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 5گام برای استقرار و نهادینهسازی مدیریت دانش در سازمانها

امیر خسروانی
سردبیر و مدیر ارشد پروژه
ارتباط پیادهسازی مؤثر مدیریت دانش و تغییر
ورود مدیریــت دانــش بــه یــک ســازمان ،بــا فرآینــد تغییــر
فرهنــگ آغــاز میشــود و بایــد بــه مثابــه چنیــن تغییــری بــدان
نگریســته شــود .در خــال ایــن فرآینــد ،از افــراد خواســته میشــود
تــا شــیوة نگــرش خــود نســبت بــه دانــش را تغییــر دهنــد بــه
گونــهای کــه:
•دانــش را بــه عنــوان دارایــی متعلــق بــه اجتمــاع در نظــر
بگیرنــد نــه امــوال شــخصی
•بداننــد دانــش کاالیــی اندوختنــی نیســت و بایــد بــه
اشــتراک گذاشــته شــود
•بهاشــتراکگذاری دانــش بــه عنــوان بخشــی واقعــی از
کار روزمــره درنظــر گرفتــه شــود نــه فعالیتــی مــازاد بــر
وظایــف ســازمانی
تغییــر فرهنــگ ســازمانی یکــی از الزامــات پیادهســازی
مدیریــت دانــش اســت ،امــا فرآینــد تغییــر بایــد مرحلــه بــه مرحلــه
انجــام شــود و نیازمنــد گــذر زمــان اســت .اصــوالً امکانپذیــر
نیســت کــه تمامــی فرهنــگ حاکــم بــر ســازمان را بهطــور ناگهانــی
و بــه صــورت یکجــا تغییــر داد؛ بلکــه ایــن اقــدام بایــد ذره ذره و
گامب ـهگام انجــام شــود و تکتــک افــراد ســازمان بایــد در فرآینــد
تغییــر مشــارکت داشــته باشــند .بهتریــن راهکار ایــن اســت کــه روند

تغییــر را از جایــی شــروع کنیــم کــه آســانتر اســت و مقاومــت
کمتــری در مقابــل آن وجــود دارد و هــر چــه زمــان میگــذرد ،بــر
شــتاب آن افــزوده شــود .در اکثــر ســازمانها ،ممکــن اســت یــک
یــا دو ســال و یــا حتــی بیشــتر طــول بکشــد تــا آثــار و شــواهد
تغییــر بــروز کــرده و پیشــرفت در کسـبوکار مشــاهده شــود .تغییــر
کل فرهنــگ ســازمان بــه حــدود  10ســال زمــان احتیــاج دارد.
بــر اســاس تجــارب پیادهســازی مدیریــت دانــش در  20ســال
گذشــته ،بدیــن نتیجــه میرســیم کــه قاطعانهتریــن رویکــرد
اســتقرار مدیریــت دانــش در ســازمانها ،رویکــرد پایلــوت اســت.
در ایــن رویکــرد ابتــدا عناصــر سیســتم مدیریــت دانــش در مقیــاس
کوچــک مــورد آزمایــش قــرار میگیــرد و کل سیســتم در حــوزه
کوچکــی از کس ـبوکار مســتقر میشــود .ســپس چارچــوب نهایــی
و اســتاندارد مدیریــت دانــش در کل ســازمان اعمــال خواهــد شــد.
رویکــرد پایلــوت تنهــا اســتراتژی پیادهســازی نیســت و روشهــای
جایگزیــن دیگــری ماننــد تغییــر از پاییــن بــه بــاال ،مدیریــت دانــش
در خفــا (رویکــرد پارتیزانــی) ،مدیریــت دانــش توســط دســتورات
آمرانــه مدیــران ارشــد ،تئــوری معرفــی از طریــق دســتاوردی بــزرگ
( )Big bang theoryو تبلیغــات ،پیادهســازی بــر مبنــای مــاژول
و مدیریــت دانــش فرصتطلبانــه نیــز وجــود دارد .بــا ایــن حــال
هیــچ یــک از روشهــای فــوق بــه انــدازة رویکــرد مدیریــت تغییــر
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مبتنــی بــر پایلــوت ،مثمــر ثمــر نیســت .ایــن رویکــرد شــامل پنــج
گام اســت:
1 .1ارزیابی وضع موجود و تعریف استراتژی
2 .2طراحی چارچوب بالقوه مدیریت دانش
3 .3انتخاب پایلوت و آزمایش چارچوب
4 .4پیادهسازی چارچوب در کل سازمان ()Scale up
5 .5نهادینهســازی و بهرهبــرداری از چارچــوب مدیریــت
دانــش

گام اول :ارزیابی و تعریف استراتژی

ســفر مدیریــت دانشــی خــود را بــا ارزیابــی وضــع موجــود آغــاز
کنیــد .در ایــن مرحلــه انــدازه و دامنــه مشــکالتی کــه ســازمان بــا
آنهــا مواجــه اســت ،شناســایی میشــود.
•وضعیــت فعلــی مدیریــت دانــش چگونــه اســت؟ (اکثــر
ســازمانها بــدون آنکــه خــود آگاه باشــند ،فعالیــت
مدیریــت دانشــی دارنــد ولــی ایــن فعالیتهــا برچســب
مدیریــت دانــش بــر خــود ندارنــد و ســازمانیافته نیســتند
– مدیریــت دانــش آشــوبناک – تعــداد انگشتشــماری
از ســازمانها هــم هســتند کــه سیســتم یــا نرمافــزاری
بــرای ایــن کار تعبیــه کردهانــد).
•کدامیــک از روشهایــی کــه ســازمان بــرای مدیریــت
دانشهــای موجــود بــه کار میبــرد ،موفقیتآمیــز بــوده

اســت و کــدام روشهــا ناموفــق عمــل کردهانــد؟
•ســازمان واقعــاً بــه چــه ســطحی از مدیریــت دانــش
نیازمنــد اســت؟
ارزیابــی مدیریــت دانــش ،بــه درک درســتی از واقعیــت
فعلــی ،شناســایی شــکافهای دانشــی و تعریــف دامنــه و مقیــاس
اجــرای طــرح منجــر میشــود .در واقــع ایــن مرحل ـهای اســت کــه
هرگــز نبایــد مــورد غفلــت واقــع شــود .در ایــن مرحلــه ســازمان
میتوانــد از کمکهــای یــک شــرکت مشــاور خارجــی بهرهمنــد
شــده و بررســی کلــی از اهــداف مدیریــت دانــش بــه عمــل آورد.
هنگامیکــه نتایــج حاصــل از ارزیابــی مشــخص شــد ،وضــع موجــود
شناســایی شــده و چشــمانداز روشــنی از آنچــه مدیریــت دانــش
قصــد رســیدن بــه آن را دارد ،بــه دســت میآیــد.
در مرحلــه بعــد ســند اســتراتژی مدیریــت دانــش تهیــه و
تدویــن میشــود .ایــن ســند شــامل محدودیتهــا ،اصــول و
محرکهایــی اســت کــه پیادهســازی طــرح مدیریــت دانــش را
شــکل میدهنــد .در تدویــن ســند اســتراتژی ،نیــاز اســت تــا بــا
تیــم مدیــران ارشــد ســازمان ،بــرای توســعه چشـمانداز کسـبوکار،
ارزشهــای کس ـبوکار و نقــاط کلیــدی مــورد تمرکــز و همچنیــن
مقیــاس فعالیتهــای مدیریــت دانــش و اصــول اساســی کــه در
پیادهســازی بایــد دنبــال شــود ،بحــث و تبــادل نظــر شــود.
اســتراتژی مدیریــت دانــش بایــد منطبــق بــر اســتراتژی کسـبوکار
باشــد ،بدیــن معنــا کــه مدیریــت دانــش از فعالیتهــای کسـبوکار
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حمایــت کنــد و دانشــی کــه بــرای موفقیــت کســبوکار حیاتــی
اســت را فرآهــم آورد.

