 -1چرا کارکنان سازمان دانشهایشان را به اشتراک نمیگذارند؛  15دلیل و راهحلها
ش انتقال دانش از طریق کمک همکار ()Peer Assists
 -2رو 
 -3روندهای جهانی و مطالعات موردی کوتاه مدیریت دانش
 -4کتابخانه زیرساخت فناوری اطالعات ()ITIL
 -5برگزاری کارگاه مدیریت دانش در شهرداری تهران
 -6مصاحبه اختصاصی مشاوران توسعه آینده با Tony Rhem
 -7مدیریت دانش در پروژههای چابک
 -8معرفی کنفرانس مدیریت دانش
 -9معرفی کتاب :طراحی استراتژیهای کسب و کار مبتنی بر مدیریت دانش

3
7
12
14
17
19
23
28
29

مدیر مسئول :نوید نظافتی
رسدبیر :امیر خرسوانی
هیات تحریریه :فرید مظفری  -ساسان رستم نژاد  -عالیه سلیمیان -
نریامن نظافتی  -حسن دوستآذر  -ارژنگ یزدی.
ویراستار :ارژنگ یزدی
مجله الکرتونیکی مطالعات مدیریت دانش
شامره  / 29آذر 1395
تلفن44974523           :
نمابر44974531           :

http://mta.co.ir
kms@mta.co.ir

شماره 30

2

چرا کارکنان سازمان دانشهایشان را به اشتراک نمیگذارند؛  15دلیل و راهحلها

امیر خسروانی
سردبیر و مدیر ارشد پروژه
موانــع بــه اشــتراکگذاری دانــش در ســازمانها چیســت؟ آیــا
فرآیندهــای کاری دلیــل آن اســت یــا مشــکل در واقــع بــه مفهــوم
بــه اشــتراکگذاری بــاز میگــردد؟ اســتن گارفیلــد ،راهبــر برنامــه
جامــع و یکپارچــه مدیریــت دانــش در شــرکت  15 ،HPدلیــل و
راهحــل بــرای عــدم بــه اشــتراکگذاری دانــش در ســازمانها
برمیشــمرد کــه در واقــع تفصیــل و جمعبنــدی از کتــاب فردینانــد
فورنیــز محســوب میشــود کــه بــا همیــن عنــوان در ســال 1999
منتشــر شــد.
1 .1نداشــتن زمــان کافــی :کارکنــان فکــر میکننــد کــه زمــان
کافــی بــرای بــه اشــتراکگذاری دانــش در اختیــار ندارنــد و
ایــن کار موجــب لطمــه بــه برنامههــای کاریشــان میشــود.
راهحــل :نهادینهکــردن اشــتراک دانــش در رویههــا و
فرآیندهــای اصلــی کاری در ســازمان بــه گونـهای کــه کارکنان
اشــتراک دانــش را وظیفـهای مــازاد و جــدا از کار خــود نبیننــد
و تصــور نکننــد کــه میتــوان از آن صرفنظــر کــرد.
2 .2کارکنــان بــه یکدیگــر اعتمــاد ندارنــد :کارکنان ســازمان
نگــران هســتند کــه بــه اشــتراکگذاری دانشهایشــان
موجــب میشــود دیگــران از مزایــا و منافــع آن دانــش
برخــوردار شــوند بــدون آنکــه شــخص بهاشــتراکگذارنده
چیــزی در ازای آن دریافــت کنــد و ســودی بــرای وی داشــته

باشــد .همچنیــن کارکنــان ممکــن اســت فکــر کننــد کــه
اشــتراک دانــش موجــب اســتفادۀ غیــر صحیــح از دانــش
میشــود .راهحــل :پــاداش و تقدیــر فقــط در ازای بــرآورده
شــدن اهــداف تیمــی (گروهــی) اعطــا شــود و بــه منظــور خلق
محیــط اعتمــاد درون ســازمان ،انجمنهــا و تیمهــای کاری
پــرورش داده شــده و از انجــام کارهــا بــه صــورت گروهــی بــه
جــای فــردی حمایــت شــود.
3 .3تصــور غلــط «ذخیــرۀ دانــش قــدرت اســت» در میــان
اعضــای ســازمان رواج دارد :کارکنــان دانــش را نــزد خــود
احتــکار میکننــد و تنهــا زمانــی آنرا در اختیــار دیگــران
قــرار میدهنــد کــه کســی از آنهــا درخواســت کنــد و
بدیــن ترتیــب ســعی میکننــد خــود را باالتــر و قدرتمندتــر
از دیگــران نشــان دهنــد و همــواره در ازای اشــتراک دانــش،
منتظــر دریافــت منفعــت و ســودی بــرای خــود هســتند.
راهحــل :تقدیــر ،پاداشدهــی و شناســاندن کســانی کــه دانــش
را بــه اشــتراک میگذارنــد در مقابــل عــدم بــه رســمیت
شــناختن کســانی کــه ایــن کار را انجــام نمیدهنــد.
4 .4کارکان دلیــل اهمیــت اشــتراک دانــش را نمیداننــد:
مدیــران ارشــد ســازمان اســتدالل قــوی بــرای اشــتراک دانــش
ندارنــد و اهمیــت آن را در ســازمان تأکیــد نمیکننــد .راهحــل:
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مدیرعامــل و مدیــران ارشــد بایــد بــه طــور منظــم در جریــان
اهــداف و انتظــارات فرآینــد بــه اشــتراکگذاری دانــش قــرار
گیرنــد و بــا نحــوه پاداشدهــی در ازای انجــام فعالیتهــای
مدیریــت دانــش ،ارتبــاط برقــرار کننــد.
5 .5کارکنــان نمیداننــد چــه اقداماتــی بــرای اشــتراک
دانــش بایــد انجــام دهنــد :راهبــر دانــش در ســازمان
مشــخص نیســت و اهــداف روشــن بــرای بــه اشــتراکگذاری
دانــش تعییــن نشــده اســت .بــه عبارتــی رفتــار مناســب
مدیریــت دانشــی در ســازمان مدلســازی نشــده اســت.
راهحــل :اهــداف روشــن بــرای مدیریــت دانــش مشــخص
شــده و بــه کارکنــان ابــاغ شــود .همچنیــن مدیــران ارشــد
خــود در بــه اشــتراکگذاری دانشهایشــان پیشــگام شــوند
و راه و روش صحیــح انجــام فرآیندهــای مدیریــت دانــش را
بــه کارکنــان نشــان دهنــد بــه گونــهای کــه دیگــران رفتــار
مدیــران خــود را ســرلوحه کار خــود قــرار داده و از آنــان
تبعیــت کننــد.
6 .6کارکنــان فکــر میکننــد راه و روش اشــتراک دانــش
توصیــه شــده ،مناســب نیســت و کارآیــی نــدارد:
آموزشهــا و ارتباطــات مدیریــت دانــش برقــرار شــده امــا
کارکنــان بــر ایــن باورنــد کــه آنچــه بــرای اشــتراک دانــش از
آنــان خواســته میشــود ،کارآمــد نیســت .راهحــل :ایــن مشــکل
بزرگتریــن چالــش پیــش روی مدیریــت دانــش در یک ســازمان
اســت .بنابرایــن بــه تــاش جمعــی تمامــی دســتاندرکاران
مدیریــت دانــش احتیــاج دارد .راهبــران مدیریــت دانــش،
کارگــزاران دانشــی ( )Knowledge Brokersو دیگــر

اعضــای تیــم مدیریــت دانــش ،بایــد افــراد را در گروههــای
کاری ســاماندهی کــرده و آنــان را متقاعــد نماینــد کــه
مدیریــت دانــش در حقیقــت کارآمــد اســت و حتــی اگــر
الزم باشــد بایــد بــا تکتــک افــراد ســازمان بــه طــور رودررو
صحبــت کننــد.
7 .7کارکنــان تصــور میکننــد روش قبلــی خودشــان
بهتــر اســت :کارکنــان بــه روشهــای قدیمــی عــادت
کردهانــد یعنــی اصــوالً بــه تنهایــی کار میکننــد یــا تنهــا
بــا گــروه کوچکــی از رفقــای مــورد اعتمــاد خــود در ارتبــاط
هســتند و بــر ایــن باورنــد کــه ایــن بهتریــن روش اســت.
راهحــل :بــه طــور منظــم داســتانهای موفقیــت دیگــران
کــه از اشــتراک دانــش بــا روشهــای توصیــه شــده ســود
میبرنــد ،نقــل شــده و از ایــن طریــق بــه کارکنانــی کــه در
دام روشهــای فعلــی خــود گیــر کردهانــد ،کمــک شــود تــا
شــرایط کاری خــود را بهبــود دهنــد.
8 .8کارکنــان فکــر میکننــد امــور دیگــر مهمتــر
اســت :کارکنــان اعتقــاد دارنــد وظایــف بــا اولویــت باالتــر از
بــه اشــتراکگذاری دانــش وجــود دارد .راهحــل :تمــام مدیــران
تــراز اول ســازمان رفتــار تســهیم دانــش را بــرای کارکنــان
خــود مدلســازی نمــوده و انطبــاق رویههــا بــا اهــداف
بهاشــتراکگذاری دانــش را بــا همــان شــور و اشــتیاقی کــه
ســایر اهــداف را دنبــال میکننــد ،در نظــر بگیرنــد.
9 .9اشــتراک دانــش هیــچ نتیجــۀ مثبتــی بــرای کارکنــان
بــه همــراه نــدارد :کارکنــان هیــچ پــاداش ،تشــویق و یــا
تقدیــری از فعالیتهــای مدیریــت دانــش دریافــت نمیکننــد
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و تصــور میکننــد کــه اشــتراک دانــش هیــچ ســود و
مزیتــی برایشــان بــه همــراه نــدارد .راهحــل :پیادهســازی
برنامههــای پــاداش و تقدیــر بــرای افــرادی کــه دانــش خــود
را بــه اشــتراک میگذارنــد .بــه عنــوان مثــال در نظــر گرفتــن
امتیــازات دانشــی بــرای فعالیتهــای مختلــف دانشــکاران و
ســپس دادن پــاداش مطلــوب بــه افــرادی کــه باالتریــن امتیــاز
دانشــی را کســب کردهانــد.
1 010کارکنــان بــه اشــتباه تصــور میکننــد کــه مدیریــت
دانــش را انجــام دادهانــد :پرســنل ســازمان ،دانــش را بــا
روشــی مغایــر بــا اصــول توصیــه شــده مدیریــت دانــش بــه
اشــتراک میگذارنــد (بــه عنــوان مثــال از طریــق ایمیــل و
تنهــا بــا همــکاران مورداعتمــاد خــود در ارتبــاط هســتند و
یــا از لیســتهای ایمیــل از پیــش توزیــع شــده اســتفاده
میکننــد) .راهحــل :تخصیــص افــراد بــه انجمنهــا و
گروههــای کاری درونســازمانی تــا روشهــای مناســب
اشــتراک دانــش را بیآموزنــد و درک نماینــد کــه چــرا ایــن
روشهــا از راههــای ســنتی تبــادل اطالعــات بهتــر کارآیــی
دارنــد .همزمــان میتــوان از ابزارهــا و فرآیندهــای جدیــد
اســتفاده کــرد بــه گونـهای کــه بــه ســرعت فراگیــر شــده و نظر
همــه کارکنــان را بــه خــود جلــب کنــد .ایــن بهتریــن روش
بــرای جایگزینکــردن متدهــای قدیمــی تبــادل و اشــتراک
اطالعــات اســت.
1 111وجــود مشــوقها و انگیزههایــی بــرای عــدم بــه
اشــتراک گــذاری دانــش (هماننــد پــاداش و تقدیــر):
در ایــن حالــت ،کارکنــان دانشهایشــان را نــزد خــود
احتــکار کــرده و دیگــران را بــرای دریافــت کمــک مجبــور بــه
التمــاس میکننــد .در ثانــی در ســازمان پاداشهــا ،تقدیــر و
تشــویقهایی بــرای انجــام کارهــا بــه طــور انفــرادی وجــود
دارد کــه موجــب تخریــب فرهنــگ بــه اشــتراکگذاری دانــش

میشــود .راهحــل :تعامــل قویتــر تیــم مدیریــت دانــش
بــا تمامــی مدیــران ســازمان بــه منظــور تشــویق رفتارهــای
مطلــوب و متوقــف ســاختن پاداشدهــی بــه رفتارهــای
خــاف کار گروهــی و نامطلــوب.
1 212وجــود اقدامــات تنبیهــی بــرای رفتــار بــه
اشــتراکگذاری دانــش :کارکنــان بــه دلیــل اختصــاص
دادن زمــان بــه فعالیتهــای اشــتراک دانــش ،بــه اهــداف
دیگــری کــه بــرای ســازمان مهمتــر اســت ،دســت نمییابنــد
و از ســوی مدیــران بــه دلیــل اتــاف وقــت ،تنبیــه میشــوند.
راهحــل :تنظیــم فرآیندهــا و اهــداف بهاشــتراکگذاری دانــش
بــا دیگــر اهــداف عملکــرد و فرآیندهــای مهــم و فرســتادن
ســیگنال منظــم بــه کارکنــان مبنــی بــر اینکــه زمــان صــرف
شــده بــرای اشــتراک دانــش ،اتــاف وقــت نیســت و بهتریــن
نــوع اســتفاده از زمــان اســت.
1 313تفکــر وجــود عواقــب منفــی در اثــر اشــتراک دانــش:
کارکنــان ســازمان میترســند کــه اگــر دانــش خــود را
بــه اشــتراک بگذارنــد ،نقطــۀ ثقــل خــود بــه عنــوان یــک
متخصــص و فــردی کــه مــورد توجــه دیگــر همــکاران اســت را
از دســت میدهنــد .همچنیــن آنهــا فکــر میکننــد افــرادی
کــه مــورد اعتمــاد نیســتند ،از دانــش بــه اشــتراک گذاشــته
شــده ســوء اســتفاده کــرده و یــا حــق مالکیــت دانــش را زیــر
پــا خواهنــد گذاشــت .اتــاف وقــت و نرســیدن بــه اهــداف
مهمتــر دیگــر نیــز از عوامــل ایجــاد تفکــر منفــی نســبت بــه
اشــتراک دانــش اســت .بنابرایــن کارکنــان از پرســیدن ســؤال
و یــا پاس ـخدادن بــه ســؤال دیگــران در جمــع همــکاران بیــم
دارنــد چراکــه ممکــن اســت جهــل آنــان را آشــکار کنــد و
در نظــر دیگــران فــرد بیکفایــت و ناالیقــی جلــوه کننــد و
مــورد انتقــاد ،تمســخر و ســرزنش دیگــران قــرار گیرنــد و بــه
دلیــل بــه اشــتراکگذاری مطلبــی نادرســت یــا نامناســب،
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شــرمنده شــوند .راهحــل :اشــتراک دانــش بــه عنــوان فاکتــور
موفقیــت حیاتــی در ســازمان تصویــب و بــه رســمیت شــناخته
شــود .تســهیل روشهــای ایجــاد ارتبــاط مبتنــی بــر اعتمــاد از
طریــق شــبکههای اجتماعــی ســازمانی و جلســات گفتگــوی
چهرهبهچهــره .تقدیــر از افــرادی کــه در مــاء عــام اقــدام بــه
پرســیدن ســؤال و پاســخگویی بــه ســؤاالت دیگــران میکننــد
و بــه نمایندگــی از دیگــران روشهایــی بــرای برقــراری ارتبــاط
ابــداع میکننــد.
1 414هیــچ نتیجــه منفــی در اثــر کوتاهــی در بــه
اشــتراکگذاری دانــش ،وجــود نــدارد :اشــتراک دانــش
جــزء اهــداف عملکــرد اساســی افــراد نیســت یــا هدفــی اســت
کــه توجــه چندانــی بــدان نمیشــود .راهحــل :تعامــل بــا
تمامــی مدیــران تــراز اول ســازمان و متقاعــد کــردن آنــان
نســبت بــه پیادهســازی ،ارزیابــی و تقویــت اهــداف مدیریــت
دانــش (نیــاز اســت تــا ایــن روش از بــاال بــه پاییــن اجرا شــود).
اگــر مدیرعامــل و راهبــر ســازمان بــر ایــن اهــداف اصــرار ورزد
و دائمــاً میــزان انطبــاق رویههــا را ارزیابــی نمایــد ،مدیریــت
دانــش مســلماً تحقــق خواهــد یافــت.
1 515موانعــی خــارج از تــوان و کنتــرل پرســنل وجــود
دارد :کارکنــان اجــازه ندارنــد زمــان زیــادی را صــرف بــه
اشــتراکگذاری دانــش کننــد یــا بــه سیســتم و نرمافــزار
مناســب بــه اشــتراکگذاری دسترســی ندارنــد یــا از
مهارتهــای زبــان انگلیســی قــوی بــرای ارتبــاط بــا خــارج
از کشــور برخــوردار نیســتند .راهحــل :نهادینهســازی اشــتراک
دانــش در فرآیندهــای عــادی کســبوکار و فرآهــم آوردن
روشهایــی بــرای تعامــل هنگامیکــه افــراد از یکدیگــر دور
هســتند (تاالرهــای گفتگــوی آنالیــن و ایمیــل) .تشــویق
افــرادی کــه مهــارت زبــان انگلیســی ضعیــف دارنــد بــه
اشــتراک دانــش بــا زبــان مــادری خــود در درون کشــور.
اجزاء فرآیند به اشتراکگذاری دانش
بــه اشــتراکگذاری مطابــق شــکل  1دارای ســه جــزء اساســی
افــراد ،فرآینــد و فنــاوری اســت:
•افراد
1 .1وجــود ســؤال ،مشــکل یــا نیــاز دانشــی در ذهــن یکــی از
افــراد ســازمان
2 .2انجمــن یــا گروهــی از افــراد کــه پاســخها و راهحلهــا را
ارائــه میکننــد
3 .3کارگــزار دانــش کــه رونــد بحثهــا و گفتگوهــا مــورد
پایــش و نظــارت قــرار میدهــد تــا اطمینــان حاصــل کنــد
کــه پاســخ مناســب ارائــه شــده اســت.
•فرآیند
1 .1فرآینــد تعامــل کــه از پرســیدن ســؤال و ارائــه پاســخ
حمایــت میکنــد
2 .2سیاســتها و رویههــای اســتاندارد بــرای بــه

