلدانــشضمنــی
ــن ــیازای ــم.برخ ــازداری ــزارینی ــاینرماف ــحدرپروژهه ــهصری ب

ــود. ــحدادهمیش ــهتوضی ــمهادرادام مکانیس
• ــای	 ــاآموزهه ــدت ــنکنن ــاًتمری ــددائم ــکبای ــایچاب تیمه

بــهدســتآمــدهراتوســطجلســاتمــروریبــرگذشــتهبــه
ــن ــهای ــدک ــلکنن ــانحاص ــدواطمین ــبکنن ــرعتکس س
ــهدانــشصریــحتبدیــلشــدهومســتندمیشــود آموزههــاب
ودرمحیطــیتعاملــیکــهقابــلدســترسبــرایهمــهاســت،
ــایت ــکوبس ــدی ــیمیتوان ــطتعامل ــد.محی ــارمییاب انتش
ــد ــد)همانن ــمباش ــریعوکمحج ــیارس ــتراکگذاریبس بهاش
ــم ــرایتی ــشمشــترکب ــوانمخــزندان ــهعن ــهب ویکــی(ک

عمــلکنــد.
• ــنتی،	 ــخصاتس ــنادمش ــدهدراس ــبش ــاتکس ــراطالع اکث

هماننــدالزامــاتیــامشــخصاتمعمــاریوطراحــی،میتوانــد
ــت ــکلتس ــهش ــی«وب ــخصاتاجرای ــندمش ــب»س درقال
کســبشــود.هنگامیکــهرویکــردتوســعۀآزمون-محــور
)TDD(رااتخــاذمیکنیــم،درحقیقــتبــهطــورمؤثــر
)JIT(مشــخصاتدقیــقرابــرمبنــایتولیــدبههنــگام
ــک ــدای ــردTDD،ابت ــم.دررویک ــنمیکنی ــنوتدوی تعیی
ــتری، ــرش/مش ــطحپذی ــهدرس ــود،چ ــتهمیش ــتنوش تس
ــاز ــهنی ــدونآنک ــزار،ب ــعهدهندۀنرماف ــطحتوس ــهدرس چ
ــزار ــاینرماف ــامقابلیته ــرایانج ــیب ــیطوالن ــهکدنویس ب
باشــد.ایــنآزمونهــادوهــدفعمــدهرابــرآوردهمیســازند:
ــن ــتموهمچنی ــرحسیس ــاریوط ــخصات،معم ــنمش تعیی

ــی. ــدنســخۀنهای تأیی

سخن1آخر
بــهطــورســنتی،گروههــایتوســعۀنرمافــزارطرفــداررویکــرد
تیلــوروتقســیمنیــرویکارهســتند.ازایــنرو،ازتیمهــایمبتنــی
بــرنقــشاســتفادهمیکننــد.تیمهــایمبتنــیبــرنقــشبــهدلیــل
ــی ــیرهایارتباط ــغلیومس ــایش ــردنعملکرده ــتک دستبهدس
ــتارتباطــات ــیتقوی ــرمســتقیم،دارایمشــکلذات ــیوغی طوالن
نادرســتهســتند)یعنــیتنهــادانــشصریــحرابهاشــتراک
میگذارنــد(.درمقابــل،تیمهــایچابــک،ایــنمشــکلرابــا
اســتفادهازتیمهــایبــاکارکــردمتقابــلحــلکردهانــدوازطریــق
ــهو ــیدوگان ــار،برنامهنویس ــراروانتش ــزیتک ــتراتژیبرنامهری اس
چرخــشوجلســاتروزانــهونــگاهبــهگذشــته،ارتباطــاتمســتقیم
ــات ــالارتباط ــااحتم ــنروشه ــیای ــد.تمام ــویقمینماین راتش
ــیوههای ــرش ــترب ــابیش ــنتیمه ــد.ای ــشمیده ــتراکاه نادرس
ــدواز ــهمیکنن ــیتکی ــشضمن ــتراکگذاریدان ــهاش ــفب مختل
ــای ــهج ــریعب ــوردس ــایبازخ ــیوحلقهه ــلاجتماع ــقتعام طری
روشهــایســاختیافتــهمنطقــی،ســعیدربــهاشــتراکگــذاری