گام دوم :طراحی چارچوب

هــدف نهایــی از اجــرای مدیریــت دانــش ،نهادینهســازی
چارچــوب مدیریــت دانــش در ســاختار مدیریتــی ســازمان اســت.
همانطــور کــه بــرای مباحثــی نظیــر مدیریــت مالــی ،مدیریــت
کیفیــت و مدیریــت پــروژه چارچوبهــای خــاص مدیریتــی تعریــف
میشــود ،بــرای مدیریــت دانــش نیــز بــه یــک چارچــوب مناســب
نیــاز داریــم .قالــب و چارچــوب مدیریــت دانــش معمــوالً شــامل
موضوعــات زیــر میشــود:
•مجموعــهای از نقشهــا و وظایــف کــه بایــد در ســازمان
نهادینــه شــود
•مجموعــهای از فرآیندهــای مدیریــت دانشــی کــه در
جریانهــای کاری نهادینــه میشــود
•مجموعـهای از فناوریهــای مدیریــت دانــش کــه در قالــب
گلچینــی از ابزارهــای فنــاوری یکپارچــه میشــود
•مجموع ـهای از عناصــر حاکمیتــی مدیریــت دانــش ،نظیــر
سیاســتها و معیارهــا و رویههــای اخــذ گــزارش و
پشــتیبانی مدیریــت دانــش و همچنیــن یــک ســاختار
طبقهبنــدی ( )Taxonomyمبتنــی بــر دانــش.
معمــوالً طراحــی چارچــوب مدیریــت دانــش در همــان مراحــل
اولیــة پــروژه آغــاز میشــود و ســپس هــر عنصــر از طریــق انجــام

فعالیتهــای کوچــک جهــت اثبــات مفاهیــم ،آزمایــش میشــود.
مرحلــه آزمایــش نیــز منجــر بــه تولیــد برخــی داســتانهای
موفقیــت اولیــه شــده و کل چارچــوب جهــت بهکارگیــری در
پایلــوت چندیــن بــار پاالیــش و بازنگــری میشــود .در ایــن مرحلــه
همچنیــن نیــاز اســت تــا یــک برنامــه ارتباطــی جامــع طراحــی و
تدویــن شــده و بهکارگیــری آن آغــاز شــود .برنامــه ارتباطــی و
شبکهســازی در ایجــاد تغییــر فرهنــگ ســازمان بســیار حیاتــی
اســت .بــه مــوازات طــرح ارتباطــات ،انجــام کمــی تجزیهوتحلیــل
ذینفعــان نیــز پیشــنهاد میشــود .در ایــن مطالعــه الزم اســت تــا
ایــده و درک روشــنی از حامیــان و مخالفــان پیادهســازی مدیریــت
دانــش و همچنیــن قهرمانــان و عالقهمنــدان بــه پیشــبرد طــرح بــه
دســت آیــد .از نتایــج ایــن تجزیهوتحلیــل بــرای پیشــبرد تعامــات
و شناســایی ذینفعــان و هــدف قــراردادن آنــان اســتفاده میشــود.
داســتانهای اولیــه از موفقیتهــا کــه در مرحلــه اثبــات مفاهیــم
بهدســت میآیــد ،بایــد در اســرع وقــت در سیســتم ارتباطــی
منعکــس شــود.

گام ســوم :بهکارگیــری و آزمایــش چارچــوب
مدیریــت دانــش در پایلــوت

آزمایــش عناصــر چارچــوب کــه در مرحلــة قبــل آغــاز شــده
اســت ،بایــد تــا جایــی ادامــه یابــد کــه همــة آن عناصــر در بافــت
ســازمانی بــهکار گرفتــه شــوند و امتحــان خــود را پــس دهنــد.
هنگامیکــه تمامــی عناصــر چارچــوب مــورد آزمایــش قــرار گرفــت،
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گام بعــدی ایــن اســت کــه کل چارچــوب در پایلــوت مناســب بـهکار
گرفتــه شــود و در عمــل یــک یــا چنــد مشــکل و معضــل کسـبوکار
را برطــرف نمایــد .در ایــن مرحلــه ،ابتــدا مناطــق و حوزههایــی از
کســبوکار کــه بــا مشــکالت دانشــی روبــهرو هســتند ،شناســایی
شــده و ســپس سیســتم مدیریــت دانــش را بــه صــورت کامــل در
آن بخشهــا بــه اجــرا در میآوریــم .پایلــوت ســبب میشــود
پیــش از اســتقرار سیســتم مدیریــت دانــش در کل ســازمان ،بتــوان
تنظیمــات خاصــی را بــر آن اعمــال کــرد کــه خــود منجــر بــه
تولیــد درسآموختههــای مفیــد و داســتانهای موفقیــت و ثبــت
تاریخچــه مــوارد اســتفاده از سیســتم میشــود کــه ایــن نتایــج بعــدا ً
در اجــرای طــرح مدیریــت دانــش ب ـهکار میرونــد .پــروژة پایلــوت
مدیریــت دانــش مناســب ،در مــوارد زیــر راهگشــا خواهــد بــود:
•فعالیتهــای حیاتــی کســبوکار کــه بــرای ســازمان
جدیــد اســت و یادگیــری ســریع آنهــا باعــث کســب
منافــع زیــادی بــرای ســازمان میشــود .اگــر فعالیتــی
تنهــا بــرای قســمتی از ســازمان جدیــد باشــد ،انتقــال
درسآموختــة آن فعالیــت از جایــی کــه قبـ ً
ا انجــام شــده
بــه ســایر نقــاط ســازمان ،مزایــای بســیاری بــه همــراه
خواهــد داشــت.
•در فعالیتهــای کس ـبوکار تکــراری کــه نیازمنــد بهبــود
مســتمر اســت ،مدیریــت دانــش میتوانــد بــه منحنــی
یادگیــری شــتاب دهــد.
•در فعالیتهــای کاری کــه در مکانهــای مختلــف انجــام
شــده و ســطح عملکــرد و راندمــان متفاوتــی دارد ،مدیریت
دانــش باعــث کمــک بــه انتقــال دانــش از کارورزان خــوب
بــه کارورزان ضعیــف شــده و عملکــرد آنــان را ارتقــاء
میدهــد.
•در حــوزة کســبوکاری کــه مشــمول تغییــرات ســریع
اســت و نــوآوری و یادگیــری ســریع بــرای ادامــة حیــات
آن ضــروری میباشــد ،مدیریــت دانــش میتوانــد از
طریــق بهاشــتراکگذاری دانــش در میــان تیمهــا

و ارائــة فرآیندهــای یادگیــری و همچنیــن دسترســی
بــه پایــگاه دانــش مرتبــط ،باعــث تســهیل در رونــد کار
ســازمان گــردد.
•در حوزههایــی از کســبوکار کــه رشــد ســریع در آنهــا
مشــاهده میشــود و نیــاز اســت تــا تجربــه و مهارتهــای
عمیــق بــه منظــور ارائــة خدمــات تقویــت شــود ،مدیریــت
دانــش میتوانــد از طریــق تســهیل جــذب و انتقــال دانــش
و شــتاب دادن بــه منحنــی یادگیــری بــرای کارکنــان
ســطح میانــی ،بــه کس ـبوکار کمــک نمایــد.
•در مناطقــی از کسـبوکار کــه کارکنــان بــه دلیل نداشــتن
دانــش در کار خــود بــه دام افتادهانــد ،نیــز مدیریــت
دانــش میتوانــد بــا فعــال کــردن شــبکه خبــرگان دانــش
مــورد نیــاز آنهــا را تأمیــن نمایــد.
معمــوالً در پــروژة پایلــوت چارچــوب بــه صــورت کامــل در
قســمتی از ســازمان اســتقرار مییابــد و ترکیبــی از نقشهــا،
فرآیندهــا ،فنــاوری و تئوریهــای حاکمیتــی بــهکار گرفتــه
میشــود و در حقیقــت یــک گام حیاتــی در اجــرای پــروژة مدیریــت
دانــش اســت.

گام چهــارم :تســری چارچــوب مدیریــت دانش
بــه ســایر واحدهــا و پیادهســازی کامــل