دانــش
اشــتراکگذاری
3 .3در دســت داشــتن رویههــای ارزیابــی میــزان بــه
اشــتراکگذاری دانــش و ارائــه مشــوقها (پــاداش و
تقدیــر)
•فناوری
1 .1مخازن دانش ساختارمند
2 .2فضاهای تعاملی گروهی
3 .3تاالرهای گفتگوی به هم پیوسته
ســه روش بــرای بــه اشــتراکگذاری دانــش وجــود دارد کــه
عبارتنــد از:
•به اشتراکگذاری تقاضا محور
1 .1فرد یا گروهی دارای سؤال و یا نیاز دانشی است
2 .2مخــازن دانــش موجــود و بایگانــی تاالرهــای گفتگــو مــورد
جســتجو قــرار میگیــرد و در صورتــی کــه پاســخ از قبــل
موجــود باشــد از آن اســتفاده میشــود.
3 .3اگــر پاســخ ســؤال یافــت نشــود ،ســؤال خــود را بــه تــاالر
گفتگــوی مرتبــط ارســال میکننــد.
4 .4اعضــای دیگــر در تــاالر گفتگــو پاســخهای خــود را ارائــه
میکننــد .پاســخها ممکــن اســت دارای لینــک بــه دیگــر
مخــازن دانــش باشــد.
5 .5پاســخها بــه طــور خــودکار ذخیــره شــده و بــرای
جســتجوهای آینــده مــد نظــر قــرار میگیرنــد.
•به اشتراکگذاری دانش ضمنی
1 .1فــردی دارای دانــش ،تمایــل دارد بینشهــا و نظــرات خــود
را بــه اشــتراک بگــذارد .یــک درس آموختــه یــا راهحلــی
بــرای مشــکلی کــه ممکــن اســت در آینــده بــروز نمایــد.
2 .2تــاالر گفتگــوی مــورد نظــر را انتخــاب کــرده و بــه طــور
رســمی دانــش خــود را بــه رشــتۀ تحریــر درآورده و بــرای
جســتجوهای بعــدی آن را بــه شــکل دانــش صریــح درآورده
و ذخیــره میکنــد.
•به اشتراکگذاری دانش صریح
1 .1فــردی تمایــل دارد محتوایــی را بــه اشــتراک بگــذارد کــه
قابــل اســتفاده مجــدد اســت هماننــد اســناد ،پاورپوینــت،
صــدا و یــا تصویــر ضبــط شــده ،رویههــا  و ماننــد اینهــا.
2 .2فــرد یــا گــروه دارنــدۀ دانــش ،فایلــی کــه در بردارنــدۀ
محتــوای مــورد نظــر اســت را در مخــزن دانــش مرتبــط،
آپلــود میکنــد.
3 .3بــه طــور همزمــان ،لینــک مرتبــط بــا فایــل بــه همــراه
توضیــح مختصــری از دانــش ذخیــره شــده را در تــاالر
گفتگــو ارســال نمــوده و دیگــران را از وجــود چنیــن دانشــی
باخبــر میکنــد.
مأخذhttps://www.linkedin.com :
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روش انتقال دانش از طریق کمک همکار ()Peer Assists

فرید مظفری
مدیر آموزش و توانمندسازی
انتقــال دانــش از یــک قســمت از ســازمان بــه قســمت دیگــر،
یکــی از اهــداف اصلــی مدیریــت دانــش در ســازمان اســت ،امــا یــک
فراخــوان بــرای تشــویق بــه اشــتراک یــا انتقــال دانــش ،نمیتوانــد
اثربخشــی داشــته باشــد زیــرا راههــای مختلفــی بــرای انتقــال دانــش
وجــود دارد .شــما بایــد اطمینــان حاصــل نماییــد کــه بــا توجــه بــه
شــرایط ســازمان بــر روی بهتریــن روش ســرمایهگذاری کردهایــد.
دو ســؤالی کــه بــر روی ایــن انتخــاب تاثیــر دارنــد در ادامــه بیــان
میشــود:
1 .1مشــکلی کــه در انتقــال دانــش بــا آن روبــرو هســتید
و ســعی در حــل آن داریــد چیســت؟
•انتقــال دانشــی کــه در یــک پــروژه فــرا گرفتهایــد بــه
پــروژه دیگــر؟
•انتقال دانش از یک خبره بازنشسته به جانشین او؟
•انتقــال دانشــی کــه از یــک اتفــاق بــه دســت آمــده اســت
ماننــد از دســت دادن یــک قــرارداد؟
2 .2چه نوع دانشی را میخواهید انتقال دهید؟
•صریــح ( :)explicitدانشــی کــه میتــوان آن را بــه
صــورت مکتــوب درآورد و در اختیــار ســایرین قــرار داد.
•ضمنــی ( :)implicitدانــش چگونگــی کــه از طریق تجربه
بــه دســت میآیــد و در ذهــن افــراد قــرار دارد.

• :Tacitایــن دانــش از دانــش ضمنــی ( )implicitعمیقتر
اســت امــا گاهــی قابــل بیــان کــردن نیســت .دانــش  tacit
فقــط از طریــق مشــاهده اســتاد یــا مربیگــری خبــره
آموختــه میشــود.
در ادامــه جدولــی نمایــش داده میشــود کــه بــا توجــه بــه
نیازهــای انتقــال دانــش ســازمانها ،نــوع دانشــی کــه مختــص بــه
هــر نیــاز اســت ،روشــی کــه بــرای اکتســاب دانــش مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد؛ روشــی کــه بــا اســتفاده از آن میتــوان دانــش را
بــه دیگــران منتقــل کــرد را پیشــنهاد میدهــد.
در ایــن قســمت در مــورد آخریــن ســطر چارچــوب ،توضیحــات
بیشــتری ارائــه میگــردد .تطبیــق دادن چیزهایــی کــه اعضــای یــک
تیــم یادگرفتهانــد تــا در زمینههــای دیگــر نیــز قابــل اســتفاده
باشــد .در ایــن جملــه از کلمــه تطبیــق دادن ( )Adaptingاســتفاده
شــده اســت ،زیــرا معمــوال چیزهایــی کــه یــک تیــم در یــک
موقعیــت فــرا میگیــرد قابــل کپــی کــردن و انتقــال بــه موقعیــت
دیگــر نیســت و بایســتی بــا شــرایط جدیــد تطبیــق داده شــود.
در ادامــه دو مثــال کــه اعضــای یــک تیــم بــا تجربــه در حــل
کــردن مشــکل یــک تیــم کــه بــا مســئلهای روبــرو شــدهاند کمــک
کردهانــد ،ارائــه میشــود.
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جدول :1چارچوب انتقال دانش دیکسون
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کمک همکار در BP
 Helenرهبــر تیــم  BPدر ســایت اســتخراج ،واقــع در اعماق آب

در دریــای شــمال بــود .در تیــم هلــن چهــار نفــر بودنــد کــه بــه او
گــزارش میدادنــد؛ دو متخصــص ژئــو فیزیــک ،یــک زمینشــناس،
و یــک مهنــدس نفــت .ایــن تیــم ،ماههــا بــرای جمــعآوری و
تحلیــل دادههــا بــه منظــور تعییــن بهتریــن محــل ســایت ،زمــان
صــرف کــرد .اکنــون تیــم بــه مرحل ـهای رســیده بــود کــه بایســتی
در مــورد ادامــه کار تصمیمگیــری میکــرد .آیــا بایســتی بــه
منظــور اطمینــان از وجــود نفــت در ایــن ســایت ،تجهیــزات را بــه
اعمــاق آب فرســتاد؟ آیــا بایســتی بــه ســرمایهگذاران خــود متعهــد
میشــدند کــه ســرمایه خــود را بــا اطمینــان از وجــود نفــت در ایــن
محــل ،ســرمایهگذاری کننــد .ایــن تصمیمــات خیلــی مهــم بودنــد
چــون در ایــن فرآینــد ،پــول درگیــر بــود :بــه عنــوان مثــال ،ایــن کار
ممکــن بــود هــر دقیقــه  200دالر هزینــه داشــته باشــد.
تیــم  Helenبــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بایــد بــرای
 Peer Assistفراخــوان بزننــد .آنهــا میخواســتند کــه آخریــن
درسآموختههــا از ســایتهای عمیــق دیگــر را بــه منظــور اتخــاذ
بهتریــن تصمیــم بــه دســت آورنــد .هلــن و تیمــش 15 ،نفــر از
همــکاران خــود در  BPدر ســایر نقــاط دنیــا را انتخــاب کردنــد کــه
بــا مســئلهای مشــابه بــا موضــوع فعلــی درگیــر بودنــد .از بیــن ایــن
 15نفــر ،تعــدادی بــه دلیــل مشــغله زیــاد در پروژههــای خــود
امــکان دسترســی نداشــتند امــا  6نفــر از لیســت اولیــه بــه فراخــوان،
پاســخ مثبــت دادنــد .ســه نفــر از دفتــر مرکــزی نــروژ ،یــک نفــر از
اســکاتلند ،یــک نفــر از آفریقــای جنوبــی و یــک نفــر از لنــدن .آنهــا

قبــول کردنــد کــه روز چهارشــنبه (یــک مــاه بعــد از تاریــخ امــروز)
در نــروژ یــک روز کامــل را بــا هــم بگذراننــد.
در روز مالقــات ،هلــن جلســه را بــا تعریــف کمکــی کــه تیــم
او از ایــن افــراد میخواهــد ،شــروع کــرد و اهــداف خــود را از
ایــن جلســه بیــان کــرد .در ادامــه پاکتهایــی حــاوی اطالعــات
پــروژه در اختیــار افــراد جلســه قــرار داده شــد تــا آنهــا بیشــتر بــا
فضــای کاری آشــنا شــوند .دیوارهــای اتــاق جلســه نیــز پوشــیده از
عکسهــا و نمودارهــای مرتبــط بــا دریــا و پــروژه بــود .بعــد از اتمــام
ســخنان اولیــه هلــن ،همــکاران شــروع بــه پرســیدن ســوال بــرای
واضــح تــر شــدن اهــداف کردنــد .پــس از آن ،هلــن ،زمینشــناس
خــود را معرفــی کــرد و او نیــز شــروع بــه صحبــت در مــورد دادههــا
و نمودارهــای روی دیــوار و تفســیر خــود از آنهــا کــرد .بحــث
بســیار خوبــی بیــن شــرکتکنندگان در مــورد مفهــوم اطالعاتــی
کــه میدیدنــد انجــام شــد.
بعــد از اســتراحتی کوتــاه و صــرف چــای ،مارتیــن دیگــر عضــو
گــروه در خصــوص قســمت دیگــری از دادههــا شــروع بــه توضیح کرد
و شــرکتکنندگان جلســه نیــز بــا پرســش و پاســخهای فنــی در
بحــث شــرکت میکردنــد .بعــد از ناهــار ،جلســه بــا توضیحــات هلــن
در خصــوص اینکــه توضیحــات آنهــا در مــورد دادههــای جمـعآوری
شــده تمــام شــده اســت ،شــروع شــد .همــکاران کمککننــده ،بــه
اهــداف اصلــی جلســه برگشــتند و آنچــه کــه شــنیده بودنــد را بــه
منظــور شــفافتر شــدن ،بازگــو کردنــد .یکــی از همــکاران کمــک
کننــده گفــت« :مــن در ایــن جلســه احســاس راحتــی نمیکنــم
زیــرا بایســتی ابتــدا تصمیمــات مهــم و اســتراتژیکی بگیــرم و بعــد
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از آن مــا بتوانیــم نظــر خــود را در مــورد حفــاری در ایــن چــاه ارائــه
دهیــم» .بعــد از ایــن صحبتهــا ،گــروه بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
بــرای حفــاری ایــن چــاه نیــاز بــه تعریــف معیارهایــی دارد .دو گــروه
بــا تعامــل بــا یکدیگــر ،معیارهــای مشــخصی را اســتخراج کردنــد.
حــدود ســاعت ســه ،هلــن از تیمــش درخواســت کــرد جلســه
را تــرک کــرده تــا تیــم همکاریکننــده بتواننــد بــا فــراغ بــال بــا
یکدیگــر در خصــوص مســئله بحــث کننــد و بــه راهحــل برســند.
وقتــی کــه گــروه شــروع بــه کار بــر روی پیشــنهادات کردنــد ،شــور
و انــرژی در بیــن آنهــا بــه وجــود آمــد .عضــو اســکاتلندی گــروه
همــکاران ،تکنیــک جدیــدی را کــه در غــرب  Shetlandبــه کار
بــرده بودنــد ،و دادههــای آن میتوانســت بــه پــروژه حفــر چــاه
فعلــی کمــک نمایــد را ارائــه داد .او پیشــنهاد کــرد در اولیــن قــدم
دادههایــی بــرای آشــنایی و کمــک بــه تیــم فعلی بــرای آنها ارســال
شــود .گفتگــو بــه صــورت فعــال و ســازندهای در حــال پیگیــری بــود.
واضــح بــود کــه تیــم عالقمنــد بــه مباحــث و کمــک بــه تیــم هلــن
بودنــد  .
حــدود ســاعت پنــج هلــن و تیمــش بــرای شــنیدن نظــرات بــه
اتــاق برگشــتند .تیــم کمــک همــکار ،از تیــم هلــن بابــت شانســی
کــه بــه آنهــا بــرای کار بــر روی ایــن مســئله مــورد عالقهشــان
دادنــد ،تشــکر کــرد و افــزود کــه در جریــان ایــن مباحــث ،یادگیــری
زیــادی بــرای آنهــا اتفــاق افتــاده اســت .یــک گــزارش شــفاهی
بــه همــراه قولــی بــرای ارائــه گــزارش کتبــی بــه تیــم هلــن ارائــه
گردیــد  .زمانــی کــه ارائــه گــزارش شــفاهی شــروع شــد ،اعضــای