هــرچــهبیشــتردانــشدارنــد.
بــاایــنحــال،محدودیتهــایذاتــیوعمــدهایدرشــیوههای
مختلــفتســهیمدانــشتوســطتیمهــایچابــکوجــوددارد.
یادگیــریدرمیــانتیمهــاتســهیلنمیشــودوهمچنیــنکارکــرد
تیمهــابــااختــاللمواجــهمیشــوداگــربــاتیمهــایتوزیــعشــده
ــاایــنچالشهــا ــرایمواجهــهب مواجــهباشــیم.تیمهــایچابــکب
ــهاز ــد،بلک ــودمیپردازن ــیخ ــشضمن ــهیمدان ــهتس ــاب ــهتنه ن
شــیوههایبهاشــتراکگذاریدانــشصریــحبــاســرعتبــاالو
ــور ــعهآزمون-مح ــدتوس ــدهمانن ــتفادهمیکنن ــزاس ــمنی حجمک
ــام ــیونظ ــتفادهازویک ــروری،اس ــنادض ــتراکاس )TDD(،اش

ــرگذشــته. ــرورب ــقجلســاتم ــاازطری کســبآموزهه
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معرفیکنفرانس

معرفی
ــای ــمند،ملته ــهرهایهوش ــاره»ش ــس2017CIKM،درب ــمکنفران ت
ــاط ــهطــوراســتراتژیکدرنق ــسب ــاتکنفران هوشــمند«اســت.موضوع
تالقــیپژوهشهــایصــورتگرفتــهدرمدیریــتدانــش،اطالعــاتوداده
ــای ــاوبینشه ــردفناوریه ــهف ــرب ــهایمنحص ــهگون ــهوب ــرارگرفت ق
ــمندرا ــایهوش ــمند،ملته ــهرهایهوش ــماندازش ــدۀچش ــقکنن محق
ــهری ــقش ــیاریازمناط ــطبس ــاتوس ــنبینشه ــد.ای ــتهمیکن برجس
درکشــورهایمختلــف،بــهاشــتراکگذاشــتهمیشــود.کنفرانــس
ــروو ــانپیش ــود)1992(،محقق ــزاریخ ــالبرگ ــنس CIKM،ازاولی
بازیابــی دانــش، برجســتهدرحوزههــایمدیریــت توســعهدهندگان
ــانو ــمآوردهاســت.محقق ــتگرده ــاموفقی ــگاهدادهراب ــاتوپای اطالع
ــاالت،ارائههــای ــقانتشــارمق ســایرشــرکتکنندگاندرCIKM،ازطری
ــاالدرخصــوصیافتههــای ــاکیفیــتب رودررووبحثهــاوگفتگوهــایب
تحقیقــاتنظــریوکاربــردی،آینــدهمدیریــتدانــشراشــکلمیدهنــد
ــقسیســتمهای ــشرویخل ــزپی ــاییمشــکالتچالشبرانگی ــاشناس وب
دانشــیواطالعاتــیپیشــرفته،ســعیدارنــدتــاراهحلهــاورویکردهــای
ــس ــنکنفران ــد.بنابرای ــمنماین ــافرآه ــنچالشه ــرایای روشــنگرانهایب
ــق ــفازطری ــایمختل ــانحوزهه ــلمی ــجتعام ــنتتروی ــعیداردس س
برنامههــایگســتردهومیــانرشــتهایدرکنفرانــسراادامــهدهــدوبــه
ــدی ــوتازســخنرانانکلی ــاوره،دع ــایآموزشــی،مش ــزاریکارگاهه برگ
صنعــت،پرداختــهوازطریــقچــاپپوســترومقــاالتپژوهشــی،ارائههــا
وبرگــزاریمســابقاتودیگــررویدادهــایخــاص،بــهایــنهــدفدســت

یابــد.