هنگامیکــه پــروژة پایلــوت بــا موفقیــت تــوأم شــد و بــه نتایــج
مطلــوب دســت یافــت (و البتــه اصالحــات و تنظیمــات خــاص
ســازمان در طــرح مدیریــت دانــش صــورت پذیرفــت) ،گام بعــدی
گســترش مقیــاس پــروژة مدیریــت دانــش از پایلــوت به کل ســازمان
اســت ( .)Scale-up & Roll-outحجــم کار در ایــن مرحلــه بســیار
باالســت و مجموع ـهای از آموزشهــا ،مربیگــری و ســاخت انجمــن
را دربــر میگیــرد .در خــال ایــن مرحلــه ،مجریــان طــرح تــاش
میکننــد تــا تقریب ـاً تمامــی دانشــکاران ســازمان را تحــت پوشــش
قــرار داده و دورههــای آموزشــی و کارگاههــای مدیریــت دانــش را
بــرای آنــان برگــزار نماینــد .همچنیــن نیــاز اســت تــا دورههــای
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آموزشــی مجــزا بــرای هریــک از گروههــای دانشــکاران ،مدیــران و
کســانی کــه نقــش مدیریــت دانشــی خاصــی را پذیرفتهانــد ،برگــزار
شــود .در مرحلــه پیادهســازی کامــل ،زمــان آن فــرا میرســد کــه
شــبکهای از قهرمانــان مدیریــت دانــش در درون فضــای کس ـبوکار
تشــکیل و تعامــل میــان آنــان تقویــت شــود .ایــن قهرمانــان در
حقیقــت افــرادی هســتند کــه نقشهــای طوالنیتــری را بــر
عهــده میگیرنــد و مأمــور اعمــال تغییــرات ســریع در واحدهــای
خــود هســتند .معمــوالً بهتــر اســت بــرای ایــن افــراد انجمنهــای
خبرگــی مشــخصی ســاخته شــده و دسترســی آنــان بــه مــواد
آموزشــی و اقــام ارتباطــی مدیریــت دانــش تســهیل شــود .شــتاب
و ســرعت بهکارگیــری نرمافزارهــای ارتباطــی در ایــن مرحلــه
بســیار باالســت و کمتــر بــا هــدف «فروختــن» مدیریــت دانــش
بــه پیــش مــیرود؛ بلکــه تــاش میکنــد انتظــارات از مدیریــت
دانــش را تحقــق بخشــد و روشهــای جدیــد انجــام کار را توصیــف
نمایــد .مطالعــات مــوردی بهدســت آمــده از مرحلــة پایلــوت بســیار
مفیــد اســت .ایــن یافتههــا توضیــح میدهنــد کــه مدیریــت دانــش
چگونــه کار میکنــد و چــه ارزشــی بــرای ســازمان بــه ارمغــان
خواهــد آورد .بــه طــور همزمــان ،تیــم پیادهســازی و مجــری طــرح
ســعی میکنــد بــرای انتقــال مســئولیتهای مدیریــت دانــش بــه
کســانی کــه از آن بــه عنــوان نظــام اســتاندارد اســتفاده میکننــد،
آمــاده شــود (و ســکان هدایــت کشــتی مدیریــت دانــش را بــه افــراد
فعــال درون ســازمان بســپارد).

گام پنجــم :نهادینهســازی و بــه فعالیــت
واداشــتن چارچــوب مدیریــت دانــش

هنگامیکــه گســترش ،اســتقرار و بهکارگیــری چارچــوب
مدیریــت دانــش در کل ســازمان کامــل شــد ،زمــان آن فــرا
میرســد کــه تیــم پیادهســازی از ســوی مجــری طــرح بازنشســته

شــده و نقشهــا و مســئولیتهای مدیریــت دانــش بــه افــرادی کــه
درون ســازمان هســتند ،منتقــل شــود .ایــن مرحلــه پایــان برنامــة
جامــع پیادهســازی اســت و مدیریــت دانــش بایــد هماکنــون بــه
طــور قاطعانــه در ســلولهای ســازمان ،در فرآیندهــا و رویههــای
کاری و ســاختار مدیریتــی ،نهادینــه شــده باشــد .اکنــون زمانــی
اســت کــه کارکنــان ســازمان پیشــنهاد میدهنــد کــه کارهــا را بــه
مــا بســپارید و تیــم مدیریــت دانــش بهتــر اســت مســئولیتها را
محــول کنــد .هــدف نهایــی از اســتقرار مدیریــت دانــش هــم همیــن
اســت کــه تمامــی مجموعههــای درگیــر در پــروژه بــه ایــن نتیجــه
برســند کــه دیگــر نیــازی بــه تیــم مدیریــت دانــش نیســت .البتــه
قطعــاً کار در اینجــا خاتمــه نمییابــد و حتــی زمانــی کــه رونــد
پیادهســازی بــه پایــان رســید و چارچــوب مدیریــت دانــش نهادینــه
شــد ،همچنــان بــه یــک فــرد یــا گــروه کوچــک در ســازمان نیــاز
اســت تــا شــتاب مدیریــت دانــش را حفــظ نمایــد .وظیفــة اصلــی
ایــن فــرد یــا افــراد بــه قــرار زیــر اســت:
•حفــظ ،نگهــداری و مراقبــت از سیســتم مدیریــت دانــش
(بــهروز رســانی فناوریهــا ،آمــوزش و متبحرســازی
کارکنــان در فرآیندهــای جدیــد کاری و مربیگــری افــراد
در نقشهــای مدیریــت دانــش).
•انجام فرآیندهای پایش ،نظارت و ارزیابی
•تدویــن اســتراتژیهای بلندمدتتــر بــرای مدیریــت
دانــش
•انجــام تمهیداتــی بــرای حفــظ ،بقــا و ارتقــاء چارچــوب
مدیریــت دانــش
طــول عمــر و موفقیــت مدیریــت دانــش در ســازمانهای
پیشــرو ،معمــوالً بــه دلیــل وجــود نقشهــای بلندمــدت حمایــت
کننــده در درون ســازمان اســت.
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دانش حیاتی برای انجام ماموریت سازمان خود را مدیریت کنید!

فربد آقالر
کارشناس ارشد مدیریت دانش
آیــا بــه دانــش موجــود در ســازمان خــود اهمیــت میدهیــد؟
چــه منابــع دانشــی در ســازمان شــما وجــود دارد؟ کــدام بخــش از
دانــش موجــود بــرای شــما حیاتــی اســت و چگونــه آن را مدیریــت
میکنیــد؟ کــدام حوزههــای دانشــی میبایســت بــا هــم ادغــام
شــوند تــا بــه نتایــج مــورد نظــر دســت پیــدا کنیــم؟
اینهــا ســواالتی هســتند کــه تعــداد کمــی از شــرکتها پاســخ
روشــنی بــه آن دادهانــد و بــرای آن برنامهریــزی کردهانــد .در ایــن
نوشــتار کــه برگرفتــه از مقالــهای در مجلــه Harvard business
 reviewمیباشــد ،بــه صــورت دقیــق بررســی خواهیــم کــرد کــه
چطــور میتــوان ایــن فرآینــد را مدیریــت نمــود.

داراییهای دانشی خود را ترسیم کنید

گام اول ،مرزگــذاری پیرامــون فعالیتهایــی اســت کــه
میخواهیــد انجــام دهیــد .حتــی اگــر بخواهیــد تمــام دانــش
پراکنــده در ســازمان را جمـعآوری و ذخیــره کنیــد (رویکــرد ســنتی
مدیریــت دانــش) ،دســتاورد مهمــی نخواهیــد داشــت بلکــه تنهــا
از حجــم اضافــه اطالعــات و دانــش رنــج خواهیــد بــرد .در ایــن
نوشــتار ســعی خواهیــم کــرد بــه شــما کمــک کنیــم تــا آن قســمت

از داراییهــای دانشــی خــود کــه بــه صــورت مجــزا و یــا ترکیبــی
منجــر بــه رشــد آینــده شــما میشــود را بیابیــد .در واقــع حتــی
اگــر ســازمان شــما نظــام مدیریــت دانــش هــم داشــته باشــد ،بــاز
هــم نمیتوانــد بهخوبــی دانــش حیاتــی بــرای انجــام ماموریــت
خــود را از البــهالی حجــم وســیعی از اطالعــات و دانــش موجــود
بیابــد.
لیســت داراییهــای کلیــدی شــما در نهایــت بایــد شــامل
داراییهــای «ســخت» همچــون مهارتهــای فنــی و داراییهــای
«نــرم» از قبیــل فرهنــگ حمایــت از ریســک پذیــری هوشــمند
باشــد .همچنیــن ممکــن اســت دانشــی را شناســایی کنیــد کــه بایــد
داشــته باشــید امــا نداریــد یــا احســاس میکنیــد کــه بایــد تقویــت
شــود؛ لــذا ایــن دانــش نیــز بایــد کســب شــود.
گام بعــد ،ترســیم داراییهــا در یــک نمــودار دو بعــدی اســت.
در ایــن نمــودار ،محــور عمــودی ،صریــح و ضمنــی بــودن را نشــان
میدهــد و محــور افقــی میــزان پراکندگــی میباشــد.
بــرای پیــدا کــردن مــکان مناســب داراییهــای خــود در نمــودار
بــاال میتوانیــد از دســتهبندی زیــر اســتفاده نماییــد .در صورتــی
کــه دارایــی شــما در دســته اول قــرار گیــرد در پاییــن تریــن نقطــه
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از محــور عمــودی و در صورتــی کــه در دســته آخــر قــرار گیــرد در
باالتریــن نقطــه جــای میگیــرد:
•خبــره میتوانــد از دانــش در انجــام کارهایــش اســتفاده
کنــد امــا نمیتوانــد آن را بــه گونــهای بیــان کنــد کــه
دیگــران از آن اســتفاده کننــد.
•خبــره میتوانــد کارهــا را انجــام داده و در مــورد دانــش
آن بــا دیگــران صحبــت نمایــد.
•افراد میتوانند کارها را با آزمون و خطا انجام دهند.
•افــراد میتواننــد کارهــا را بــا اســتفاده از قوانیــن کلــی
انجــام دهنــد امــا روابــط علــت و معلولــی ،واضــح نیســتند.
•شناســایی و توصیــف روابــط میــان متغیرهایــی کــه در
انجــام یــک کار تاثیــر گذارنــد ،میســر اســت و بنابرایــن
اصــول انجــام کار مشــخص اســت.
•روابــط میــان متغیرهــا بــه خوبــی شــناخته شــدهاند و
خروجــی فعالیتهــا میتوانــد محاســبه شــود و بــا دقــت
و اطمینــان تحویــل داده شــود (داراییهــای دانشــی
تحــت پتنتهــا و فرمهــای دیگــر حفاظــت از کپــی
رایــت نگهــداری میشــوند).
همچنیــن میتوانیــد از دســته بنــدی زیــر بــرای جایابــی
دارایــی دانشــی خــود بــر روی محــور افقــی از چــپ بــه راســت
اســتفاده نماییــد:

•فقط یک نفر در سازمان این دانش را دارد.
•تعداد کمی در سازمان دارای این دانش میباشند.
•افــراد زیــادی در یــک بخــش از ســازمان ایــن دانــش را
دارنــد.
•افراد در سراسر سازمان دارای این دانش میباشند.
•افراد زیادی در کل صنعت این دانش را دارند.
•افــراد زیــادی در داخــل و خــارج صنعــت ایــن دانــش را
دارنــد.