تیــم هلــن بــه منظــور شــفاف شــدن بحــث گاهــی ســواالتی مطــرح
میگردنــد امــا در بیشــتر اوقــات ،فقــط بــه مباحــث مطرحشــده
از طــرف تیــم همکاریکننــده گــوش میدادنــد تــا نظــرات آنــان
را کامــل درک کننــد .زمانــی کــه ارائــه شــفاهی بــه اتمــام رســید،
هلــن ادعــا کــرد کــه گــزارش کامــا شــفاف بــوده اســت و بــه ایــن
نکتــه اشــاره کــرد کــه ایــن نظــرات در اخــذ تصمیــم بســیار بــه کار
آنهــا خواهــد آمــد .هلــن اشــاره کــرد اعضــای تیمــش مــردد بودنــد
کــه آیــا ایــن موقــع بــرای فراخــوان کمــک همــکار زود اســت امــا
االن و بعــد از شــنیدن نظــرات شــما ،کامــا متقاعــد شــدند کــه کار
درســتی در زمــان مناســبی انجــام شــده اســت.
کمک همکار در پلیس اتحادیه اروپا
در بازیهــای فوتبــال اروپــا ،تعــداد مــرگ و مصدومیــت
تماشــاگران بــه دلیــل کتــک کاری و در نتیجــه آن ،زیرپــا مانــدن
و خفگــی بســیار زیــاد اســت .پــس از ایــن تراژدیهــا ،تحقیقاتــی
توســط دولتهــا اتفــاق میافتــد کــه معمــوال خروجــی آن ،برکنــار
کــردن رئیــس پلیــس میباشــد .امــا ایــن تحقیقــات کمــک چندانــی
بــه بهبــود امنیــت رویدادهــای مختلــف نخواهــد کــرد و بیشــتر بــه
دنبــال یافتــن مقصــر اســت تــا بهبــود شــرایط.
در ســال  2005پلیــس هلنــد پیشــنهاد داد کــه در جلس ـهای
بــا شــرکت نمایندههایــی از پلیسهــای اتحادیــه اروپــا شــروع
بــه ارزیابــی روشهــای چگونگــی کاهــش مــرگ و مصدومیــت
تماشــاگران فوتبــال نماینــد .ایــن پیشــنهاد مــورد اســتقبال اعضــا
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قــرار گرفــت و بــه مــدت ســه ســال ایــن جلســات ارزیابــی برگــزار
شــد .ارزیابــی ،نــام درســتی بــرای ایــن رویــداد نبــود زیــرا معمــوال
در ایــن جلســات ،ســواالت فقــط توســط رئیــس پلیســی کــه قــرار
بــود در آن شــهر مســابقه برگــزار شــود ،مطــرح میشــد از اینــرو
آنهــا بــه برگــزاری جلســات کمــک همــکار رهنمــون شــدند  .بــه
ایــن شــکل کــه در صــورت درخواســت ،یــک تیــم شــش نفــره
متشــکل از چهــار رئیــس پلیــس از دیگــر کشــورها و دو محقــق،
روز قبــل از مســابقه در آن شــهر حاضــر میشــدند .تیــم میزبــان،
لیســتی از مشــاهداتی کــه میتوانــد بــه آنهــا کمــک کنــد را آمــاده
مینمایــد و ســپس بــه همــراه تیــم مشــاهدهکننده ،برنامــهای را
بــرای روز مســابقه طرحریــزی میکننــد .در روز مســابقه ،ســه تیــم
دو نفــره از مشــاهدهکنندگان ،تشــکیل شــد .یــک تیــم بــه مشــاهده
جایــی کــه اتوبــوس تیــم مهمــان از آنجــا خــارج میشــود ،تیــم
دیگــر بــه مشــاهده حــرکات و محــل ایســتادن تماشــاچیان در خارج
اســتادیوم ،و دیگرتیــم بــه مشــاهده تحــرکات در کافههــای اطــراف

اســتادیوم میپردازنــد .تیــم مشــاهدهکننده ،حــق دخالــت و یــا
تــاش بــرای کنتــرل در صــورت ایجــاد درگیــری را ندارنــد زیــرا
ایــن کار وظیفــه پلیــس محلــی اســت .وظیفــه تیــم مشــاهدهکننده،
فقــط مشــاهده حــوادث رخ داده و تــاش بــرای یافتــن اینکــه چــرا
ایــن اتفــاق رخ داده( اتفــاق بــد یــا خــوب) اســت ،میباشــد.
روز بعــد از مســابقه ،تیــم مشــاهده در جلســهای مشــاهدات
خــود را مطــرح کــرده و بــرای نــگارش نســخه اولیــه گــزارش خــود
آمــاده میشــوند .در طــی هفتــه پیـشرو نیــز گــزارش نهایــی شــده
و بــه منظــور اســتفاده پلیــس میزبــان ،بــرای آنهــا ارســال میشــود.
آنهــا میتواننــد گــزارش را بــا دیگــران نیــز بــه اشــتراک بگذارنــد
یــا بــه صــورت محرمانــه بــرای خــود نگــه دارنــد امــا معمــوال آن
را در اختیــار افســرهای خــود و ســایر کشــورها قــرار میدهنــد.
رئیــس پلیسهایــی نیــز کــه بــه عنــوان مشــاهدهکننده در ایــن
طــرح شــرکت کــرده بودنــد ،چیزهــای جدیــدی یــاد میگیرنــد و
میتواننــد آنهــا را در مســائل خــود بــه کار ببرنــد    .
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روندهای جهانی و مطالعات موردی کوتاه از مدیریت دانش

ساسان رستمنژاد
مدیر توسعه کسبوکار
آیــا اندازهگیــری نــرخ بازگشــت ســرمایه ( ،)ROIدر اثــر
اجــرای مدیریــت دانــش امکانپذیــر اســت؟
در دوران امپراتــوری آشــوریان در بینالنهریــن ،پادشــاه آشــوربانیپال
کتابخانــهای در نینــوا تأســیس کــرد کــه در مســیر راه تجــاری
مهــم میــان دریــای مدیترانــه بــا اقیانــوس هنــد قــرار داشــت.
بســیاری از مورخــان اذعــان میکننــد کــه ایــن ســاختمان یکــی
از عظیمتریــن و باشــکوهترین ســازههای زمــان خــود بــوده اســت
و حتــی پــا را فراتــر میگذارنــد و میگوینــد کــه در حقیقــت،
بنــای ایــن کتابخانــه یکــی از خیرهکنندهتریــن و راهبردیتریــن
موفقیتهــا در تاریــخ مدیریــت دانــش اســت .شــاه آشــوربانیپال
اولیــن ســاختاری را بنــا نهــاد کــه قــادر بــه ثبــت حافظــۀ یــک ملــت
در گــذر زمــان و تاریــخ بــود.
عــاوه بــر اســناد حکومتــی ،طیــف گســتردهای از اقــام دانشــی
شــامل موضوعــات حقوقــی و قانونــی ،پزشــکی ،علــوم ،ســحر و
جــادو و افســانه در کاوشهــای بعــدی از ایــن کتابخانــه کشــف
شــد .باورنکردنــی اســت کــه در ایــن کتابخانــه حتــی یــک سیســتم
دقیــق بــرای بازیابــی اطالعــات نیــز طراحــی شــده بــود کــه نشــان
میدهــد از آن بــه عنــوان مرجــع اطالعاتــی اســتفاده میشــده

اســت.
نبــوغ آشــوربانیپال نــه تنهــا در توانایــی درک اهمیــت حفاظــت از
حافظــۀ تاریخــی ملــت خود اســت ،بلکه در اســتراتژی هوشــمندانهای
اســت کــه ســالها پــس از آن بــرای پــردازش اطالعــات و مدیریــت
نوآورانــه و توســعۀ ســازمانی ایــن کتابخانــه بـهکار گرفتــه شــد.
همانگونــه کــه تیلــور زیربنــای علــم مدیریــت را ایجــاد کــرد،
آشــوربانیپال علمــی را توســعه داد کــه ســالها قبــل توســط
تمدنهــای دیگــر پایهگــذاری شــده بــود و هماکنــون در
ســازمانهای مــدرن امــروزی از آن تقدیــر بــه عمــل میآیــد.
کتابخانــه بینالنهریــن امــروزه لبــاس مدیریــت دانــش بــه تــن
کردهاســت و در جهــت توســعۀ اســتراتژی شناســایی دانشهــای
مهــم و حیاتــی و درسآموختههــا و همچنیــن مدیریــت فرایندهــای
بهبــود یافتــه و پلتفرمهــای فنــاوری اطالعــات تخصصــی گام بــر
م ـیدارد .بــا ایــن حــال ،آیــا میتــوان گفــت کــه ایــن علــم ،نتایــج
اقتصــادی واضــح و روشــن بــه بــار مــیآورد؟ آشــوربانیپال قطعــاً
پاســخ ایــن ســؤال را درک کــرده بــود ولــی مدیــران عامــل و ارشــد
ســازمانهای امــروزی ،بــه شــاخصهای عملکــرد کلیــدی ()KPI
واضــح بــرای ســنجش بهــرهوری احتیــاج دارنــد تــا اقــدام بــه اجــرای
طــرح مدیریــت دانــش نماینــد.
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چنــد ســال پیــش یــک شــرکت مهندســی بــا مشــکلی مواجــه شــد
مبنــی بــر اینکــه بســیاری از پروژههــای جــاری اقــدام بــه اختــراع
دوبــارۀ چــرخ میکردنــد و بــه دلیــل اختصــاص جایــگاه اشــتباه
بــه اطالعــات ،زمــان بــا ارزش را از دســت میدادنــد .مطالعــه
عمیــق و ســاختارمند دربــارۀ ایــن معضــل آشــکار کــرد کــه :اکثــر
اطالعــات بــا ارزش در فایلهــای شــخصی ،ســرورهای مرکــزی و
ایمیلهــا ذخیــره میشــود .بنابرایــن کارکنــان مرتکــب اشــتباهات
رایــج میشــدند زیــرا بــه خبــرگان موضوعــی ،جهــت دریافــت
بازخــورد دسترســی نداشــتند .اعضــای تیــم پــروژه زمــان زیــادی
صــرف خلــق و توســعه قالبهــا و فرآیندهایــی میکــرد کــه از قبــل
وجــود داشــت .در نتیجــه درسهــای آموختهشــده و بهروشهــای
تولیــد شــده در گذشــته در دســترس اعضــای تیــم نبــوده و ســازمان
حســب نیــاز ،مجبــور بــه خریــداری مجــدد هنجارهــا و دفترچههــای
راهنمــا بــود .در پاســخ بــه ایــن مشــکالت ،پــس از ممیــزی گســترده
دانــش ،اقدامــات مختلفــی بــه منظــور اســتقرار راهبــرد مدیریــت
دانــش اتخــاذ شــد .بــا گذشــت چنــد مــاه از پیادهســازی و انجــام
مصاحبــه بــا اعضــای تیــم جهــت تجزیــه و تحلیــل عملکــرد پــروژه
و اندازهگیــری نتایــج ،نمونــهای از مزایــای بهدســت آمــده توســط
یکــی از  15پــروژه ســازمان ،کــه در مراحــل پیادهســازی مدیریــت

دانــش مشــارکت داشــتند ،انتخــاب شــد کــه بــه اختصــار در جــدول  
 1آورده شــده اســت.
از جــدول  1مشــاهده میکنیــم کــه صرفهجویــی بــه مبلــغ
 23.950دالر در ایــن پــروژه بــه وجــود آمــد .بــه طــور متوســط،
هــر یــک از  15پــروژه دیگــر نیــز مبلــغ  18.750دالر صرفهجویــی
اقتصــادی بــه همــراه داشــتند .در مجمــوع اجــرای راهحلهــای
مدیریــت دانــش ،باعــث صرفهجویــی  281.250دالری تنهــا بــه
ازای  4شــاخص عملکــرد کلیــدی مذکــور شــدند.
بــا رســیدن بــه ایــن نتایــج ،مدیــر ارشــد اجرایــی شــرکت مدیریــت
دانــش را بــه عنــوان یــک روش اســتاندارد بــرای انجــام پــروژه
برگزیــد .از آن لحظــه بــه بعــد ،شــرکت یــک داشــبورد مدیریــت
دانــش ایجــاد کــرد تــا بهــرهوری ناشــی از بهکارگیــری راهحلهــای
مدیریــت دانــش در پــروژه را بــه تصویــر بکشــد .امیــد اســت ایــن
مطلــب کوتــاه ،بینــش بیشــتری در مــورد ارزش مدیریــت دانــش و
امــکان واقعــی اندازهگیــری نتایــج آن فرآهــم آورد .بنابرایــن اولیــن
گام ،شناســایی دانــش اســتراتژیک ســازمان بــه منظــور هماهنگــی
اســتراتژی مدیریــت دانــش بــا نتایــج مــورد انتظــار اســت.