محورهای1کنفرانس1عبارتند1از:
• کســبوپــردازشدادهواطالعــات)دادههــایخزنــده،کیفیــت	

دادههــا،امنیــتداده(

• یکپارچهســازیوتجمیــع)پــردازشمعنایــی،منشــأداده،انبــارداده،	
حریــمخصوصــیوامنیت،مدلســازی(

• ــاد	 ــاحجــمزی ــری،محاســباتهمــراهب زیرســاختها)محاســباتاب
فشردهســازی، و نمایهســازی داده، پایــگاه سیســتمهای داده،

ــتجو( ــایجس ــاریموتوره معم
• پــردازشدادههــایخــاص)متــونچندزبانــه،چندرســانهای،جریــان	

داده،دادههــایعلمــی،دادهرســانههایاجتماعــی(
• ادغــامویکپارچهســازیســاختارهایدانشــی)پــردازشزبــان،	

ــع ــرداریازمناب ــری،بهرهب ــماندازکامپیوت ــار،چش ــخیصگفت تش
ــی( خارج

• ــریماشــینی،	 ــن،دادهکاوی،یادگی ــیآنالی ــردازشتحلیل تحلیــل)پ
ــداد، ــیروی ــخیصوردیاب ــر،تش ــیمقیاسپذی ــایتحلیل الگوریتمه

ــق( ــیعمی ــبکههایعصب ش
• وب،	 تکمنظــوره )جســتجوی اطالعــات بازیابــی و دسترســی

مدلهــای گفتگــو، سیســتمهای و ســؤاالت بــه پاســخدهی
سیســتمهای شخصیســازی، درخواســتها، پــردازش بازیابــی،

پیشــنهادوفیلترینــگ(
• ارائۀاطالعات)تجسم،خالصهسازی،خوانایی،خروجیصدا(	
• کاربــرورابــطکاربــریبــرایسیســتمهایدادهواطالعــات)تحلیــل	

رفتــارکاربــر،طراحــیرابــطکاربــر،شخصیســازی،تحلیــلتعاملــی،
محاســباتقابــلانتقــال،رابــطکاربــریســخنران(

• جمعیتسپاریوبهرهبرداریازمنابعآنالین	
• ارزیابی)ارزیابیآنالینوغیرآنالین،مطالعۀبهروشها(	
• بــهکارگیــری)سیســتمهایشــهری،اطالعــاتزیســتدارویی	

ــوم ــران،عل ــاتبح ــبوکار،اطالع ــوشکس ــت،ه ــالمت،امنی وس
رســانههای داده، بــر مبتنــی کشــف محاســباتی، اجتماعــی

ــده( ــادآورن ــهی ــتجویب ــی،جس اجتماع

بیست وششمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش و اطالعات )2017(
)ACM(1برگزار1کننده:1انجمن1ماشین1های1محاسباتی

زمان1و1مکان1برگزاری:161تا120171Nov1101–1سنگاپور

http://cikm2017.org/
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معرفیکتاب

ــتراتژی1های1کســب1و1 ــی1اس ــاب:1طراح ــوان1کت عن
کار1مبتنــی1بــر1مدیریــت1دانــش1/1رویکــرد1از1بــاال1