دانش ضمنی در مقابل دانش صریح

دانــش ضمنــی شــامل فهمــی عمیــق و اغلــب حســی اســت
کــه جم ـعآوری آن مشــکل بــوده و معمــوال ریشــه در تجربــه بــاال
در انجــام یــک کار دارد .مثــا مهندســان باتجربــه و رده بــاال ممکــن
اســت بــرای حــل یــک مشــکل تکنیــکال درکــی داشــته باشــند کــه
دیگــران ندارنــد .همچنیــن ممکــن اســت ایــن مهندســان نتواننــد
درک خــود را بــرای دیگــران بــه وضــوح توضیــح دهنــد .یــا مثــا
خبرگانــی کــه در یــک شــرکت مشــاوره اســتراتژی کار میکننــد ،بــا
تمــام وجــود خــود میداننــد کــه چگونــه یــک مذاکــره را هدایــت
کننــد ،روابــط را بهبــود بخشــند و یــا یــک معاملــه را پایــان دهنــد
امــا در گفتــن دلیــل اینکــه چــرا در یــک زمــان خــاص حرکــت
خاصــی را انجــام میدهنــد بــه دانشــجویان مشــکل دارنــد.
دانــش ســاختاریافته ،صریــح و یــا مستندشــده راحتتــر
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بــه اشــتراک گذاشــته میشــود .بــه طــور مثــال شــرکتی کــه در
اســتفاده از برنامههــای مبتنــی بــر کشــف دانــش خبــره اســت،
میتوانــد افــرادش را بــه اســتفاده از یــک متدلــوژی خــاص ترغیــب
کنــد .زیــرا منابــع ،قوانیــن کلــی و چارچوبهــای مفهومــی الزم را
بــه خوبــی در اختیــار آنهــا میگــذارد .برخــی از دانشهــا نیــز
کامــا ســاختاریافته و صریــح هســتند بهطوریکــه میتواننــد در
قالــب پتنتهــا ،نرمافزارهــا و دیگــر داراییهــای دانشــی کســب
شــوند.

متمرکز در مقابل پراکنده

تــا چــه حــد دانــش در داخــل و یــا خــارج از شــرکت گســترش
یافتــه اســت؟ آیــا دانــش موجــود در ســازمان بــه صــورت متــوازن
پراکنــده شــده یــا در یــک قســمت از ســازمان متمرکــز شــده اســت؟
چــه تعــداد از افــراد ســازمان بــه ایــن دانــش دسترســی دارنــد؟ آیــا
ایــن دانــش جــزو دانشهــای حیاتــی ســازمان شــما اســت و مزیــت
رقابتــی محســوب میشــود یــا در کل صنعــت پراکنــده اســت و
همــه از آن اســتفاده میکننــد؟
بــا پاســخ دادن بــه ایــن ســواالت میتــوان میــزان تمرکــز
دانــش را ســنجید و آن را در دســته بنــدی مناســب خــود قــرار داد.

تفسیر نقشه دانش

تجربــه شــرکتهای اطلــس و بوئینــگ ثابــت کــرده اســت
کــه ترســیم ســاده نقشــه دانــش و بحــث و تبــادل نظــر دربــاره آن
در تیــم ارشــد ســازمان میتوانــد از بســیاری از حقایــق و ایدههــا
بــرای خلــق ارزش پــرده ب ـردارد.

برون سپاری جهانی در بوئینگ

مدیــران برونســپاری بوئینــگ میدانســتند کــه ارتباطــات بــا
مشــتریان ،تامینکننــدگان و شرکایشــان کــه در سراســر جهــان
پراکندهانــد ،تغییــر یافتــه و شــکل جدیــدی بــه خــود گرفتــه
اســت .تمــام تکنولوژیهــای تولیــد هواپیمــای جدیــد و ریســک
مرتبــط بــا آن منتشــر شــده بــود .بنابرایــن موفقیــت آینــده بوئینــگ
بــه آموختــن نحــوه مدیریــت وابســتگیهای متقابــل میــان شــرکا
مرتبــط بــود.
مدیــران بوئینــگ بــا داشــتن ایــن ذهنیــت ،دانــش حیاتــی
خــود را در فعالیتهــای برونســپاری جهانــی بــر روی نمــوداری
ترســیم کردنــد .آنهــا مشــاهده کردنــد کــه دانــش مرتبــط بــا

هزینههــا از قبیــل شــاخصهای عملکــردی ،اســتراتژی ســرمایه
فکــری و مدیریــت تأمیــن بــه خوبــی ســاختاریافته (صریــح) شــده
و بهصــورت گســترده پراکنــده شــدهاند .در حالیکــه دانــش دربــارة
تواناییهــای تأمینکننــدگان بــا وجــود اینکــه مســتند شــده
اســت ،بــه خوبــی در انجمنهــای برونســپاری بوئینــگ پراکنــده
نشــده اســت .دانشهــای دیگــر کــه بــرای خلــق ارزش در آینــده
بوئینــگ موثــر هســتند نــه مســتند شــده و نــه بــه خوبــی تســهیم
شــدهاند .بــه عنــوان مثــال دانشهایــی هماننــد چگونگــی بهبــود
توانمندیهــا و ایجــاد فرهنــگ مذاکــره و تعامــل در بوئینــگ ،تعییــن
بوکار بوئینــگ و اســتراتژی برونســپاری جهانــی و
نیازهــای کســ 
مهمتــر از همــه ارزیابــی تأثیــرات جغرافــی سیاســی بــر روی
تصمیمــات برونســپاری شــرکت بوئینــگ از دســته ســوم هســتند.
در مجمــوع مدیــران بوئینــگ تصمیــم گرفتنــد بیشــتر انــرژی
شــرکت را بــه بهبــود تــوان فنــی نظیــر بهبــود فرآیندهــا و افزایــش
بهــرهوری اختصــاص دهنــد تــا اینکــه بــر روی رشــد اســتراتژیک و
ایجــاد گروههــای تحقیقاتــی تکیــه کننــد .امــا هرچــه کســب و کار
شــرکت و نــوع تعامــات آن بــا شــرکایش درهــم تنیدهتــر میشــد،
رونــد توســعه داراییهــای دانشــی نیــز میبایســت تغییــر میکــرد.
حقایقــی کــه از طریــق ترســیم نقشــه دانشــی آشــکار گردیــد،
تیــم بوئینــگ را قــادر کــرد تــا چنــد طــرح جدیــد را بــه منظــور
توســعه و انتشــار دانــش ضمنــی در دســتور کار قــرار دهنــد .آنهــا
برنامـهای را شــروع کردنــد کــه بــه کارمندانــی کــه درک عمیقتــری
از تاثیــرات جغرافیــای سیاســی داشــتند کمــک میکــرد تــا دانــش
خــود را ســاختاربندی کــرده و بــرای اســتفاده دیگــران مهیــا کننــد.
همچنیــن برنامــهای بــرای شناســایی قابلیتهــای تأمینکننــدگان
کلیــدی خــود و اینکــه چگونــه بوئینــگ میتوانــد اســتراتژیکتر بــا
آنهــا کار کنــد ،مدنظــر گرفــت.