جدول  :1بازگشت سرمایه حاصل از مدیریت دانش در یک شرکت مهندسی
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کتابخانه زیرساخت فناوری اطالعات ()ITIL

حسن دوستآذر
کارشناس ارشد مدیریت دانش
بــه زبــان ســاده میتــوان  ITILرا یــک اســتاندارد در حــوزۀ
فنــاوری اطالعــات دانســت ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ITIL
یــک اســتاندارد نیســت .در واقــع یــک ســری تجربــه موفــق اســت
کــه ســازمانها و شــرکتهای دولتــی مرتبــط بــا  ITدر دولــت
انگلســتان ،بــرای مدیریــت کارهایشــان از آن اســتفاده مــی کننــد.
دولــت انگلســتان بــرای ســازماندهی فعالیتهــای مرتبــط بــا
فنــاوری اطالعــات ،یــک ســری  Design Patternارائــه کــرده کــه بــا
انجــام آنهــا شــرکتها و ســازمانهای حــوزۀ فنــاوری اطالعــات
میتواننــد بهتــر بــه نتیجــه برســند .ایــن شــرکتها بــا ارائــه
راهحلهــای موفقــی کــه در برخــورد بــا مســایل مختلــف و مدیریــت
حــوزه  ITخــود داشــتند و نهایتـاً بــا ترکیــب آنهــا و مشــخص کــردن
بهترینهــا ،ایــن تجــارب موفــق را در  18جلــد کتــاب ارائــه کردنــد
کــه امــروزه بــه نــام  ITILشــناخته میشــود.
در مــاه مــی  2007نســخه جدیــد   ITILمنتشــر و در  5موضوع
اصلــی بــه شــرح ذیــل ارایــه گردید:
1 .1اســتراتژی ســرویس ( : )Service Strategyاســتراتژی
ســرویس در مرکــز (هســته) چرخــه زندگــی  ITILقــرار گرفتــه
اســت .ایــن بخــش دربرگیرنــده یــک چارچــوب بــرای ایجــاد
تجربیــات موفــق در اثــر توســعه بلندمــدت اســتراتژی ســرویس
اســت .ایــن بخش شــامل موضوعــات مختلفــی مانند اســتراتژی
عمومــی ،رقابــت و فضــای بــازار ،انــواع فراهمکننــدگان

ســرویس ،مدیریــت ســرویس در نقــش دارایــی اســتراتژیک،
طراحــی و توســعه ســازمان ،فعالیتهــای کلیــدی فرآیندهــا،
مدیریــت مالــی ،مدیریــت ســرویس ســهام ،نقشهــای کلیــدی
و مســئولیتها در اســتراتژی ســرویس میباشــد.
2 .2طراحــی ســرویس ( : )Service Designطراحــی ســرویس
فنــاوری اطالعــات از تجربیــات موفــق ،تبعیــت میکنــد و
شــامل طراحــی معمــاری  ،فرآیندهــا ،قوانیــن  ،مســتندات و
درنظــر گرفتــن نیازمندیهــای تجــاری آینــدهاســت .ایــن
بخــش موضوعاتــی ماننــد بســته طراحــی ســرویس ،مدیریــت
ســرویس فهرســت ،مدیریــت ســطح ســرویس ،طراحــی بــرای
مدیریــت گنجایــش ،ســرویس ، ITامنیــت اطالعــات ،مدیریــت
ملزومــات ،نقشهــای کلیــدی و مســئولیتها در طراحــی
ســرویس را پوشــش میدهــد.
3 .3انتقــال ســرویس ( : )Service Transitionانتقــال ســرویس
شــامل مدیریــت و هماهنگــی فرایندهــا ،سیســتمها و وظایفــی
اســت کــه بــرای انتقــال بــه محیــط عملیاتــی و برقــراری
ســرویس مطابــق بــا الزامــات مشــتری و ســایر ذینفعــان
الزامــی میباشــد .ایــن بخــش از مباحــث مدیریــت تغییــرات
در کســب و کار ،دارایــی ســرویس ،مدیریــت پیکربنــدی،
برنامهریــزی و پشــتیبانی انتقــال ،مدیریــت توســعه ،مدیریــت
تغییــرات ،مدیریــت دانــش ،نقشهــای کلیــدی کارکنــان
درگیــر در انتقــال ســرویس تشــکیل شــده اســت.
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4 .4عملیــات ســرویس   ( :)Service Operationتجربــه
موفــق در زمینــه ســرویس ،در گــرو تحویــل ســطوح مــورد
پذیــرش ســرویسها ،بــرای کاربــران نهایــی و مشــتری اســت.
عملیــات ســرویس بخشــی از چرخــه زندگــی اســت کــه موجب
میگــردد ســرویسها و مقادیــر تحویــل گردنــد .همچنیــن در
ایــن ســطح رصــد و برقــراری تعــادل بیــن ســرویس اطمینــان
بخــش و هزینــه قابــل توجــهاســت .موضوعــات برقــراری
تعــادل بیــن اهــداف ،مدیریــت رخدادهــا و وقایــع ،مدیریــت
مشــکالت ،تکمیــل رخدادهــا ،مدیریــت داراییهــا ،ســرویس
خدمــات ،مدیریــت برنامــه و تکنیــک ،نقشهــای کلیــدی و
مســئولیت کارکنــان درگیــر در عملیــات ســرویس ،در ایــن
بخــش مــورد بررســی قــرار میگیرنــد.
5 .5بهبــود مــداوم ســرویس   (Continual Service
 :)Improvementهــدف بهبــود مــداوم ســرویس و بهبــود

دوبــاره ســرویسهای  ITاســت کــه بهوســیله تعریــف و
پیادهســازی بهبودهــا در ســرویسهای فنــاوری اطالعــات
کــه فرآینــد تجــاری را پشــتیبانی میکننــد ،قابــل دسترســی
میباشــد .بــر اســاس اصــول مدیریــت بهبــود ،بهبــود مــداوم
ســرویس بایــد بهصــورت کامــا روشــن و واضــح ،تعریــف
کنــد کــه چــه چیــزی بایــد کنتــرل و اندازهگیــری شــود.

مدیریت دانش

هــدف از مدیریــت دانــش ،بهبــود کیفیــت تصمیمگیــری
اســت کــه از طریــق تضمیــن وجــود اطالعــات امــن در چرخــه عمــر
ســرویس ،همچنیــن ایجــاد توانایــی در تأمینکننــدگان ســرویس
بــرای بهبــود کارایــی و کیفیــت خدمــات و اطمینــان از دسترســی
افــراد تامیــن کننــده ســرویس بــه اطالعــات جامــع قابــل دسترســی
اســت .مدیریــت دانــش در تمامــی چرخــه عمــر ســرویس بــهکار
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م ـیرود و بــا تمامــی بخشهــا در ارتبــاط میباشــد .امــا در انتقــال
ســرویس اهمیــت ویــژهای دارد .زیــرا انتقــال ســرویس موفــق تــا
حــد زیــادی بــه اطالعــات صحیــح و آمــاده و کامــل نیــاز دارد.
مدیریــت دانــش در بخــش انتقــال ســرویس شــامل فعالیــت
هــای زیــر میباشــد:
•استراتژی مدیریت دانش
•انتقال دانش
•مدیریت داده و اطالعات
•استفاده از سیستم مدیریت دانش
اســتراتژیهای مدیریــت دانــش :هــر ســازمان نیــاز
بــه داشــتن یــک اســتراتژی کلــی جهــت مدیریــت دانــش خــود
دارد .ایــن اســتراتژی در برگیرنــده عواملــی ماننــد خــط مشــیها،
دســتورالعملها و روشهــای مدیریــت دانــش ،مــدل حکمرانــی،
تغییــرات ســازمانی ،تعاریــف نقشهــا و مســئولیتها و تامیــن
مالــی ،تکنولــوژی ،معیــار عملکــرد ،ایجــاد نقشهــا و مســئولیت
و تامیــن بودجــه مــداوم میباشــد .اســتراتژی مدیریــت دانــش بــر
روی مستندســازی دانــش مربوطــه و ســایر دادههــا و اطالعاتــی کــه
دانــش را پشــتیبانی مینمایــد ،متمرکــز اســت.
انتقــال دانــش :تحلیــل فاصلــه بیــن دانــش در اختیــار واحــد
یــا شــخص و آنچــه بایــد در اختیــارش باشــد ،منجــر بــه ایجــاد
یــک طــرح ارتباطــی جهــت تعییــن روش انتقــال دانــش میگــردد.
روشهــای مختلــف انتقــال دانــش عبارتنــد از :شــیوه یادگیــری،
مجــازی ســازی دانــش ،شــکلدهی بــه رفتــار ،ســمینار از طریــق
وب و تبلیغــات ،خبرنامــه و روزنامــه.
مدیریــت داده و اطالعــات :ایــن بخــش شــامل  3مرحلــه
اصلــی میباشــد .تعییــن الزامــات داده و اطالعــات کــه بــرای
مشــخص کــردن داده و اطالعــات ،نیــاز اســت .تعریــف معمــاری
اطالعــات کــه بــرای اســتفاده مؤثــر از داده میبایســتی معمــاری
بــر اســاس الزمــات و ســازمان باشــد و ایجــاد دســتورالعملهای
مدیریــت داده و اطالعــات کــه بــرای کنتــرل و پشــتیبانی از مدیریت
دانــش مــورد نیــاز میباشــد.
ســرویس مدیریــت دانــش :تأمیــن اطالعــات مــورد نظــر
مشــتریانی کــه در محلهــای مختلــف و بــا اختــاف زمانــی
جغرافیایــی و نیــز ســاعات کاری متفــاوت قــرار دارنــد چالشهــای
بســیار جــدی را بــرای اشــتراک دانــش ایجــاد مینمایــد .بــه همیــن
دلیــل یــک تأمینکننــده خدمــات سیســتم مدیریــت دانــش بایــد
ســرویس را چنــان طراحــی کنــد کــه تمامــی اطالعــات مــورد نیــاز
ذینفعــان را در اختیــار بگــذارد.
ایــن سیســتم ،پرتفولیــو خدمــات ،سیســتم مدیریــت
تنظیمــات (پیکربنــدی) ،سیســتم اطالعــات مدیریــت قراردادهــا و
عرضهکننــدگان ،سیســتم اطالعــات مدیریــت امنیــت ،ظرفیــت و
دسترســی ،ثبــت بهبــود مســتمر خدمــات را در بــر میگیــرد.
اساســاً یــک ســرویس مدیریــت دانــش ،از طریــق انبوهــی از
دادههــا در یــک پایــگاه داده مرکــزی یا سیســتم مدیریــت پیکربندی
و پایــگاه داده مدیریــت پیکربنــدی صــورت میگیــرد .پایــگاه داده

مدیریــت پیکربنــدی ،تغذیــه کننــده سیســتم مدیریــت پیکربنــدی
اســت و ایــن سیســتم ،فراهمکننــده ورودی بــرای ســرویس
مدیریــت دانــش بــوده و بــه ایــن ترتیــب فراینــد تصمیمگیــری را
پشــتیبانی میکنــد .محــدوده عملکــرد ســرویس مدیریــت دانــش
وســیعتر میباشــد .همچنیــن اطالعاتــی مرتبــط بــا مــوارد ذیــل
در آن ذخیــره میشــود:
•تجربه و مهارتهای افراد
•اطالعــات در مــوارد جانبــی ماننــد رفتــار کاربــر نهایــی و
عملکــرد ســازمان
•الزامــات و انتظــارات تأمینکننــدگان ســرویسها و
شــرکای آنهــا
ســرویس مدیریــت دانــش همچنیــن شــامل  4الیــه میباشــد
کــه اجــازه میدهــد تــا اطالعــات ،بــه عنــوان دانــش پــردازش
شــوند و بهواســطۀ ابــزار و پایگاههــای داده در دســترس اعضــاء و
ســایر افــراد ســازمان قــرار بگیرنــد .ایــن الیههــا عبارتنــد از:
الیــه ارائــه :اجــازه دسترســی بــه اطالعــات را بــه کاربــران
میدهــد .در ایــن الیــه ،کاربــران سیســتم ،بهواســطۀ روشهــای
بصــری کــه بــه آنهــا اجــازۀ  جســتجو ،مــرور و بــهروز رســانی
اطالعــات را میدهنــد معرفــی میگردنــد .همچنیــن بــه کاربــران
اجــازه داده میشــود تــا در اصــاح و بهبــود  دانــش همــکاری کننــد
و از تغییــرات اعمــال شــده اطمینــان حاصــل کننــد.
الیــه پــردازش دانــش :بــه کاربــران اجــازه ارئــه اطالعــات
قابــل تجزیــه و تحلیــل را میدهــد .مدیریــت عملکــرد بخشــی از
ایــن الیــه اســت کــه میتوانــد میــزان دسترســی اعضــای تیــم را
بــه اهــداف عملکــردی نشــان دهــد .در ایــن الیــه میتــوان بــا رصــد
امتیــازات متــوازن ،تیــم را در بهبــود بهــرهوری ،هدایــت و کمــک
کــرد.
الیــه یکپارچگــی اطالعــات :تمامــی اطالعــات مرتبــط
بخشهــای مختلــف ســازمان را تجمیــع و یکپارچــه میکنــد.
اطالعــات مربــوط بــه شــرکا را در ایــن الیــه میتــوان جســتجو
کــرد.
الیــه یکپارچگــی داده :دادههایــی را کــه بــرای فراینــد
مدیریــت دانــش موفــق ،میبایســتی بهواســطۀ مدیریــت کاربردهــا،
مســتندات و فایلهــا ،مدیریــت شــوند ،یکپارچــه میکنــد .منابــع
داده موجــود در ایــن الیــه ابــزاری اســت کــه بــه اعضــای تیــم
توانایــی اســتفاده از داده بــه عنــوان دانــش را ارائــه میکنــد.
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برگزاری کارگاه مدیریت دانش در شهرداری تهران

عالیه سلیمیان
مدیر تحقیق و توسعه
امــروزه نهادهــای دولتــی و عمومــی بــرای بهبــود کارایــی،
افزایــش مســئولیتپذیری ،اخــذ تصمیــات آگاهانــه ،بهبــود تعامــل
و مشــارکت اســتراتژیک بــا ذینفعــان ،کســب دانــش از نیروهــای بــا
تجربــه و بهبــود تعالــی ســازمانی بــه ســمت بکارگیــری ابزارهــای
مدیریــت دانــش حرکــت کردهانــد .شــهرداری تهــران نیــز بــه
عنــوان یــک نهــاد عمومــی و بــا توجــه بــه تعــداد بــاالی پروژههــا،
رویکــرد دولــت الکترونیــک ،اخــذ تصمیمهــای ســریع در زمــان
و مــکان درســت بــر مبنــای دانــش و اطالعــات بــه و بــا آگاهــی
از اثربخشــی مدیریــت دانــش بــر مدیریــت شــهری ،تصمیــم بــه
پیادهســازی و توســعه مدیریــت دانــش گرفتــه اســت تــا بــا نهادینــه
کــردن فرآیندهــای مدیریــت دانــش در فرآیندهــای کاری خــود بــه
ســمت توســعه دانشمحــور تهــران گام بــردارد  .بــه همیــن منظــور
و بــرای ایجــاد بســتر مناســب بــرای پیادهســازی و توســعه مدیریــت
دانــش ،طــرح “تدویــن مولفههــای مدیریــت دانــش در شــهرداری
تهــران” تعریــف شــد کــه هــدف آن ارزیابــی بلــوغ مدیریــت دانــش و

تربیــت تســهیلگران دانــش در شــهرداری تهــران میباشــد  .بــرای
دســتیابی بــه نتایــج مطلوبتــر و بــا نظــر مدیــران اداره کل ارزیابــی
عملکــرد و بهبــود مدیریــت ،تصمیــم بــه برگــزاری کارگاه آموزشــی
مدیریــت دانــش گرفتــه شــد.
کارگاه آموزشــی مدیریــت دانــش در شــهرداری تهــران بــا
حضــور جنــاب آقــای امانــی معــاون محتــرم برنامــه ریــزی ،توســعه
شــهری و امــور شــورا  ،قائــم مقــام و مدیــران کل واحدهــای تابعــه
حــوزه معاونــت برنامهریــزی ،توســعه شــهری و امــور شــورا ،معاونیــن
برنــام ریــزی و توســعه شــهری معاونــت هــای تخصصــی ،ســازمانها
و شــرکتها ،معاونیــن برنامهریــزی و توســعه شــهری مناطــق 22
گانــه بــه همــراه روســای ادارات کنتــرل پــروژه و تشــکیالت و بهبــود
روش هــا در تاریــخ نهــم دی مــاه در فرهنگســرای اندیشــه برگــزار
شــد.
برنامه این کارگاه یک روزه به شرح زیر بود:
•ســخنرانی جنــاب آقــای امانــی در خصــوص اهمیــت مدیریــت
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دانــش در شــهرداری تهــران
•دوره تخصصــی آشــنایی بــا مفاهیــم مدیریــت دانــش و ضرورت
آن درتوســعه ســازمانها
•کارگاههــای تخصصــی بــرای هماندیشــی دانشــکاران بــرای
شناســایی چالشهــا و بهتریــن راهکارهــای مدیریــت دانــش
در شــهرداری تهــران
•دوره تخصصــی آشــنایی بــا مــدل مدیریــت دانــش ســازمان
بهــرهوری آســیا
از نــکات مهــم ســخنرانی جنــاب آقــای امانــی
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
•نیــاز بــه رویکردهــای جدیــد بــرای انطبــاق بــا مدیریــت
اطالعــات (الکترونیــک) بهمنظــور کاهــش هزینههــا
•نقــش اســتراتژیک مدیریــت دانــش در توســعه محصــوالت و
خدمــات
•نقــش شــهرداری در فراهــم نمــودن زیرســاختهای الزم بــرای
تحقــق توســعه دانشمحــور شــهر تهــران
•کاهــش دوبــارهکاری بــا ثبــت تجــارب و دانــش پیــش از خروج
دانشــکاران از شــهرداری تهران
•لــزوم اعتقــاد عملــی مدیــران بــه مدیریــت دانــش بــرای ایجــاد
فرهنــگ ســازمانی دانشمحــور