بــه1پاییــن

مؤلفان:
Sanjay Mohapatra • Arjun Agrawal •Anurag Satpathy1

Springer1،12016:انتشارات

معرفی
ایــنکتــابرویکــردیعملــیبهمنظــورطراحــیوپیادهســازی
اســتراتژیمدیریــتدانــشفرآهــممیکنــد.درایــنکتــاب
ــی ــتدانش ــتراتژیمدیری ــهاس ــهچگون ــودک ــحدادهمیش توضی
طراحــیکنیــمکــهاهــدافکســبوکاررادرراســتایســرفصلهای
ــنرویکــردی ــابهمچنی ــنکت ــد.ای ــمنمای ــشتنظی ــتدان مدیری
ــه ــازمانارائ ــشدرس ــتدان ــتراتژیمدیری ــازیاس ــرایپیادهس ب
میدهــدبــهگونــهایکــهپایــداریوتــداومطــرحمدیریــتدانــش
راتضمیــننمایــد.تمامــیمفاهیــمواجــزایاصلــیمدیریــتدانــش
وهمچنیــنگامهــایالزمبــرایطراحــیاســتراتژیدرایــنکتــاب
ــرای ــمب ــانوه ــرایمبتدی ــمب ــابه ــود.کت ــشدادهمیش پوش
ــشرشــتهایاســت ــتدان ــود.مدیری ــدب ــدخواه متخصصــانمفی
کــهرویکــردییکپارچــهبــرایشناســایی،کســب،ارزیابــی،بازیابــی
وبــهاشــتراکگذاریتمامــیداراییهــایاطالعاتــیســازمان
ــایداده، ــاملپایگاهه ــتش ــناس ــاممک ــد.داراییه ــهمیده ارائ
اســناد،سیاســتها،رویههــاوتجربــهوتخصــصقبلــیهــریــکاز
اعضــایســازمانراشــاملشــودکــهتحــتمالکیــتســازمانقــرار
نداشــتهاند.دانــشنیــزدرحقیقــتبــهرونــدیادگیــریایــننتایــج
حاصــلازتجربــهاعضــایســازماناطــالقمیشــودکــهدراذهــان
ــادی، ــرانتق ــقتفک ــاًازطری ــشعمدت ــت.دان ــهاس ــاننهفت کارکن
تماشــایدیگــرانومشــاهدۀنتایجــیکــهدیگــراندســتیافتهانــد
بــهدســتمیآیــد.ایــنمشــاهداتبعــداًالگویــیراشــکلمیدهــد
کــهبــهطــورکلــیقابــلتبدیــلبــهدانــشهســتند.بدیــنمعنــا
ــد ــایتولی ــهدادهه ــردک ــکلمیگی ــیش ــازمان ــشتنه ــهدان ک
ــپس ــدهوس ــدیش ــاهده،طبقهبن ــامش ــهی ــقتجرب ــدهازطری ش

الگوهــایاطالعاتــیحاصــل،خــردکلــیرابســازند.بنابرایــنانتشــار،
توزیــعوپذیــرشنتایــجدانشــیازفاکتورهــایکلیــدیدرمدیریــت
دانــشهســتند.هــرمدانــشمفاهیــممعمــولدرتبدیــالتدانشــی
ــل ــشتبدی ــهاطالعــاتوســپسدان رانشــانمیدهــدکــهدادهب
میشــود.بســیاریازســازمانهادرمدیریــتدانــشحاصــلو
ــاب ــد.کت ــکلمواجهان ــامش ــبوکارب ــعکس ــهمناف ــلآنب تبدی
»طراحــیاســتراتژیهایکســبوکارمبتنــیبــرمدیریــتدانــش«

ســعیداردچگونگــیانجــامایــنکارراتوضیــحدهــد.

ارژنگ1یزدی
کارشناس1مدیریت1دانش
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کانالتلگراممشاورانتوسعهآینده

به1نام1خالق1لوح1و1قلم
مدیریــتدانــشفــردیوســازمانی،ازالزامــاتعصــرحاضــروجــزءاصلیتریــنشــاخصهایموفقیــتوعامــلبقــایســازمانهااســت.
لــزوموجــودشــبکهایازاســاتیددانشــگاهیحــوزۀمدیریــتدانــش،درکنــارمتخصصــانپیادهســازیایــنمفهــومدرســازمانهایایرانــی،
مــارابــرآنداشــتتــاکانــالرســمی»مشــاوران1مدیریــت1دانــش1ایــران«راجهــتاطالعرســانیپیرامــونموضوعــاتروزوهمچنیــن

بــهاشــتراکگــذاریتجربیــاتپیــادهســازیمدیریــتدانــشدرســازمانهــایداخلــیوخارجــیراهانــدازینماییــم.
ــرای ــال،لینــکزیــرجهــتعضویــتشــماوهمچنیــنارســالآنب ــرشــدنهــرچــهبیشــترایــنکان ــرایــناســاس،جهــتپربارت ب

ــدهاســت. دوســتانوهمــکاراندرجگردی

https://telegram.me/iranKMconsulting

باتشکر
مشاوران1توسعه1آینده