شناسایی فرصتهای جدید

ترســیم نقشــه داراییهــای دانشــی و بحــث دربــارة برنامههــای
اجرایــی آن همانگونــه کــه در بوئینــگ مشــاهده شــد ،اغلــب
بهطــور مســتقیم بــه درک اســتراتژیک از شــرایط ســازمان منجــر
میشــود .هچنیــن بــرای فهمیــدن اینکــه چــه اتفاقــی میافتــد اگــر
دانــش در داخــل نقشــه بــه حرکــت در بیایــد ،مفیــد خواهد بــود .در
اینجــا چنــد مثــال را بــا هــم مــرور خواهیــم کــرد:
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مســتند ســازی دانــش ضمنــی بــه صــورت انتخابــی
(انتقــال آن بــه ســمت بــاال بــر روی محــور عمودی نقشــه)
دانــش اختصاصــی ســازمان کــه معمــوال در گوشــه پاییــن
ســمت چــپ نقشــه قــرار میگیــرد ،اغلــب مهمتریــن دانــش
ســازمان اســت کــه مزیتهــای اســتراتژیک ســازمان در آینــده را
مشــخص میکنــد .شــما میبایســت بــه ایــن موضــوع فکــر کنیــد
کــه کدامیــک از آنهــا میتوانــد و بایــد ســاختاریافته شــود تــا
بهطــور مثــال تحقیقــات پایــهای شــما بــه یــک دارایــی دانشــی
واجــد شــرایطی تبدیــل شــود کــه میتوانــد بــه محصــول جدیــد،
گواهینامــه یــا داراییهــای دیگــر توســعه یابــد .ســاختاردهی بــه
دانــش ضمنــی ،اغلــب شــامل اکتســاب ذهنیــات خبــرگان ســازمان
بــا هــدف آشکارســازی آنهــا بــرای دیگــر کارکنــان میباشــد.
بطــور کلــی باالبــردن ســرعت مستندســازی میتوانــد ارزش
دانــش را افزایــش دهــد؛ امــا در عیــن حــال ،تبدیــل دانــش ضمنــی
بــه آشــکار میتوانــد خطرنــاک نیــز باشــد .مستندســازی بیشــتر
دانــش ،ســهولت کپــی کــردن و پراکندگــی دانــش را نیــز در پــی
دارد.
زمانــی کــه میخواهیــد تصمیــم بگیریــد چــه دانشــی مســتند
شــود و چــه دانشــی ضمنــی باقــی بمانــد ،تفــاوت قائــل شــدن بیــن
محصــول و فرآینــد ،بســیار اهمیــت دارد .فــرض کنیــد بــه ایــن
نتیجــه رســیدهاید کــه خبرگــی شــما در برخــی زمینههــای فنــی
قابلیــت مســتند شــدن را دارد و میخواهیــد مقــداری از دانــش
فرآینــد خــود ،مثــ ً
ا دانــش یــک مهنــدس یــا رویههــای روتینــی
کــه کارکنــان بازاریابــی بــرای رد کــردن تقاضاهــای فــوری مشــتریان
دارنــد را مســتند کنیــد .در اینصــورت حتــی اگــر یــک دانــش
مســتند شــده هــم افشــا شــود ،تجربــه حیاتــی مربــوط بــه آن در
ســازمان باقــی میمانــد.
انتشــار دانــش در ســازمان (انتقــال آن بــه راســت بــر
روی محــور افقــی نقشــه)
تصمیمگیــری دربــاره اینکــه چــه دانشــی در ســازمان انتشــار
پیــدا کنــد ،میتوانــد بســیار ســودآور باشــد .در بســیاری از مواقــع
یــک بخــش از ســازمان درگیــر مشــکلی اســت کــه در بخــش دیگــر
حــل شــده اســت و مطالعــه دقیــق نقشــه میتوانــد ظرفیتهــا را
بــرای تســهیم دانــش مولــد آشــکار نمایــد .ســازمانها پــول و انــرژی
زیــادی صــرف میکننــد تــا مطمئــن شــوند کــه دانــش از یــک
کارخانــه بــه کارخانــه دیگــر منتقــل میشــود همانگونــه کــه روابــط
میــان رئیــس و زیرمجموعههایــش وجــود دارد.
بالطبــع ســهولت تســهیم دانــش بــا میــزان مســتند شــدن
آن رابطــه مســتقیم دارد .یــک دانــش مستندشــده یــا یــک فایــل
کامپیوتــری بســیار راحتتــر از یــک تجربــه کــه طــی چندیــن ســال
بدســت آمــده ولــی ضمنــی مانــده اســت منتشــر میشــود .بــه هــر
حــال برخــی دانشهــای ضمنــی نمیتواننــد مســتند شــوند امــا
میتواننــد بــه اشــتراک گذاشــته شــوند .یــک راه مناســب و کارا
بــرای انجــام ایــن کار ،برگــزار کــردن کارگاههــای آموزشــی اســت
کــه خبــرگان یــک موضــوع را بــا افــرادی کــه مشــکالت مشــابهی

دارنــد و کــم تجربهتــر هســتند ،مواجــه میکنــد .برنامههــای
استادشــاگردی نیــز ســالیان دراز اســت کــه بــرای انتقــال مفاهیمــی
کــه مستندســازی آن مشــکل اســت اســتفاده میشــود.
کشــف دانــش جدیــد (انتقــال آن بــه ســمت چــپ محــور افقــی
نقشه )
چالــش برانگیزتریــن و همچنیــن پرپتانســیلترین فرصتهــا
معمــوال بــا ایجــاد روابــط مناســب میــان تخصصهــای مختلــف
بهوجــود میآیــد (گاهــی داخــل ســازمان و گاهــی بیــرون از
ســازمان) .بدیــن منظــور تکنیکهــای تحلیلــی کــه میتواننــد
دادههــای بــزرگ را بــه دانــش تبدیــل کننــد ،بــه امیــد یافتــن
روابــط جدیــد مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
جرقههــای فکــری کــه موجــب نــوآوری میشــوند میتواننــد
از منابــع مختلفــی نشــأت بگیرنــد .گاهــی اوقــات تکنولــوژی جدیدی
کــه در یــک محصــول قدیمــی گنجانــده میشــود میتوانــد ارزش
شــما را کامــ ً
ا تغییــر دهــد .آنچــه کــه بــا اطمینــان میتوانیــم
بــه شــما بگوییــم آن اســت کــه رقبــای شــما نیــز هماننــد شــما
بــه دادههــا و دانــش عمومــی صنعــت دسترســی دارنــد .بنابرایــن
موفقیــت آینــده شــما بــه توســعه نــوع جدیــدی از خبرگــی
یعنــی قابلیــت نیــرو بخشــیدن بــه دانــش تخصصــی بــه صــورت
اســتراتژیک و ایجــاد روابــط مفیــد میــان داراییهــای دانشــی بــه
ظاهــر نامرتبــط ،وابســته اســت.
شــرکتها دههــا میلیــون دالر بــرای توســعه دانــش خــرج
میکننــد امــا توجــه اندکــی بــه ایــن نکتــه دارنــد کــه آیــا ایــن
دانــش موجــب ایجــاد مزیــت رقابتــی در آینــده آنهــا میشــود
یــا خیــر؟ فرآینــدی کــه در ایــن نوشــتار توضیــح داده شــد باعــث
میشــود کــه ایــن لغزشهــا را بتــوان از قبــل پیشبینــی نمــود.
زمانــی کــه دانــش ضــروری بــرای انجــام ماموریــت خــود را ترســیم
میکنیــد ،چالــش انتخــاب دارایــی دانشــی مــورد نظــر بــرای توســعه
و ســرمایهگذاری بهصورتــی منظــم و قابــل رؤیــت درمیآیــد و
بنابرایــن بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا راحتتــر دانــش حیاتــی
کــه موجــب رشــد آینــده میشــود را بیابیــد.
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روندهای جهانی مدیریت دانش