•نقش مدیریت دانش در افزایش بهرهوری شهرداری تهران
•توســعه مستندســازی پروژههــای مهــم شــهرداری تهــران بــه
عنــوان یکــی از راهکارهــای مدیریــت دانــش
پــس از صحبتهــای آقــای امانــی ،دورههــای تخصصــی کارگاه
مدیریــت دانــش بــا ارائــه آقــای دکتــر نظافتــی (عضــو هیــات علمــی
دانشــگاه شــهید بهشــتی) آغــاز شــد و بعــد از ارائــه مفاهیــم کلــی،
راهکارهــا و چالشهــای مدیریــت دانــش ،کارگاههــای تخصصــی
مربــوط بــه ارزیابــی ســطح بلــوغ ســازمانی (دو کارگاه مجــزا در دو
ســالن مجــزا) توســط آقــای مهنــدس خســروانی برگــزار گردیــد کــه
طــی آن پرسشــنامه ارزیابــی بلــوغ مدیریــت دانــش مــدل APO
تشــریح و توزیــع شــد .هــدف از برگــزاری ایــن کارگاه تشــکیل
گروههــای شــشنفری بــرای تکمیــل پرســشنامه و هــم چنیــن
بررســی چالشهــای شــهرداری تهــران و شناســایی بهتریــن
راهکارهــای مدیریــت دانــش بــرای حــل چالشهــای مــورد نظــر
بــود.
ارائــه مــدل مدیریــت دانــش ســازمان بهــرهوری آســیا بخــش
انتهایــی کارگاه مدیریــت دانــش در شــهرداری تهــران بــود کــه بــه
معرفــی ابعــاد و فرایندهــای مدیریــت دانــش آن پرداختــه شــد و بــا
اراه چنــد مطالعــه مــوردی در حــوزه مدیریــت شــهری ،پایــان یافــت.
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مصاحبه اختصاصی مشاوران توسعه آینده با ،Tony Rhem

مدیر شرکت مدیریت دانش  Rhemو همکاران در آمریکا

نریمان نظافتی
کارشناس ارشد مدیریت دانش

دکتــر تونی.جــیِ .رم ،مدیــر شــرکت خصوصــی ا ِی.جــیِ .رم و
همــکاران اســت کــه در حــوزۀ مشــاورۀ مدیریــت دانــش ،آمــوزش و
تحقیــق فعــال میباشــد و دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت در الینویــز
شــیکاگو ،واقــع شــده اســت .دکتــر ِرم متخصــص سیســتمهای
اطالعاتــی بــا بیــش از  30ســال تجربــه در زمینههــای گوناگــون و
متنــوع ماننــد مدیریــت دانــش ،معمــاری اطالعــات ،نظریهپــردازی
و پیادهســازی متدولوژیهــای سیســتمهای نرمافــزاری ،هــوش
مصنوعــی ،دادههــای حجیــم ،آمــوزش ،محاســبات شــناختی اســت
کــه مقــاالت بســیاری نیــز در زمینههــای مذکــور ،منتشــر نمــوده
اســت.
شــرکت مشــاورۀ مدیریــت دانــش ِرم ،بــا ســرمایهگذاران
ریســکپذیر و شــرکتهای ســرمایهگذاری همــکاری داشــته و
بــه طــور خــاص بــر نوآوریهــای فنــاوری ،بهروشهــا و روندهــای
برتــر مدیریــت دانــش ،تمرکــز میکنــد .دکتــر ِرم بــه عنــوان
دارنــدۀ عنــوان مشــاور مدیریــت دانــش ،بهطــور مــداوم بــا
عناویــن شــغلی اســتاد راهنمــای مدیریــت دانــش ،استراتژیســت
مدیریــت دانــش ،معمــار اطالعــات و راهبــر اســتراتژیک مدیریــت
دانــش ارائــه خدمــت میکنــد .همچنیــن وی نقشــی اساســی در
پیادهســازی موفقیتآمیــز سیســتمهای مدیریــت دانــش و متدهــا
و اســتراتژیهای مدیریــت دانــش در صنایــع مختلــف (از جملــه
خدمــات مالــی ،بیمــه ،امــور حقوقــی ،خردهفروشــی ،ارتباطــات
و مخابــرات ،حملونقــل و ترابــری و صنایــع نظامــی) بــر عهــده
داشــته اســت .اســتاد ســابق مهندســی نرمافــزار در دانشــگاه
 )1995-1994( Americanو اســتاد مدیریــت دانــش در مؤسســۀ
سیســتمهای دانــش ( )2013-2006از دیگــر ســوابق شــغلی و
پژوهشــی دکتــر ِرم اســت.
شــرکت مشــاوران توســعۀ آینــده بــه عنــوان یکــی از
شــرکتهای اثرگــذار در عرصــه مدیریــت دانــش اجرایــی ایــران،
مصاحبــۀ نوشــتاری بــا دکتــر ِرم انجــام داده اســت کــه در ادامــه
برگــردان آن بــه فارســی را میخوانیــد.
آیــا شــرکت شــما در پیادهســازی مدیریــت دانــش،
مــدل خاصــی را دنبــال میکنــد؟ اگــر چنیــن اســت،
لطفــ ًا بــه طــور خالصــه آن را توضیــح دهیــد.
چندیــن مــدل مدیریــت دانــش وجــود دارد کــه از ابتــدای
فعالیتــم بــا ســازمانهای مختلــف ،بــر آن متمرکــز بودیــم.

مدلهایــی کــه بــرای پیادهســازی اســتراتژیها ،روشهــا،
فرآیندهــا و راهحلهــای مدیریــت دانــش توســط شــرکت مــا مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت ،عبارتنــد از :مــدل ( SECIکســب دانــش)،
مــدل دانــش مســتمر (اتصــال ،جم ـعآوری ،دســتهبندی ،اســتفادۀ
مجــدد و یادگیــری) ،مــدل بلــوغ مدیریــت دانــش کــه خــود شــامل
ســطوح مختلــف زیــر میشــود.
•اولیــه :مدیریــت دانــش فرآینــدی تکرارناپذیــر اســت و هیــچ
نــوع شــیوۀ رســمی مدیریــت دانــش در ســازمان وجــود نــدارد.
•تکرارپذیــر :فرآیندهــای مدیریــت دانــش در ســازمان
پیادهســازی شــده و آزمایــش میشــوند.
•تعریفشــده :نقشهــا و وظایــف مدیریــت دانــش ایجــاد و
تعریــف شــده و بــه افــراد تخصیــص داده مــی شــوند.
•مدیریتشــده :استانداردســازی بیشــتری در مدیریــت
دانــش صــورت گرفتــه ،شــیوههای مدیریــت دانــش در
سراســر ســازمان تعریــف شــده و بهطــور منظــم اندازهگیــری
و ارزیابــی میشــوند.
•بهینهشــده :مدیریــت دانــش بــر ســازمان مســلط شــده و
در مقابــل تغییــرات داخلــی و خارجــی انعطافپذیــر اســت.
از مــدل بلــوغ بــرای ارزیابــی ،شــناخت شــکافهای دانشــی،
پیادهســازی مدیریــت دانــش و همچنیــن تکامــل و ارتقــاء مدیریــت
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دانــش در ســازمان اســتفاده میشــود.
ارزیابــی اثربخشــی فعالیتهــای مدیریــت دانــش
(هماننــد ارزیابــی آمادگــی ،ارزیابــی بلــوغ و نــرخ بازگشــت
ســرمایه) در ســازمانهایی کــه شــما مدیریــت دانــش
را در آنهــا پیادهســازی کردهایــد ،چگونــه صــورت
میپذیــرد؟
همانگونــه کــه در بنــد قبــل بیــان شــد ،هــر زمــان کــه
شــرکت مــا مشــغول ارزیابــی مدیریــت دانــش در یــک ســازمان
دیگــر میشــود ،مــا از مــدل بلــوغ مدیریــت دانــش (کــه ســطوح آن
قبــ ً
ا توضیــح داده شــد) بهــره میبریــم و ابتــدا تعییــن میکنیــم
ســازمان در کــدام ســطح مدیریــت دانــش قــرار دارد و ســپس
فعالیتهــای مناســب بــه منظــور ترمیــم شــکافهای دانشــی
شناســایی شــده را طراحــی میکنیــم .همچنیــن ،اقــدام بــه تعریــف
اســتراتژی و نقشــۀ راهــی میکنیــم کــه بــه ســازمان در رســیدن
بــه ســطح بلــوغ معیــن کمــک نمایــد .بکارگیــری روشهــای مذکور،
موجــب بهبــود مســتمر مدیریــت دانــش در ســازمانهای مختلــف
شــده اســت.
دالیــل اصلــی موفقیــت مدیریــت دانــش ،در
شــرکتهایی کــه شــما در آن مدیریــت دانــش را
پیادهســازی نمودهایــد ،چیســت؟
دالیــل (یــا عوامــل) بســیاری بــرای موفقیــت مدیریــت دانــش

وجــود دارد ،از جملــه :پیادهســازی اســتراتژی مدیریــت دانــش.
اســتراتژی مدیریــت دانــش بایــد طــوری طراحــی شــود کــه
ابتــکارات خــاص را همســو بــا مأموریــت و اهــداف ســازمان تحریــک
نمایــد .اســتراتژی مدیریــت دانــش دربرگیرنــدۀ روشهــا ،فرآیندهــا
و رویههــای رســمی اســت کــه دانــش را در ســازمان جمــعآوری
کــرده و زیرســاختهای مناســب و شــبکه جهــت انتقــال دانــش
میــان کارکنــان را طراحــی نمــوده و همچنیــن ابزارهــای مناســب
بــرای تســهیل فرآیندهــا را بـهکار میگیــرد .در حقیقــت اســتراتژی
مدیریــت دانــش پایــه و اساســی را بنیــان مینهــد تــا ابــزار و
فناوریهــای خــاص را بــه منظــور بهبــود عملکــرد فــردی و
ســازمانی بــه طــور هماهنــگ بــهکار گیــرد.
عــاوه بــر پیادهســازی اســتراتژی ،دالیــل دیگــری بــرای
موفقیــت مدیریــت دانــش وجــود دارد از قبیــل:
•وجود حمایت مدیریتی و حامی مالی
•انتظــارات واقعبینانــه از مدیریــت دانــش بــا توجــه بــه
بودجــه در نظــر گرفتــه شــده بــرای آن
•مشــارکت همــۀ ســطوح ســازمان در فعالیتهــای مدیریــت
دانــش
•در اختیــار داشــتن فناوریهــای کافــی یــا روبــه رشــد کــه
از مدیریــت دانــش حمایــت کنــد
•دسترسی به منابع کافی
•آمــوزش در ســطوح مختلــف و رســیدن بــه درک درســت از
مدیریــت دانــش
•پیادهســازی معیارهــای اندازهگیــری معتبــر و مناســب
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بــرای ارزیابــی تأثیــر مدیریــت دانــش بــر ســازمان
•نظــارت ،پایــش و کنتــرل کافــی بــرای حصــول اطمینــان از
مرتبــط ،ب ـهروز و دقیــق بــودن دانــش موجــود در مخــازن
دانشــی
عوامــل فــوق ،تاثیــر بســیاری در پیادهســازی موفــق مدیریــت
دانــش در تمامــی ســازمانها دارنــد و غیبــت یــک یــا چنــد مــورد
از ایــن عوامــل ممکــن اســت باعــث شکســت برنامــه یــا پــروژۀ
مدیریــت دانــش شــود.
چــه راهحلهایــی را بــه منظــور ایجــاد انگیــزه در
کارکنــان و افزایــش مشــارکت آنــان در مدیریــت دانــش
بــه کارفرمایــان خــود پیشــنهاد کردهایــد؟
فرهنــگ ســازمانی نقــش مهمــی در ایجــاد انگیــزه در کارکنــان
بــرای شــرکت در فعالیتهــای مدیریــت دانــش ایفــا میکنــد.
خلــق محیطــی کــه شــبکههای غیــر رســمی در ســازمان را تشــویق
کنــد ،نقــش کلیــدی در ســطح مشــارکت در مدیریــت دانــش
بــازی میکنــد .راهحلهــای زیــر در کمــک بــه افزایــش مشــارکت
کارکنــان در مدیریــت دانــش ،ســودمند اســت:
•تشــویق افــراد بــا اعطــای پــاداش بــه کســانی کــه
ایدههــای جدیدشــان بــرای ســازمان ارزش ایجــاد کــرده
اســت
•تقدیــر و شناســاندن افــرادی کــه در فعالیتهــای انتقــال
دانــش شــرکت میکننــد (فعالیتهایــی از قبیــل