ساسان رستمنژاد
مدیر توسعه کسبوکار

گام دیگــری در جهــت ایجــاد اســتاندارد مدیریــت
د ا نش

راهنمــا و اســتاندارد بــرای مدیریــت دانــش چیــز خوبیســت ولــی قبــل از
آن نیــاز اســت تــا فعــاالن ایــن حــوزه ،بــه تعریــف جامــع و مشــترکی از
«مدیریــت دانــش» برســند!
در بنــد  1.6.1از راهنمــای (ICH PHARMACEUTICAL QUALITY
 )SYSTEM Q10کــه بــه سیســتمهای کیفیــت حــوزه تولیــد و توســعه
مــواد داروســازی میپــردازد ،بــه صــورت مســتقیم بــه مدیریــت دانــش
اشــاره شــده اســت.
نکتــهای کــه در ایــن بنــد بــه چشــم میخــورد ،ایــن اســت کــه در
بخشــی از تعریــف مدیریــت دانــش ،تعریــف مدیریــت اطالعــات آمــده کــه
ایــن موضــوع نشــاندهنده ایــن اســت کــه عمیــق شــدن بــر مفاهیــم و
کاربردهــا ،مقــدم بــر حرکــت بــه ســمت ایجــاد راهنمــا و اســتاندارد اســت.
اگرچــه ســالها از پیدایــش مفهــوم مدیریــت دانــش در جهــان و ایــران
میگــذرد ،ولیکــن مدیریــت دانــش همچنــان بــه عنــوان مفهومــی جدیــد
محســوب میشــود کــه بســیاری از اســاتید و مشــاوران حــوزه مدیریــت،
کمــاکان از تعاریــف دقیــق آن اطالعــی ندارنــد.
امیــد اســت کــه ســازمانهای برتــر جهــان و خصوصــاً ســازمانهای
ایرانــی ،در راســتای درک مفهــوم واقعــی مدیریــت دانــش و دســتیابی بــه
منافــع بیشــمار آن ،گامهــای مناســبی بــا یــاری اســاتید و مشــاوران ایــن
حــوزه بردارنــد.
Source: Another step in the direction of KM standards / Knoco
2015 ,20 stories / November
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بــا توجــه بــه رونــدی کــه فعالیتهــای مدیریــت دانــش در ســازمانهای
جهــان ،طــی ســالهای گذشــته داشــته اســت ،پیشبینــی میشــود
کــه نحــوه یکپارچــه شــدن فرآیندهــای مدیریــت دانــش بــا فرهنــگ و
فرآیندهــای ســازمان دچــار تغییراتــی شــود 5 .رونــد مهــم و اثرگــذر در
ادامــه معرفــی میشــوند:
 .1یادگیری شناختی
 .2مدیریت استعدادها
 .3مدل مدیریت دانش ساده ،بهروز و کاربردی
 .4تمرکز بر دانش مشتریان
 .5تمرکز بیشتر بر روی اقدام اجرایی و کمتر بر روی برنامهریزی
Source: 5 Knowledge management trends for 2016 / global
knowledge management / November 2015 ,24
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مدیریت دانش پروژه

عالیه سلیمیان
کارشناس ارشد مدیریت دانش
در دنیــای کســب وکار امــروزی ،مدیریــت پــروژه تبدیــل بــه
بوکارها شــده و بــه عنــوان بخشــی از
اســتانداردی بــرای کســ 
اســتراتژیهای کســبوکار نهادینــه شــده اســت .عواملــی کــه
ســبب شــده مدیریــت پــروژه بــه صــورت رویکــردی بــرای هدایــت
بوکار ظهــور نمایــد ،رقابــت جهانــی ،توســعه
فعالیتهــای کســ 
محصــول جدیــد ،برونســپاری ،افزایــش تمرکــز مشــتری و نــوآوری
در فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات میباشــد .کســبوکارها در
پاســخگویی بــه چنیــن نیازهایــی و حفــظ مزیــت رقابتــی ،نیــاز بــه
مدیریــت مؤثــر دانــش حاصــل از پروژههــا دارنــد .اگــر دانــش ب ـه
صــورت کارا و مؤثــر مدیریــت شــود ،میتوانــد بــرای کاهــش زمــان
پــروژه ،بهبــود کیفیــت پــروژه و رضایــت مشــتری و کمینــه کــردن
دوبارهکاریهــا تاثیرگــذار باشــد .بنابرایــن مدیریــت دانــش ضمنــی
و آشــکار بــرای موفقیــت پــروژه در محیــط پویــا و متغیــر امــروزی
یــک ضــرورت اســت .بهکارگیــری دانــش حاصــل از موفقیــت و
شکســت بــرای پایــداری بلنــد مــدت و رقابتپذیــری کســب و
کار حیاتــی اســت .یادگیــری از تجربیــات پروژههــا ممکــن اســت
بــه تشــکیل انجمنهــای خبرگــی درون ســازمان و احتمــاال بیــن
ســازمانها بیانجامــد کــه هــدف آن ایجــاد چرخــه بهکارگیــری،
ارزیابــی ،انتشــار و خلــق دانــش اســت کــه بــرای دســتیابی بــه ایــن
هــدف بــه تغییــر فرهنــگ ســازمانی نیــاز اســت.

پروژههــا بهدلیــل ماهیــت موقتــی خــود فاقــد حافظــه
ســازمانی هســتند و در مقایســه بــا ســازمان کــه از طریــق ســاختار
و رویههــا بــرای مدیریــت دانــش پشــتیبانی میشــوند ،مکانیــزم
طبیعــی بــرای انتقــال ندارنــد .بنابرایــن الزم اســت فرهنگــی ایجــاد
شــود کــه در آن دانــش پــروژه بهصــورت یــک دارایــی قابــل انتقــال
مدیریــت شــود و بــرای بهبــود پروژههــای آتــی بـهکار گرفتــه شــود.
اثربخشــی چرخــه مذکــور بســتگی بــه مکانیــزم یادگیــری در طــی
چرخــه عمــر پــروژه دارد .یــک ســاختار مناســب ،طــرح تشــویقی و
فرآیندهــای مدیریتــی در شــکل دادن داراییهــای دانشــی حیاتــی
و ضــروری هســتند .بنابرایــن بــرای مدیریــت دانــش پــروژه نیــاز
بــه ایجــاد رویــه و ســاختار مشــخصی داریــم .امــروزه بســیاری از
شــرکتها و ســازمانها افــرادی را مســئول مدیریــت دانــش پــروژه
مینماینــد تــا از کســب ،ذخیــره و بــه اشــتراکگذاری دانــش
حاصــل از پروژههــا اطمینــان یابنــد.
پروژههــا همــواره میبایســت در مــدت زمــان مشــخصی بــه
پایــان برســند کــه ســبب میشــود بهکارگیــری و کنتــرل دانــش
بــه یــک امــر اجتنابناپذیــر تبدیــل شــود .بــدون بهرهگیــری
از دانــش موجــود ،ســازمانهای پروژهمحــور مجبــور بــه ارائــه
راهکارهایــی بــرای هــر مســئله میباشــند کــه ممکــن اســت
راهکاری تکــراری باشــد کــه ایــن بــه معنــای صــرف زمــان مجــدد
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بــرای مشــکل تکــراری اســت .بنابرایــن بــا اتخــاذ رویکــرد مناســب
میتــوان بــا کســب دانــش از پروژههــای پیشــین ،عملکــرد پــروژه
جــاری را بهبــود بخشــید و بــا انتشــار و بــه اشــتراکگذاری دانــش
حاصــل از اجــرای پــروژه ،مســیر پروژههــای آتــی را هموارتــر نمــود
کــه در نتیجــه برنامهریــزی پــروژه و اجــرای آن بهبــود یافتــه و
تحویلدادنیهــا بــا کیفیــت مطلوبــی بهدســت خواهــد آمــد  .
در دنیــای رقابتــی امــروز ،مدیریــت دانــش در ســازمانهای
پــروژه محــور تبدیــل بــه یــک پیشنیــاز بــرای مزیــت رقابتــی
پایــدار شــده اســت .بــدون مدیریــت دانــش در چرخــه عمــر پــروژه،
داراییهــای دانشــی بــا اتمــام پــروژه از بیــن خواهنــد رفــت و پــروژه
آتــی بــدون دسترســی بــه دارایــی دانشــی در مــدت زمانــی کوتاهتــر
و بــا کیفیتــی مطلوبتــر اجــرا نخواهــد شــد.
بــه عنــوان مثــال فــرض کنیــد فعالیــت آزمایــش یــک ماهــواره
فضایــی در حــال اجراســت .مدیــر پــروژه برخــی از اطالعــات حاصــل
از نتایــج آزمایــش را دریافــت میکنــد و بــا بررســی آنهــا الگوهــای
احتمالــی را شناســایی مینمایــد .بــا بررســی ایــن الگوهــا ،مدیــر
پــروژه تصمیــم بــه مراجعــه کــردن بــه پایــگاه درس آموختههــای
ســازمان میکنــد و تجربیــات پیشــین و مشــابه در ارتبــاط بــا
آزمــون صــورت گرفتــه را بررســی میکنــد .در اینجــا مدیــر پــروژه
بــا تحلیــل اطالعــات و بهرهگیــری از تجربیــات پیشــین ،راهــکار
مناســب را تعییــن میکنــد و بــا اشــتراکگذاری آن ،دانــش جدیــد
در فرایندهــای آزمــون پروژههــای آتــی نهادینــه میشــود.
بــرای مدیریــت دانــش پــروژه میتــوان فرایندهــای شناســایی،
تحلیــل ،مستندســازی ،ذخیــره و بازیابــی (بهکارگیــری) دانــش را
در نظــر گرفــت کــه در شــکل زیــر نشــان داده شــده اســت.
•شناسایی
پرسش سه سوال:
 چه چیزی را درست انجام دادیم؟ چه چیزی را نادرست انجام دادیم؟ -روی چه چیزهایی باید بهبود ایجاد کنیم؟

•تحلیل
 ریشهیابی موفقیت و شکست شناسایی و تعیین بهبودهای فرآیندهای پروژه تعییــن نیازهــای آموزشــی /بهروزرســانی برنامههــایآموزشــی
 تعییــن درس آموختههــای مناســب بــرای انتقــال بــه ســایرتیمهــا و تعییــن چگونگــی ارتبــاط بــا آنهــا و انتقــال درس
آموختههــا
•مستندسازی و ذخیره
 یادداشتهای جلسات درس آموخته خالصهای از یافتهها گزارشات پیشین پروژه حفظ درسآموختهها همراه با اسناد پروژه تهیه الگوی ثبت درس آموخته ایجاد پایگاه درسآموخته و دانش پروژه•بازیابی (بهکارگیری)
 مرور درس آموختهها پیش از شروع پروژه جدید اشتراک اطالعات با تیم پروژه وجــود یــک فرآینــد رســمی در ســازمان بــرای مــرور درسآموختههــا
درسآموختههــا در مدیریــت پــروژه ،همــان بهتریــن تجربیــات
هســتند .بــرای مثــال ناســا سیســتم اطالعــات درسآموختــه  دارد
کــه درسآموختههــای مرتبــط بــا مدیریــت پــروژه ،طراحــی
سیســتم و ســایر حوزههــا در آن قــرار گرفتــه اســت .کســب و
بهکارگیــری دانــش یــک الــزام بــرای تمامــی پروژههــای ناســا
میباشــد .اشــتراکگذاری درسآموختههــا ،استاد-شــاگردی،
برگــزاری جلســات تبــادل دانــش و داســتانهای موفقیــت بــرای
نهادینــه نمــودن مدیریــت دانــش در فعالیتهــای کارکنــان ،از
رویکردهــای مــورد اســتفاده در ناساســت.

اهمیــت مدیریــت دانــش در اســتانداردهای
مدیریــت پــروژه

اســتانداردهای مدیریــت پــروژه همــواره بــر کســب ،بــه
اشــتراکگذاری دانــش و بهکارگیــری دانــش تاکیــد دارنــد و بــه
صراحــت بیــان میکننــد پــروژه بــدون ثبــت درسآموختــه بــه
پایــان نمیرســد و دانــش و درسآموختههــا ،از تحویلدادنیهــای
پــروژه محســوب میشــوند .مؤسســه  PMIدر گــزارش خــود
ی کــه ســازمانها ارزش انتقــال دانــش پــروژه
نشــان داده زمانــ 
را درک میکننــد و بهتریــن تجربیــات را اجرایــی میکننــد،
خروجیهــای پــروژه را بهصــورت پایــدار و پیوســته بهبــود
میدهنــد و ســازمانهایی کــه در انتقــال دانــش پــروژه بهخوبــی
عمــل میکننــد ،خروجــی پــروژه را در حــدود  35درصــد بهبــود
میدهنــد.
شکل ،1فرآیندهای مدیریت دانش پروژه
شماره 28

15

جدول  :1روشهای حفظ و انتقال دانش

تکنیکهای مدیریت دانش پروژه

بهمنظــور شناســایی ،بهاشــتراکگذاری و بهکارگیــری دانــش
حاصــل از پروژههــا ابزارهــا و تکنیکهــای مختلفــی وجــود دارد.
دانــش ضمنــی و صریــح پــروژه میبایســت بــا انتخــاب تکنیــک
و روشهــای صحیــح بهدرســتی مدیریــت شــود و دانشهــای
حاصــل از پــروژه بــه پایــگاه دانــش پــروژه افــزوده شــوند .برخــی از
تکنیکهــا کــه بــرای کســب دانــش ضمنــی پــروژه ب ـهکار گرفتــه
میشــوند شــامل مــوارد زیــر میباشــند  :
•انجمنهای خبرگی
•ثبت تجارب در برگه مخصوص ثبت دروس آموخته
•درو کردن دانش توسط مشاوران دانش
•ایجاد سیستم گردآوری و اخذ دانش
•کمک به همکار
•استاد-شاگردی
•داستانسرایی
•مصاحبه ساختيافته و نیمه ساختیافته
•دانشگاه سازمانی

یــک رویکــرد بــرای یادگیــری و بهبــود اجــرای
پــروژه

بســیاری از شــرکتهای پروژهمحــور ماننــد شــرکت نفــت
انگلیــس ،رویکــرد مناســبی بــرای کســب ،بهکارگیــری و انتشــار
دروس آموختــه از پروژههــا دارنــد کــه در شــکل زیــر بــه نمایــش
گذاشــته شــده اســت .در ایــن رویکــرد پیش از شــروع پروژه ســعی بر
ایــن اســت کــه از تجربیــات و دروس آموختــه در پروژههــای مشــابه
از طریــق کمــک گرفتــن از همــکاران بــرای بهبــود برنامهریــزی
بهــره گرفتــه شــود و در حیــن اجــرا بــا برگــزاری جلســات کوچکــی،
رویدادهــای پــروژه تحلیــل شــود و رونــد اجــرای پــروژه بهبــود یابــد.
پــس از پایــان یافتــن پــروژه یــا یــک فــاز اصلــی نیــز ،بــا برگــزاری
جلســات مــرور پــس از اقــدام ،رونــد کلــی پــروژه مــورد بازنگــری
قــرار میگیــرد و بــا یافتــن پاســخهایی بــرای ســؤاالتی از قبیــل
قــرار بــود چــه چيــزى رخ دهــد؟ واقعيــت چــه بــود؟ چــه كارهايــى 
خــوب پيــش نرفــت؟ چــه كارهايــى خــوب پيــش رفــت؟ چــه چيزى 
بايــد در آينــده تغييــر كنــد؟ دانــش حاصــل از اجــرای پــروژه کســب
میشــود و راهکارهایــی بــرای بهبــود پروژههــای آتــی شناســایی
میشــود.
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گفتوگویی با پروین آقازاده

مدیر واحد نرمافزار در مشاوران توسعه آینده

زینب سنجریپور
کارشناس ارشد مدیریت دانش

آغاز سخن

پرویــن آقــازاده قوشــه ســفلی متولــد مــرداد مــاه ســال 1368
در شــهر تهــران اســت .ایشــان در ســن پانــزده ســالگی بدلیــل
کســب رتبــه برتــر در فعالیــت درســی از طــرف آمــوزش و پــرورش
منطقــه بــه شــرکت در کالسهــای ربــوکاپ منطقــهای دعــوت و
عالقــهاش بــه علــوم کامپیوتــری از همــان زمــان آغــاز و همیــن
عالقــه منجــر بــه تحصیلــش در رشــته مهندســی کامپیوتــر شــد .در
حــال حاضــر نیــز در مقطــع کارشناســی ارشــد کامپیوتــر گرایــش
هــوش مصنوعــی مشــغول بــه تحصیــل میباشــند و مدیریــت تیــم
نرمافــزار شــرکت مشــاوران توســعه آینــده را بــر عهــده دارد .مــن
زینــب ســنجری پــور عضــو کوچــک خانــواده مشــاوران دقایقــی
پــای صحبــت او نشســتم تــا برایمــان از مشــاوران و تجربــه فعالیــت
م نرمافــزار مدیریــت دانــش شــرکت بگویــد.
در تیــ 

کمی از سوابق کاریتان بگویید

بــه دلیــل عالقــه زیــادی کــه بــه برنامهنویســی داشــتم،
در دوران تحصیــل نیــز در شــرکتهای نرمافــزاری بهصــورت
پــروژهای فعالیتهایــی داشــتم تــا اینکــه در ســال  1390پــس از
اتمــام پایــان نامــه بصــورت رســمی در شــرکت مشــاوران توســعه
آینــده بــه عنــوان برنامهنویــس تحــت وب وارد شــرکت مشــاوران
توســعه آینــده شــدم.

نرمافــزار در طــول ســالیان گذشــته و بکارگیــری دغدغههــای
کارفرمایــان در نرمافــزار بــوده اســت .تیــم نرمافــزار مدیریــت
دانــش مشــاوران همــواره ســعی کــرده اســت بــا اســتفاده از علــم روز
دنیــا دغدغههــای مدیریــت دانشــی ســازمانها را پاســخگو باشــد
و بــا نگاهــی بــه نرمافــزار  MTAshareمیتــوان میــزان موفقیــت
ایــن تیــم را مشــاهده نمــود.