مشــارکت در انجمنهــای خبرگــی ،ثبــت نظــر در ویکــی،
فعالیــت وبالگــی ،یادگیــری مهارتهــای جدیــدی کــه
بــرای ســازمان مهــم اســت ،شــرکت در کنفرانسهــا و
ارائــۀ نکتههــای کلیــدی آموختهشــده بــه ســازمان).
•افزایــش دانــش کارکنــان از طریــق ایجــاد فرصتهــای
تعامــل.
•برقــراری ارتبــاط میــان طرحهــای موفقیــت آمیــز
مدیریــت دانــش بــا افــرادی کــه در ایــن طرحهــا کار
کردهانــد و معرفــی آنهــا بــه ســازمان.
ایجــاد فرهنــگ دانشمحــور یکــی از بزرگتریــن
چالشهــای پیادهســازی مدیریــت دانــش در
ســازمانهای ایرانــی اســت ،پیشــنهاد شــما بــرای مقابلــه
بــا ایــن مشــکل چیســت؟
ســاختار ســازمان در تعییــن چگونگــی توزیــع دانــش ،رونــد
تصمیمگیــری و میــزان احســاس امنیــت افــراد هنــگام اشــتراک
دانــش ،نقــش مهمــی دارد .حــذف موانــع بــه اشــتراکگذاری
دانــش میــان افــراد و گروههــای مختلــف از اهمیــت بســیار باالیــی
برخــوردار اســت .بنابرایــن ســاختار ســازمانی بــه شــدت توانایــی و
تمایــل افــراد و انجمنهــا را در خلــق و بــه اشــتراکگذاری دانــش،
تحــت تأثیــر قــرار داده و خلــق محیطــی کــه از لحــاظ فیزیکــی و
روانــی در مقابــل انتشــار ایدههــا بــاز و اعتمــاد برانگیــز باشــد ،در
توســعۀ فرهنــگ دانشمحــور بســیار مثمــر ثمــر خواهــد بــود.
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•تمرکزگرایــی :میــزان یــا درجــهای کــه نحــوۀ
تصمیمگیــری در ســازمان متمرکــز اســت .در ســازمانهای
بــا تمرکــز بــاال ،تصمیمــات توســط تنهــا چنــد مدیر ارشــد
در بــاالی ســاختار ســازمانی اتخــاذ میشــود .چنیــن
ســاختاری ،نیازمنــد مدیرانــی اســت کــه از تواناییهــا و
ظرفیتهــای شــناختی باالیــی برخــوردار باشــند .تحقیــق
و تجربــه نشــان میدهــد ســاختارهای غیرمتمرکــز بــرای
مدیریــت دانــش ،مناســبتر میباشــند.
•رسمیســازی (رســمیت) :عبــارت اســت از میــزان
یــا درجــهای کــه رفتــار افــراد در یــک ســازمان توســط
قوانیــن ،سیاســتها و رویههــای ازپیــش تعریــف شــده
اداره و مدیریــت مــی شــود .رســمیت بــر توســعۀ فرهنــگ
دانشمحــور تأثیرگــذار اســت .بــه طــور کلــی ســاختارهای
رســمی سفتوســخت ،مخــل مدیریــت دانــش محســوب
میشــوند.
ســاختارهای ســازمانی ســادهتر ،کــه تمایــل کمتــری بــه ایجــاد
ســیلوها (محفظههــا یــا موانــع) دارنــد ،پیادهســازی مدیریــت دانــش
را آســانتر میکننــد .پیچیدگــی ســاختار ســازمان ،مدیریــت آنرا
دشــوارتر نمــوده و تعریــف نقشهــا و مســئولیتهای مدیریتــی
الزم بــرای پیادهســازی مؤثــر مدیریــت دانــش را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد.
عقیــده شــما دربــارۀ رونــد و جهــت گیــری مدیریــت
دانــش در آینــده چیســت؟
یکــی از مهمتریــن حوزههایــی کــه مدیریــت دانــش در آینــده
بــر آن تأثیــر خواهــد گذاشــت ،خدمــات مشــتری اســت .خدمــات
مشــتری ،حــوزهای اســت کــه هــر یــک از مشــتریان ارتبــاط و
تعامــل منحصربــه فــردی بــا ســازمان شــما دارنــد .ایــن حــوزهای
از دانــش اســت کــه نظــر و عقیــدۀ مشــتری دربــارۀ ســازمان را
شــکل میدهــد و تعییــن میکنــد کــه آیــا آنهــا مشــتری شــما
باقــی میماننــد یــا بــه یکــی دیگــر از رقبــا مراجعــه میکننــد .در
آینــده ســازمانها بخــش عمــدهای از درآمــد و توجــه خــود را بــر
بهبــود خدمــات بــه مشــتریان ســرمایهگذاری میکننــد .حمایــت از
تعامــل شــناختی در حــوزه خدمــات بــه مشــتری یکــی از روندهــای
آینــده مدیریــت دانــش اســت .راهحلهــای تعاملــی شــناختی،
سیســتمهای محاســباتی تعاملــی کــه از هــوش مصنوعــی بــرای
جمــعآوری داده ،اطالعــات و دانــش بهــره میبرنــد و همچنیــن
توانایــی درک و برقــراری ارتبــاط بــا مشــتری بــه شــیوهای طبیعــی
و کارآمــد ،همگــی از جنبههــای آتــی مدیریــت دانــش در حــوزۀ
خدمــات مشــتری اســت.
دادههــای حجیــم نیــز تأثیــر مهــم و چالــش برانگیــز در ایــن
صنعــت دارنــد ،بــه خصــوص هنگامیکــه قــرار باشــد بــه کمــک

مدیریــت دانــش ،مخــازن مختلــف از دادههــای ســاختیافته و غیــر
ســاختیافته موجــود در ســازمان را جســتجو کــرده و دانشهــای
مرتبــط را کشــف نماییــم .تلفیــق دادههــای حجیــم بــا مدیریــت
دانــش ،بــرای ســازمان مزیــت رقابتــی بــه همــراه دارد و نــه تنهــا
باعــث بــروز و ظهــور نوآوریهــای قابــل توجــه میشــود ،بلکــه
دانــش را نیــز در سراســر ســازمان در زمــان مناســب بــه فــرد
مناســب تحویــل میدهــد.
رســانههای اجتماعــی یکــی دیگــر از تأثیــرات مدیریــت
دانــش در آینــده اســت .کارکنــان و مشــتریان جــوان در عصــر
رســانههای اجتماعــی رشــد کردهانــد و در اشــتراک اطالعــات
نســبت بــه نســلهای قبــل ،تمایــل بیشــتری داشــته و بازترنــد.
بــا ایجــاد ابزارهــای تعاملــی ســازمانی و توســعۀ روبــه افزایــش ایــن
ابزارهــا ،جریانهــا و منابــع جدیــد دانــش ســازمانی در حــال خلــق
شــدن اســت .ایــن دانشهــا حــاوی حجــم زیــادی از مطالــب بــدون
ســاختار (از قبیــل چــت اجتماعــی ،تاالرهــای گفتگــوی تیمــی و
غیــره) هســتند کــه بایــد در اســتراتژی گســتردهتر مدیریــت دانــش
گنجانــده شــوند بهگونــهای کــه بــه راحتــی توســط کارکنــان و
مشــتریان قابــل دســترس و قابــل بازیابــی باشــند .بنابرایــن اســتفاده
از معمــاری اطالعــات در تحویــل دانــش یکــی از تأثیــرات اساســی
مدیریــت دانــش در آینــدۀ اشــتراک دانــش اســت.
مدیریــت دانــش شــخصی و فناوریهــای پوشــیدنی:
بــه دلیــل پیشــرفتهای شــگرف در فناوریهــای لــوازم جانبــی
پوشــیدنی ،ایــن ابزارهــا حجــم انبوهــی از داده ،اطالعــات و دانــش
را تولیــد میکننــد کــه بایــد در دســترس کاربــر قــرار گیــرد.
بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه ســاعت مچــی هوشــمند اپــل و
عینــک الکترونیکــی گــوگل اشــاره کــرد کــه همگــی آنهــا دائم ـاً
مشــغول جمـعآوری و ارائــۀ اطالعــات هســتند کــه بــه کاربــر اجــازۀ
تصمیمگیــری دقیقتــر در طــول روز را میدهنــد .تصمیمگیــری
دربــارۀ نحــوه رژیــم غذایــی ،خــوراک ،پوشــاک و مقــدار دریافــت و
مصــرف کالــری در روز ،زمانــی کــه بــه ورزش اختصــاص میدهیــم،
همگــی تصمیماتــی هســتند کــه در بخــش مدیریــت دانش شــخصی
بــه کمــک تکنولوژیهــای پوشــیدنی میســر میشــوند.
فناوریهــای پوشــیدنی نــه تنهــا بــه جم ـعآوری اطالعــات
در مــورد افــراد میپــردازد ،بلکــه در مــورد محیــط اطــراف
آنهــا نیــز اطالعــات گســتردهای بــه دســت میدهــد .همــه ایــن
پیشــرفتها مــا را بــه کــدام جهــت ســوق میدهــد؟ آیــا پزشــکان
و متخصصــان ســامت ،قادرنــد همــۀ ایــن اطالعــات شــخصی را
پــردازش کننــد؟ در تمامــی ایــن مــوارد مدیریــت دانــش در  مرکــز
جمــعآوری اطالعــات و تصمیمگیــری دربــارۀ آنهاســت و کمــک
میکنــد تــا شــیوۀ زندگــی خــود را بهبــود دهیــم .مدیریــت دانــش
شــخصی کلیــد بــه دســت گرفتــن کنتــرل اطالعــات شــخصی تولیــد
شــده توســط ایــن ابزارهاســت.
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مدیریت دانش در پروژههای چابک

ارژنگ یزدی
کارشناس مدیریت دانش
مقدمه
طــرح و توســعۀ نرمافــزار فرآینــدی دانشبــر اســت و مدیریــت
ایــن دانــش از چالشهــای اصلــی اکثــر پروژههــای نرمافــزاری
قلمــداد میشــود .بیانیــۀ چابکــی از «اشــخاص و تعامــل آنــان از
طریــق فرآیندهــا و ابــزار» حمایــت میکنــد و بنابرایــن پروژههــای
چابــک حتــی بــه توجــه بیشــتری در زمینــۀ مدیریــت دانــش نیــاز
دارنــد .ایــن مقالــه انــواع دانشــی کــه در چرخــۀ عمــر پروژههــای
نرمافــزاری دخالــت دارد را تعییــن نمــوده و ســازوکاری جهــت
مدیریــت مؤثــر ایــن دانشهــا در محیــط چابــک توســعۀ نرمافــزار
ارائــه میکنــد .ســپس نیــاز بــه تعییــن مقیــاس اســتراتژیهای
توســعۀ چابــک در مدیریــت دانــش را مــورد تأکیــد قــرار داده تــا
رونــد تحویــل خدمــات کامــل شــود.
مدیریت دانش در توسعۀ نرمافزار
مدیریــت دانش «روشــی اســت کــه فرآیند بــه اشــتراکگذاری،
انتشــار ،خلــق ،کســب و درک دانــش ســازمان را تســهیل میکنــد».
دانــش «مخلوطــی ســیال از تجربیــات ســاختارمند ،ارزشهــا ،اســناد
و متــون اطالعاتــی و بینشهــای متخصصــان اســت کــه چارچوبــی
بــرای ارزیابــی و یــا ترکیــب تجربیــات و اطالعــات جدیــد ،فرآهــم
م ـیآورد» .بــه عــاوه دانــش ایــن توانایــی را دارد کــه حالتهــای
مختلفــی از تغییــر و تحــول را ســپری کنــد کــه منجــر بــه پاالیــش
و گســترش بیشــتر دانــش در الیههــای مختلــف ســازمان میشــود.
دارایــی اصلــی شــرکتهای توســعۀ نرمافــزار ،واحدهــای
تولیــدی ،ســاختمان یــا تجهیــزات رایانــهای آنهــا نیســت ،بلکــه
دانشــی اســت کــه در اختیــار کارکنــان میباشــد و همچنیــن
توســعه و تحــول فرهنــگ آن ســازمان نیــز جــزء ســرمایههای
اساســی بــه شــمار مــیرود .شــرکتهای طــراح و تولیدکننــدۀ
سیســتمهای اطالعاتــی ،در یادگیــری روشهــای مؤثــر حــل مســئله
بــا شکســت مواجــه شــدهاند بــه گونــهای کــه شکســت جزئــی از
رونــد یادگیریشــان شــده اســت .عوامــل و محرکهــای اصلــی
مدیریــت دانــش مؤثــر در شــرکتهای تولیــد نرمافــزار عبارتنــد از:
•کاهــش زمــان صــرف شــده بــرای کســب دانــش الزم جهــت
اجــرای پــروژه
•بهبــود قابلیــت اســتفادۀ مجــدد از دانــش (جلوگیــری از
اختــراع دوبــارۀ چــرخ)
•کاهــش وابســتگی بــه اشــخاص بــرای رســیدن بــه موفقیــت
در پــروژه
•بهبود بهرهوری کلی تیم پروژه

انواع دانش
دانــش بــه طــور معمــول بــه دو نــوع صریــح و ضمنــی
تقســیمبندی میشــود .دانــش صریــح دانشــی اســت کــه بــا زبــان
نظاممنــد و رســمی قابــل بیــان و انتقــال اســت و خــود شــامل
جمــات گرامــری ،عبــارات ریاضــی ،دســتورالعملها ،رویههــا و
ماننــد اینهــا میشــود .چنیــن دانشــی بــه طــور رســمی و بــا
ســهولت میــان افــراد ردوبــدل میشــود .در مقابــل دانــش ضمنــی
ایــدهای شــخصی و منحصربــه فــرد اســت کــه تعریــف رســمی و بیان
آن دشــوار میباشــد .دانــش ضمنــی در تجربیــات فــردی نهادینــه
شــده و فاکتورهــای نامشــهودی را در بــر میگیــرد کــه باورهــا،
دیدگاههــای شــخصی و سیســتمهای ارزشــی از آن دســتهاند.
بیــان و بهاشــتراکگذاری دانــش ضمنــی در ســازمان معمــوالً
دشــوار اســت و بایــد بــه کلمــات یــا صورتهــای دیگــر دانــش
صریــح تبدیــل شــود.
چرخۀ عمر دانش در پروژههای نرمافزاری
چرخــۀ عمــر دانــش در پروژههــای نرمافــزاری در پنــج گام
زیــر قابــل توصیــف اســت.
1 .1جم ـعآوری دانــش صریــح در دســترس :بــه طــور کلــی ،ایــن
مرحلــه در ابتــدای شــروع پــروژه اتفــاق میافتــد کــه بــه
موجــب آن دانــش موجــود کســب شــده و در پایگاههــای
دانــش ،بخــش بازاریابــی یــا واحدهــای دیگــر ســازمان ذخیــره
میشــود.
2 .2شخصیســازی دانــش صریــح :اطالعــات و دانشهــای
جمــعآوری شــده نیــاز اســت تــا توســط افــراد درگیــر در
پــروژه بــه دانــش ضمنــی تبدیــل شــوند (برداشــت هــر فــرد
از دانــش).
3 .3بهکارگیــری دانــش کســب شــده :دانــش تبدیــل شــده
بــه دانــش ضمنــی در خــال اجــرای پــروژه بــهکار گرفتــه
میشــود.
4 .4بهرهگیــری و کســب دانــش از پــروژه :در طــول اجــرای
پــروژه ،ممکــن اســت یادگیــری رخ دهــد و نــوآوری ،روشهــا و
تکنیکهــای جدیــد کشــف شــود کــه همگــی آنهــا در قالــب
دانــش ضمنــی طبقهبنــدی میشــوند.
5 .5تبدیــل تجربیــات بــه دانــش صریــح :یادگیریهــای تــازه نیــاز
اســت تــا بــه دانــش صریــح تبدیــل شــده و بــرای مراجعــات
بعــدی در مخــازن دانــش ذخیــره شــود.
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ســؤاالت بســیاری در مــورد مدیریــت دانــش پروژههــای چابــک
وجــود دارد ،از جملــه اینکــه مدیریــت دانــش در پروژههــای
چابــک چــه تفاوتــی بــا ســایر پروژههــا دارد؟ ســطح نســبی تمرکــز
بــر دانــش صریــح در مقابــل دانــش ضمنــی چــه بایــد باشــد؟ در
ادامــه در خصــوص پاســخ برخــی از ایــن ســؤاالت بحــث میکنیــم.
مدیریت دانش در شرکتهای توسعه نرمافزار سنتی
رویکردهــای ســنتی در شــرکتهای توســعۀ نرمافــزار ،دانــش
مــورد نیــاز خــود را بــر اســاس نقشهــای مختلــف و بــر طبــق
مــدل ذهنــی تیلــور ســازماندهی کــرده و بــه اشــتراک میگذارنــد.
کارکنانــی کــه در فرآینــد توســعه دخیــل هســتند ،نقشهــای
خاصــی را میپذیرنــد کــه بــا مراحــل خــاص در فرآینــد توســعۀ
نرمافــزار در ارتبــاط اســت .بــه عنــوان مثــال:
•تحلیلگر کسبوکار -تحلیل نیاز
•معمار نرمافزار -طراحی سطح باال
•طراح ارشد  -طراحی سطح پایین
•برنامهنویس  -کد نویسی
•آزمونگر  -تست
محدودیتهــا :بــه اشــتراکگذاری دانــش بیــن هــر یــک از
مراحــل ،در درجــۀ اول مبتنــی بــر اســناد اســت (دانــش صریــح) .بــه
عبارتــی ،هــر یــک از نقشهــا ســندی را تولیــد میکننــد و بــه نفــر
بعــدی کــه مســئولیت مراحــل دیگــر فرآینــد توســعه را بــر عهــده
دارد ،منتقــل میکننــد (اســنادی از قبیــل الزامــات و مشــخصات،
اســناد طراحــی ،کــد منبــع ،طرحهــای آزمــون و غیــره) .بــا فــرض
اینکــه صرفـاً  %5از اطالعــات مربوطــه در هــر انتقــال بیــن مراحــل
از دســت رود ،در نهایــت نزدیــک یــک چهــارم از اطالعــات اصـ ً
ا بــه
دســت کدنویــس کــه مســئول واردکــردن دانــش در نرمافــزار اســت،
نمیرســد .در فرآینــد طراحــی مبتنــی بــر رویکــرد تیلــور ،نتایــج
میتوانــد حتــی بدتــر از ایــن باشــد اگــر بیــش از  %5اطالعــات در
هــر مرحلــه از دســت بــرود.
مشــکل دیگــر از زنجیــرۀ ارتباطــات طوالنــی در ســازمانهای
فنــاوری اطالعــات بــا رویکــرد تیلــور ناشــی میشــود کــه دلیــل آن
تمایــل بیــش از حــد ایــن ســازمانها بــه تولیــد اســناد کاغــذی
اســت .اســناد اطالعاتــی تنهــا زمانــی مفیــد هســتند کــه در نظــر
شــخص گیرنــده ،حــاوی واقعیتــی نــو باشــند .ارائــۀ اطالعــات
قدیمــی بــه اشــخاص ،تنهــا تکــرار اخبــار خســتهکننده و ســوخته
اســت .در واقــع ،تکــرار اخبــار قدیمــی منجــر بــه مشــکلتر شــدن
پیــدا کــردن اطالعــات ارزشــمند در انبــوه اســناد شــده از ایــن رو
هزینههــای انتقــال دانــش را افزایــش میدهــد .افــراد درگیــر در
مراحــل اولیــۀ توســعۀ نرمافــزار نمیتواننــد اطمینــان یابنــد کــه
چــه اطالعاتــی در حــال حاضــر توســط کدنویــس شــناخته شــده
اســت .در حقیقــت آگاهــی از میــزان مرتبــط بــودن اطالعــات بــا
نیــاز گیرنــده دانــش ،امــری کامـ ً
ا ذهنــی و مجــرد اســت کــه تنهــا
بــه میــزان دانــش فعلــی شــخص گیرنــده بســتگی دارد.

شکل :1چرخه عمر دانش در پروژههای چابک

مدیریت دانش در سازمانهای نرمافزاری چابک
چابکــی ســازمانی در شــرکتهای تولیدکننــدۀ نرمافــزار،
در درجــۀ اول بــر ارتباطــات مســتقیم متکــی اســت .بدیــن معنــا
کــه ارتباطــات هماهنــگ و اســمزی بــرای اشــتراک دانــش میــان
مشــتریان و توســعهدهندگان نرمافــزار برقــرار باشــد .ایــن مســئله
خطــر از دســت رفتــن اطالعــات بــه دلیــل زنجیــرۀ اطالعاتــی
طوالنــی را کاهــش داده و تضمیــن میکنــد کــه بــه تمامــی
ســؤاالتی کــه توســعهدهندۀ نرمافــزار (کدنویــس) در ذهــن
دارد ،پاســخ داده میشــود .انتقــال و بهاشــتراکگذاری دانــش
مــورد نیــاز در یــک تیــم نرمافــزاری امــری دشــوار اســت کــه در
مدلهــای مدیریتــی ســنتی ،از طریــق معرفــی فرآیندهــای دقیــق
و ســاختیافته و ابــاغ رســمی بــا آنهــا مقابلــه میشــود .بــا
اینکــه ایــن روش مزایــای خــاص خــود را دارد ،رویکردهــای اخیــر
در فرآیندهــای نرمافــزاری چابــک ،بــه ســمت ســبکهای ارتباطــی
کمتررســمی و مبهــم گرایــش دارد .در ایــن روش تقریــب ،جایگزیــن
ابــاغ منطقــی میشــود .تقریــب بــه انــدازۀ کافــی بــرای نیــروی
انســانی واحــد نرمافــزار خــوب اســت تــا بــه فرآینــد توســعه ادامــه
دهنــد امــا بــه جــای توصیــه بــه انجــام واقعــی فرآیندهــا بــر بــه
اشــتراگگذاری دانــش ضمنــی تکیــه دارد .در فرآیندهــای چابــک،
بهاشــتراکگذاری دانــش توســط چندیــن روش تشــویق میشــود:
•برنامهریزی تکرار و انتشار
•برنامهنویسی در گروههای دو نفری و چرخش
•جلسات روزانه برای حمایت از استراتژی فشار
•تیمهای متقابل کارکردی
•جلسات مرور و بازنگری
برنامهریــزی تکــرار و انتشــار بــه منظــور بــه اشــتراکگذاری
دانــش دربــارۀ الزامــات سیســتمی و دامنــۀ کســبوکار میــان
مشــتریان و توســعهدهندگان نرمافــزار اســتفاده میشــود .در
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جلســات برنامهریــزی انتشــار کــه در ابتــدای پــروژه ترتیــب داده
میشــود ،جــدول زمانــی پــروژه بــه قســمتهای تکــراری کوچــک
شکســته شــده و منتشــر میگــردد.
در آغــاز یــک فرآینــد تکــرار (کــه عبارتســت از تالشــی کوتــاه و
بــا محدودیــت زمانــی در راســتای توســعۀ نرمافــزار کــه معمــوالً  2تــا
 6هفتــه بــه طــول میانجامــد) ،تیــم توســعه و نماینــدگان مشــتری
در مــورد آنچــه کــه بایــد در چنــد هفتــۀ آینــده انجــام شــود بحــث
و تبــادل نظــر میکننــد .در نتیجــۀ ایــن گفتگوهــا الزامــات اولیــۀ
طــرح پاالیــش و اصــاح میشــود بــه گونــهای کــه تیــم توســعه
قــادر بــه تخمیــن میــزان نفرســاعت هزینــۀ انســانی بــرای هــر
یــک از قابلیتهــای ( )featuresنرمافــزار باشــد .جزئیــات بیشــتر
طــرح در مباحثــات (در محــل کار) میــان نماینــدگان مشــتری و
توســعهدهندگان و هنگامــی مشــخص میشــود کــه کدنویــس
عمــ ً
ا اقــدام بــه پیادهســازی قابلیتهــا بــر روی نرمافــزار
میکنــد .تعامــل نزدیــک میــان توســعهدهنده و نماینــدگان
مشــتری در محــل کار ،معمــوالً بــه افزایــش اعتمــاد و درک بهتــر
طرفیــن از الزامــات منجــر میشــود .ایــن حلقــۀ بازخــورد مســتقیم
اجــازه میدهــد تــا شــخص کدنویــس ،تخمیــن مطلوبــی از الزامــات
را در ذهــن خــود حــک کنــد و ســریعتر از محیطهــای تبــادل
اطالعــات اســناد-محور ،بــه جمعبنــدی از آنچــه کــه مــور نیــاز

اســت ،دســت یابــد .از آنجــا کــه خروجــی نرمافــزار بالفاصلــه توســط
نماینــدگان مشــتری قابــل مشــاهده اســت ،تناقضــات و ســوءتفاهم از
منطــق اجرایــی نرمافــزار مســتقیماً قابــل برطرفکــردن میباشــد.
منظــور از برنامهنویســی دونفــره تشــکیل یــک گــروه دو نفــری
از کدنویســان اســت کــه باهــم در مقابــل یــک دســتگاه کامپیوتــر
نشســته و بــه طراحــی ،نوشــتن کــد و آزمایــش خروجــی نرمافــزار
مشــغول میشــوند .ایــن یــک فعالیــت بســیار اجتماعــی اســت
کــه ارتباطــات غیررســمی و خودبهخــودی از ویژگیهــای آن
میباشــد .در طــی جلســات برنامهنویســی دونفــره ،دانــش از انــواع
مختلــف ،برخــی از نــوع صریــح و بیشــتر ضمنــی ،میــان اعضــای
گــروه بهاشــتراک گذاشــته میشــود .دانشهــای مرتبــط بــا
وظایــف ،دانشهــای مــدون و همچنیــن منابــع اجتماعــی از انــواع
دانشهایــی اســت کــه در ایــن فرآینــد ردوبــدل میشــود.
•نمونههایــی از دانــش مرتبــط بــا وظایــف عبارتنــد از دانــش
سیســتمی ،مجموعــۀ کدهــا ،شــیوههای طراحــی ،دانــش
فنــاوری و تکنیکهــای متبحرانــه اســتفاده از ابزارهــا.
•دانــش مــدون دانشــی اســت کــه حقایــق از طریــق آنهــا
تفســیر و اســتفاده میشــود .بــه عنــوان مثــال بهرهگیــری
از تجــارب گذشــته (داســتانهای موفقیــت یــا شکســت)
کــه اســتفاده از یــک الگــوی طراحــی خــاص در ســناریوهای
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مختلــف کدنویســی را تأییــد یــا رد میکنــد.
•نمونههایــی از منابــع اجتماعــی شــامل ارجــاع بــه اطالعــات
تمــاس شــخصی میباشــد .اغلــب برنامهنویســان ترجیــح
میدهنــد ایــن نــوع از دانشهــا را بنــا بــه دالئــل گوناگــون
مســتند نکننــد .دالیلــی از قبیــل اینکــه بــر حجــم انبــوه
اطالعــات غیرمرتبــط آنــان میافزایــد و یــا تصــور میکننــد
کــه ممکــن اســت ایــن اطالعــات مــورد عالقــۀ دیگــران
نباشــد .ایــن دانشهــا تنهــا از طریــق گفتگوهــای غیررســمی
و گاهبــهگاه کشــف میشــوند.
ماهیــت اجتماعــی برنامهنویســی دونفــره ،آن را بــه یــک
تســهیلگر بــزرگ بــرای اســتخراج و بهاشــتراکگذاری دانــش
ضمنــی تبدیــل میکنــد .بــرای اطمینــان از اینکــه دانــش
بهاشتراکگذاشــته شــده در میــان دونفــر ،بــرای کل تیــم نرمافــزار
قابــل دسترســی و اســتفاده اســت ،توصیــه میشــود گاهبــهگاه
فرآینــد چرخــش میــان اعضــای دونفــره پیــاده شــود .بــه عنــوان
یکــی از مزایــای جانبــی بهرهگیــری از دانــش ضمنــی ،ماهیــت
اجتماعــی برنامهنویســی دونفــره کمــک میکنــد تــا شــبکههای
روابــط شــخصی در تیــم ایجــاد و تقویــت شــده و بــه پــرورش محیط
اعتمــاد ،روابــط متقابــل ،ارزشهــا و هنجارهــای مشــترک کمــک
مینمایــد .ایــن مســئله بــرای تــداوم فرهنــگ بهاشــتراکگذاری
دانــش بســیار مهــم میباشــد.
جلســات برنامهنویســی دونفــره ارتباطــات درون گــروه دونفــره
را تســهیل میکنــد و ایــن درحالــی اســت کــه جلســات روزانــه بــه
تســهیل ارتباطــات میــان کل اعضــای تیــم پــروژه کمــک میکنــد.
در خــال جلســات روزانــه ،اعضــای تیــم نحــوۀ پیشــرفت فرآیندهای
کاری خــود از زمــان آخریــن جلســه را گــزارش مینماینــد و اهــداف
خــود بــرای روزهــای کاری آینــده را تعییــن کــرده و مشــکالت و
راهحلهــای پیشــنهادی مرتبــط بــا وظایــف خــود یــا همتیمــی
خــود را بــا صــدای بلنــد بیــان میکننــد .ایــن جلســات موجــب
دیدهشــدن کار تکتــک افــراد توســط ســایر اعضــای تیــم
میشــود و آگاهــی افــراد را در مــورد اینکــه چــه کســی در مــورد
قســمت خاصــی از سیســتم دانــش و تبحــر دارد ،بــاال بــرده و ارتبــاط
میــان اعضــای تیــم کــه ممکــن اســت بــه طــور منظــم بــا یکدیگــر
صحبــت نکننــد را تشــویق میکنــد .بنابرایــن اعضــای تیــم یــاد
میگیرنــد بــا چــه کســی تمــاس بگیرنــد زمانــی کــه مجبــور مــی

شــوند بــا بخشــی از سیســتم کار کننــد کــه بــا آن آشــنایی ندارنــد.
بــه منظــور کاهــش هزینههــای ارتباطــی در میــان صاحبــان
نقشهــای مختلــف کــه در توســعۀ نرمافــزار درگیــر هســتند
(هماننــد تحلیلگــر کس ـبوکار ،کدنویــس و آزمونگــر) ،روشهــای
چابــک توصیــه میکننــد کــه از تیمهــای بــا کارکــرد متقابــل بــه
جــای تیمهــای مبتنــی بــر وظایــف اســتفاده شــود .تیــم مبتنــی
بــر وظایــف تنهــا شــامل اعضایــی بــا نقشهــای کارکــردی مشــابه
میشــود .در مقابــل ،تیــم بــا کارکــرد متقابــل افــرادی از تمامــی
نقشهــا و وظایــف موجــود را گردهــم مــیآورد .تجربــه نشــان
میدهــد کــه تیــم بــا کارکــرد متقابــل ،بهتــر میتوانــد تعامــل و
اشــتراک دانــش را تســهیل نمایــد کــه در نهایــت بــه کاهــش زمــان
توســعۀ محصــول منجــر میشــود.
یادگیــری مــداوم توســط برخــی روشهــای چابــک در قالــب
مــرور و بررســی پــروژه پشــتیبانی میشــود .کاوشهــای مــروری
در حقیقــت هماننــد کالبدشــکافی پــروژه اســت و آنچــه در طــول
یــک پــروژه اتفــاق افتــاده اســت را بررســی و تحلیــل میکنــد .ایــن
اقــدام نــه تنهــا در پایــان پــروژه اتفــاق میافتــد ،بلکــه ممکــن
اســت همزمــان بــا اجــرای آن نیــز رخ دهــد .مــرور پــروژه ،شناســایی
عوامــل موفقیــت و موانــع فعلــی فرآینــد مدیریــت و توســعة نرمافــزار
را تســهیل میکنــد .در مــواردی کــه اعضــای تیــم بــا موانعــی در
رونــد فعلــی مواجــه مــی شــوند (ماننــد جلســات طوالنــی) ،مــرور
پــروژه فرصتــی فرآهــم میکنــد کــه دربــارۀ ایــن معضــات بحــث و
تبــادل نظــر شــده و بــه جــای اینکــه در پایــان ،پــروژه را بــا شکســت
مواجــه کننــد ،در طــول اجــرای پــروژه بــا آنهــا برخــورد شــود.
محدودیتهــا :اگــر چــه مفهــوم یادگیــری در روشهــای
گوناگــون چابــک در توســعۀ نرمافــزار گنجانــده شــده اســت ،ایــن
روشهــا عمدتـاً بــه اشــتراکگذاری دانــش در میــان اعضــای تیــم را
پشــتیبانی میکننــد و مســائل مربــوط بــه اشــتراک دانــش بیــرون از
مرزهــای تیــم پــروژه را پوشــش نمیدهــد .در یــک ســازمان بــزرگ،
ممکــن اســت تیمهــای متعــدد وجــود داشــته باشــد کــه روی امــور و
وظایــف مشــابه کارکننــد .ایــن تیمهــا معمــوالً بــا مشــکالت مشــابه
روبــهرو میشــوند یــا برخــی اوقــات منافــع آنهــا در حوزههــای
دانشــی خــاص ،باهــم تداخــل میکنــد .در کوتاهمــدت ،بــا مشــکل
عــدم دسترســی بــه دانــش صریــح و اختــال در یادگیــری ســازمانی
مواجــه میشــوند .همچنیــن مــواردی بــه وجــود خواهــد آمــد
شماره 30

26

کــه در آن تیمهــای چــاالک بنابــر ماهیــت کســبوکار توزیــع و
تقســیم میشــوند کــه بــه اشــتراکگذاری دانــش ضمنــی را نیــز
دشــوار میکنــد .بــه منظــور مرتفــع کــردن ایــن چالشهــا ،بــه
مکانیســمی بســیار ســریع و کمحجــم بــرای تبدیــل دانــش ضمنــی
بــه صریــح در پروژههــای نرمافــزاری نیــاز داریــم .برخــی از ایــن
مکانیســمها در ادامــه توضیــح داده میشــود.
•تیمهــای چابــک بایــد دائمــاً تمریــن کننــد تــا آموزههــای
بــه دســت آمــده را توســط جلســات مــروری بــر گذشــته بــه
ســرعت کســب کننــد و اطمینــان حاصــل کننــد کــه ایــن
آموزههــا بــه دانــش صریــح تبدیــل شــده و مســتند میشــود
و در محیطــی تعاملــی کــه قابــل دســترس بــرای همــه اســت،
انتشــار مییابــد .محیــط تعاملــی میتوانــد یــک وبســایت
بهاشــتراکگذاری بســیار ســریع و کمحجــم باشــد (هماننــد
ویکــی) کــه بــه عنــوان مخــزن دانــش مشــترک بــرای تیــم
عمــل کنــد.
•اکثــر اطالعــات کســب شــده در اســناد مشــخصات ســنتی،
هماننــد الزامــات یــا مشــخصات معمــاری و طراحــی ،میتوانــد
در قالــب «ســند مشــخصات اجرایــی» و بــه شــکل تســت
کســب شــود .هنگامیکــه رویکــرد توســعۀ آزمون-محــور
( )TDDرا اتخــاذ میکنیــم ،در حقیقــت بــه طــور مؤثــر
مشــخصات دقیــق را بــر مبنــای تولیــد بههنــگام ()JIT
تعییــن و تدویــن میکنیــم .در رویکــرد  ،TDDابتــدا یــک
تســت نوشــته میشــود ،چــه در ســطح پذیــرش /مشــتری،
چــه در ســطح توســعهدهندۀ نرمافــزار ،بــدون آنکــه نیــاز
بــه کدنویســی طوالنــی بــرای انجــام قابلیتهــای نرمافــزار
باشــد .ایــن آزمونهــا دو هــدف عمــده را بــرآورده میســازند:
تعییــن مشــخصات ،معمــاری و طــرح سیســتم و همچنیــن
تأییــد نســخۀ نهایــی.

سخن آخر
بــه طــور ســنتی ،گروههــای توســعۀ نرمافــزار طرفــدار رویکــرد
تیلــور و تقســیم نیــروی کار هســتند .از ایــن رو ،از تیمهــای مبتنــی
بــر نقــش اســتفاده میکننــد .تیمهــای مبتنــی بــر نقــش بــه دلیــل
دستبهدســت کــردن عملکردهــای شــغلی و مســیرهای ارتباطــی
طوالنــی و غیــر مســتقیم ،دارای مشــکل ذاتــی تقویــت ارتباطــات
نادرســت هســتند (یعنــی تنهــا دانــش صریــح را بهاشــتراک
میگذارنــد) .در مقابــل ،تیمهــای چابــک ،ایــن مشــکل را بــا
اســتفاده از تیمهــای بــا کارکــرد متقابــل حــل کردهانــد و از طریــق
اســتراتژی برنامهریــزی تکــرار و انتشــار ،برنامهنویســی دوگانــه و
چرخــش و جلســات روزانــه و نــگاه بــه گذشــته ،ارتباطــات مســتقیم
را تشــویق مینماینــد .تمامــی ایــن روشهــا احتمــال ارتباطــات
نادرســت را کاهــش میدهــد .ایــن تیمهــا بیشــتر بــر شــیوههای
مختلــف بــه اشــتراکگذاری دانــش ضمنــی تکیــه میکننــد و از
طریــق تعامــل اجتماعــی و حلقههــای بازخــورد ســریع بــه جــای
روشهــای ســاخت یافتــه منطقــی ،ســعی در بــه اشــتراک گــذاری
هــر چــه بیشــتر دانــش دارنــد.
بــا ایــن حــال ،محدودیتهــای ذاتــی و عمــدهای در شــیوههای
مختلــف تســهیم دانــش توســط تیمهــای چابــک وجــود دارد.
یادگیــری در میــان تیمهــا تســهیل نمیشــود و همچنیــن کارکــرد
تیمهــا بــا اختــال مواجــه میشــود اگــر بــا تیمهــای توزیــع شــده
مواجــه باشــیم .تیمهــای چابــک بــرای مواجهــه بــا ایــن چالشهــا
نــه تنهــا بــه تســهیم دانــش ضمنــی خــود میپردازنــد ،بلکــه از
شــیوههای بهاشــتراکگذاری دانــش صریــح بــا ســرعت بــاال و
حجمکــم نیــز اســتفاده میکننــد هماننــد توســعه آزمون-محــور
( ،)TDDاشــتراک اســناد ضــروری ،اســتفاده از ویکــی و نظــام
کســب آموزههــا از طریــق جلســات مــرور بــر گذشــته.
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معرفی

تــم کنفرانــس  ،2017 CIKMدربــاره «شــهرهای هوشــمند ،ملتهــای
هوشــمند» اســت .موضوعــات کنفرانــس بــه طــور اســتراتژیک در نقــاط
تالقــی پژوهشهــای صــورت گرفتــه در مدیریــت دانــش ،اطالعــات و داده
قــرار گرفتــه و بــه گونــهای منحصــر بــه فــرد فناوریهــا و بینشهــای
محقــق کننــدۀ چشــمانداز شــهرهای هوشــمند ،ملتهــای هوشــمند را
برجســته میکنــد .ایــن بینشهــا توســط بســیاری از مناطــق شــهری
در کشــورهای مختلــف ،بــه اشــتراک گذاشــته میشــود .کنفرانــس
 ،CIKMاز اولیــن ســال برگــزاری خــود ( ،)1992محققــان پیشــرو و
توســعهدهندگان برجســته در حوزههــای مدیریــت دانــش ،بازیابــی
اطالعــات و پایــگاه داده را بــا موفقیــت گردهــم آورده اســت .محققــان و
ســایر شــرکتکنندگان در  ،CIKMاز طریــق انتشــار مقــاالت ،ارائههــای
رودر رو و بحثهــا و گفتگوهــای بــا کیفیــت بــاال در خصــوص یافتههــای
تحقیقــات نظــری و کاربــردی ،آینــده مدیریــت دانــش را شــکل میدهنــد
و بــا شناســایی مشــکالت چالشبرانگیــز پیــش روی خلــق سیســتمهای
دانشــی و اطالعاتــی پیشــرفته ،ســعی دارنــد تــا راهحلهــا و رویکردهــای
روشــنگرانهای بــرای ایــن چالشهــا فرآهــم نماینــد .بنابرایــن کنفرانــس
ســعی دارد ســنت ترویــج تعامــل میــان حوزههــای مختلــف از طریــق
برنامههــای گســترده و میــان رشــتهای در کنفرانــس را ادامــه دهــد و بــه
برگــزاری کارگاههــای آموزشــی ،مشــاوره ،دعــوت از ســخنرانان کلیــدی
صنعــت ،پرداختــه و از طریــق چــاپ پوســتر و مقــاالت پژوهشــی ،ارائههــا
و برگــزاری مســابقات و دیگــر رویدادهــای خــاص ،بــه ایــن هــدف دســت
یابــد.
محورهای کنفرانس عبارتند از:
•کســب و پــردازش داده و اطالعــات (دادههــای خزنــده ،کیفیــت
دادههــا ،امنیــت داده)

•یکپارچهســازی و تجمیــع (پــردازش معنایــی ،منشــأ داده ،انبــار داده،
حریــم خصوصــی و امنیت ،مدلســازی)
•زیرســاختها (محاســبات ابــری ،محاســبات همــراه بــا حجــم زیــاد
داده ،سیســتمهای پایــگاه داده ،نمایهســازی و فشردهســازی،
معمــاری موتورهــای جســتجو)
•پــردازش دادههــای خــاص (متــون چندزبانــه ،چندرســانهای ،جریــان
داده ،دادههــای علمــی ،داده رســانههای اجتماعــی)
•ادغــام و یکپارچهســازی ســاختارهای دانشــی (پــردازش زبــان،
تشــخیص گفتــار ،چشــمانداز کامپیوتــری ،بهرهبــرداری از منابــع
خارجــی)
•تحلیــل (پــردازش تحلیلــی آنالیــن ،دادهکاوی ،یادگیــری ماشــینی،
الگوریتمهــای تحلیلــی مقیاسپذیــر ،تشــخیص و ردیابــی رویــداد،
شــبکههای عصبــی عمیــق)
•دسترســی و بازیابــی اطالعــات (جســتجوی تکمنظــوره وب،
پاســخدهی بــه ســؤاالت و سیســتمهای گفتگــو ،مدلهــای
بازیابــی ،پــردازش درخواســتها ،شخصیســازی ،سیســتمهای
پیشــنهاد و فیلترینــگ)
•ارائۀ اطالعات (تجسم ،خالصهسازی ،خوانایی ،خروجی صدا)
•کاربــر و رابــط کاربــری بــرای سیســتمهای داده و اطالعــات (تحلیــل
رفتــار کاربــر ،طراحــی رابــط کاربــر ،شخصیســازی ،تحلیــل تعاملــی،
محاســبات قابــل انتقــال ،رابــط کاربــری ســخنران)
•جمعیتسپاری و بهره برداری از منابع آنالین
•ارزیابی (ارزیابی آنالین و غیرآنالین ،مطالعۀ بهروشها)
•بــه کارگیــری (سیســتمهای شــهری ،اطالعــات زیســتدارویی
و ســامت ،امنیــت ،هــوش کســبوکار ،اطالعــات بحــران ،علــوم
اجتماعــی محاســباتی ،کشــف مبتنــی بــر داده ،رســانههای
اجتماعــی ،جســتجوی بــه یــاد آورنــده)
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معرفی کتاب

ارژنگ یزدی
کارشناس مدیریت دانش

عنــوان کتــاب :طراحــی اســتراتژیهای کســب و
کار مبتنــی بــر مدیریــت دانــش  /رویکــرد از بــاال
بــه پاییــن
مؤلفان:
Sanjay Mohapatra • Arjun Agrawal •Anurag Satpathy
انتشاراتSpringer ، 2016 :

معرفی

ایــن کتــاب رویکــردی عملــی به منظــور طراحــی و پیادهســازی
اســتراتژی مدیریــت دانــش فرآهــم میکنــد .در ایــن کتــاب
توضیــح داده میشــود کــه چگونــه اســتراتژی مدیریــت دانشــی
طراحــی کنیــم کــه اهــداف کسـبوکار را در راســتای ســرفصلهای
مدیریــت دانــش تنظیــم نمایــد .ایــن کتــاب همچنیــن رویکــردی
بــرای پیادهســازی اســتراتژی مدیریــت دانــش در ســازمان ارائــه
میدهــد بــه گونـهای کــه پایــداری و تــداوم طــرح مدیریــت دانــش
را تضمیــن نمایــد .تمامــی مفاهیــم و اجــزای اصلــی مدیریــت دانــش
و همچنیــن گامهــای الزم بــرای طراحــی اســتراتژی در ایــن کتــاب
پوشــش داده میشــود .کتــاب هــم بــرای مبتدیــان و هــم بــرای
متخصصــان مفیــد خواهــد بــود .مدیریــت دانــش رشــتهای اســت
کــه رویکــردی یکپارچــه بــرای شناســایی ،کســب ،ارزیابــی ،بازیابــی
و بــه اشــتراکگذاری تمامــی داراییهــای اطالعاتــی ســازمان
ارائــه میدهــد .داراییهــا ممکــن اســت شــامل پایگاههــای داده،
اســناد ،سیاس ـتها ،رویههــا و تجربــه و تخصــص قبلــی هــر یــک از
اعضــای ســازمان را شــامل شــود کــه تحــت مالکیــت ســازمان قــرار
نداشــتهاند .دانــش نیــز در حقیقــت بــه رونــد یادگیــری ایــن نتایــج
حاصــل از تجربــه اعضــای ســازمان اطــاق میشــود کــه در اذهــان
کارکنــان نهفتــه اســت .دانــش عمدتــاً از طریــق تفکــر انتقــادی،
تماشــای دیگــران و مشــاهدۀ نتایجــی کــه دیگــران دســت یافتهانــد
بــه دســت میآیــد .ایــن مشــاهدات بعــدا ً الگویــی را شــکل میدهــد
کــه بــه طــور کلــی قابــل تبدیــل بــه دانــش هســتند .بدیــن معنــا
کــه دانــش تنهــا زمانــی شــکل میگیــرد کــه دادههــای تولیــد
شــده از طریــق تجربــه یــا مشــاهده ،طبقهبنــدی شــده و ســپس

الگوهــای اطالعاتــی حاصــل ،خــرد کلــی را بســازند .بنابرایــن انتشــار،
توزیــع و پذیــرش نتایــج دانشــی از فاکتورهــای کلیــدی در مدیریــت
دانــش هســتند .هــرم دانــش مفاهیــم معمــول در تبدیــات دانشــی
را نشــان میدهــد کــه داده بــه اطالعــات و ســپس دانــش تبدیــل
میشــود .بســیاری از ســازمانها در مدیریــت دانــش حاصــل و
تبدیــل آن بــه منافــع کســبوکار بــا مشــکل مواجهانــد .کتــاب
«طراحــی اســتراتژیهای کســب و کار مبتنــی بــر مدیریــت دانــش»
ســعی دارد چگونگــی انجــام ایــن کار را توضیــح دهــد.
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به نام خالق لوح و قلم
مدیریــت دانــش فــردی و ســازمانی ،از الزامــات عصــر حاضــر و جــزء اصلیتریــن شــاخصهای موفقیــت و عامــل بقــای ســازمانها اســت.
لــزوم وجــود شــبکهای از اســاتید دانشــگاهی حــوزة مدیریــت دانــش ،در کنــار متخصصــان پیادهســازی ایــن مفهــوم در ســازمانهای ایرانــی،
مــا را بــرآن داشــت تــا کانــال رســمی «مشــاوران مدیریــت دانــش ایــران» را جهــت اطالعرســانی پیرامــون موضوعــات روز و همچنیــن
بــه اشــتراک گــذاری تجربیــات پیــاده ســازی مدیریــت دانــش در ســازمان هــای داخلــی و خارجــی راهانــدازی نماییــم.
بــر ایــن اســاس ،جهــت پربارتــر شــدن هــر چــه بیشــتر ایــن کانــال ،لینــک زیــر جهــت عضویــت شــما و همچنیــن ارســال آن بــرای
دوســتان و همــکاران درج گردیــده اســت.
https://telegram.me/iranKMconsulting
با تشکر
مشاوران توسعه آینده
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