خانم آقازاده در بیرون از مشاوران

آقــازاده از دیــد مشــاورانیها فــردی جــدی در کار و کــم
صحبــت اســت امــا در خــارج از شــرکت بــه عالیــق فــردی خــود
بســیار اهمیــت میدهــد .مــن از کودکــی عالقــه زیــادی بــه نقاشــی
داشــتهام و در محیطــی هنــری بــزرگ شــدهام .و در کنــار خواهــرم
کــه در فلســفه و ادبیــات تبحــر داشــت قلــم بــه دســت گرفتــن
را آموختــم و چندیــن ســال اســت مشــغول نوشــتن نثــر هســتم.
در اوقــات فراغتــم کتــاب شــعر میخوانــم و بهصــورت خودآمــوز
کار طراحــی چهــرهی کــودکان را انجــام میدهــم و تصمیــم دارم
در کنــار شــغل اصلــیام یعنــی کامپیوتــر بــه نقاشــی بــه صــورت
حرفــهای بپــردازم و تاجایــی کــه عمــر یــاری کنــد بــه عنــوان
دانشآموختــه کامپیوتــر باقــی بمانــم.

از تجربیات خود در مشاوران بگویید

از آغــاز فعالیتــم در مشــاوران تجربــه کار در کنــار همــکاران بــا
تجربــه و مجــرب واحــد پــروژه و دوســتان واحــد نرمافــزار منجــر بــه
ایجــاد فضایــی تعاملــی و انگیزشــی در شــرکت شــد کــه نتیجــه آن
توســعه روزافــزون نرمافــزار مدیریــت دانــش اســت کــه نتیجــه ایــن
همکاریهــا نســخههای  4 ،3/8و  4.2نرمافــزار بــود.
مــن در شــرکت مشــاوران بنــا بــر اصــل اولیــه شــرکت یعنــی
مدیریــت دانــش و اشــترکگذاری تجــارب ،همــواره ســعی در
اســتفاده از تجربیــات همکارانــم در واحــد  ITو همچنیــن واحــد
پروژههــا داشــتهام .و همیــن اعتقــاد بــه مــن و همکارانــم در واحــد
نرمافــزار کمــک مینمــود کــه نرمافــزار مدیریــت دانــش را ارتقــاء
دهیــم و اعتقــادات خــود را در توســعه ماژولهــای نرمافــزار
بــکار ببریــم .بــه نظــر مــن ،تنهــا ویژگــی یــک واحــد نرمافــزار
موفــق عالقمنــدی بــه بحــث و تبــادل نظــر در درون تیــم اســت.
آنچــه امــروز بــه عنــوان نرمافــزار مدیریــت دانــش در اختیــار
ســازمانهای ایرانــی قــرار دارد حاصــل تعامــات ،بحثهــای تیــم
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تحلیل شکاف دانشی در سازمان با استفاده از نقشه دانش

فرید مظفری
مدیر آموزش و توانمندسازی
نقشـهی دانــش ،ابــزاری اســت کــه ســازمان بــه کمــک آن بــه
تعریــف و دســتهبندی منابــع دانشــی خــود میپــردازد و ضمــن
آشکارســازی نیازمندیهــا ،اجــازه اســتفاده از تمامــی منابــع
دانشــی موجــود در داخــل ســازمان را فراهــم مــیآورد .نقشــهی
دانــش ،گرايــش نظاممنــد در حيطــه فکــري ســازمان ايجــاد کــرده
و بــه يافتــن مســيرهاي دســتيابي دانــش و منابــع آن ،امكانســنجي
پروژههــا و برنامهريــزي منابــع بــه ســازمان کمــک ميکنــد   .
ســازمانها از نقشــه دانــش بــرای جســتجوی متخصصیــن و
دانــش درون ســازمانی اســتفاده میکننــد .نقشــ ه دانــش هماننــد
یــک «عکــس فــوری در لحظــه» عمــل میکنــد و بــه ســازمانها
کمــک میکنــد تــا دانشــی کــه در لحظــه در اختیــار دارنــد
شناســایی کــرده و نقــاط ضعــف خــود را شناســایی کننــد .عملکــرد
نقشــه دانــش بســیار شــبیه بــه نقشــه راه در اتومبیــل اســت امــا
ایــن نقشــه بــه ســرعت و همــراه بــا تغییــرات در ســازمان (تولیــد
دانشهــای جدیــد ،ورود مســتندات جدیــد و جایگزینــی کارمنــدان
جدیــد بــا متخصصیــن کهنـهکار) تغییــر میکنــد .بنابرایــن نقشـهی
دانــش ســازمانی ،ابــزاری پویــا و در حــال تحــول اســت و نبایــد

تصــور کــرد کــه تنهــا مجموع ـهای در حــال ســکون از دانشهــای
کهنــه را در بــر میگیــرد.
الزمــ ه برخــورداری از چنیــن قابلیتــی ،ســوار بــودن نقشــه
دانــش بــر بســتر فنــاوری اطالعــات اســت .فنــاوری اطالعــات بــا در
اختیــار قــرار دادن امــکان دسترســی  بــه تمامــی اطالعاتــی کــه بــه
طــور لحظــهای وارد یــک سیســتم اطالعاتــی میشــوند ،میتوانــد
گزارشــی لحظــهای از وضعیــت تمامــی اطالعــات وارد شــده بــه
سیســتم ارائــه کنــد .نقشــههای دانــش در سیســتمهای مدیریــت
دانــش بــا بهرهگیــری از ایــن امــکان تعبیــه شــده و آخریــن وضعیــت
دانشــی حوزههــای دانشــی گوناگــون ســازمان را نشــان میدهنــد   .
نقشــه دانــش در ســازمانها ،بــه منظــور شــناخت وضــع
دانشــی موجــود ســازمان در راســتای تحقــق اهــداف کســبوکار
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد  .اســتفاده از نقشــههای دانــش بــا
نگاهــی بــه اهــداف کســبوکار و تعریــف نیازهــای دانشــی بــرای
رســیدن بــه ایــن اهــداف آغــاز شــده و ســپس  نقشــه دانــش
پاســخهای موجــود بــرای ایــن نیازهــا را نمایــان میســازد.
در کنــار آگاهــی از دانســتههای ســازمانی ،آنچــه کــه
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ضــرورت دیگــر وجــود نقش ـ ه دانــش در ســازمان اســت ،شناســایی
نادانســتههای ســازمان اســت .هنگامــی کــه در فراینــد اســتفاده از
نقشــه دانــش ،دانشــی مــورد نیــاز شــناخته میشــود ،امــا نقشــه
دانــش پاســخی بــرای نیــاز شناســایی شــده ارائــه نمیدهــد ،زنــگ
هشــداری بــرای مدیــران ســازمان بــه صــدا در میآیــد تــا هرچــه
ســریعتر نســبت بــه پرکــردن شــکاف دانشــی موجــود اقــدام کننــد  .
بنابرایــن تحلیــل شــکاف دانشــی بــا اســتفاده از نقشــه دانــش،
بــا مــد نظــر قــراردادن اهدافــی کــه در چرخــهی در حــال رشــد
کسـبوکار بایــد مــورد توجــه قــرار بگیرنــد ،فرایندهــای پیوندخورده
بــا ایــن اهــداف ،منابــع دانشــی موجــود بــرای بــه کار انداختــن مؤثــر
ایــن فرایندهــا  ،شــکافهای دانشــی موجــود کــه باعــث میشــوند
فرایندهــا نتواننــد موثــر عمــل کننــد و در نهایــت تعریــف راهــکار
مناســب بــرای پــر کــردن شــکافهای دانشــی شناســایی شــده ،بــه
ســازمان کمــک میکنــد تــا تالشهــای خــود را در جهــت تحقــق
اهــداف کس ـبوکار متمرکــز ســازد.
بــه طــور کلــی ،انجــام هــر تالشــی در زمینــه مدیریــت دانــش،
بایــد در راســتای جهــت گیریهــا و اهــداف ســازمان باشــد تــا
بتوانــد ســازمان را در دســتیابی بــه اهــداف کســبوکار یــاری
دهــد .فعالیتهایــی کــه بــدون هدفگــذاری ملمــوس و قابــل
اندازهگیــری تعریــف و اجــرا میشــوند اغلــب در نایــل شــدن بــه
اثربخشــی مــورد انتظــار از آنهــا نــاکام میماننــد .بنابرایــن ،اولیــن
قــدم در اجــرای راهکارهــای مدیریــت دانــش در یــک بخــش از
ســازمان ،پرداختــن بــه اهــداف اســتراتژیک آن بخــش اســت .بــه
ایــن ترتیــب کــه ابتــدا اهــداف ســازمانی در ســطح واحدهــا براســاس
اهــداف اســتراتژیک کل ســازمان تعریــف میشــوند و پــس از
شناســایی فرایندهــای کاری مرتبــط بــا ایــن اهــداف ،دانــش مــورد

نیــاز جهــت تقویــت فرایندهــای مرتبــط و تحقــق اهــداف تعریــف
شــده شناســایی میشــوند .ایــن دانــش گاهــی در ســازمان موجــود
بــوده  و گاه بایــد کســب و یــا خلــق شــود (شــکاف دانشــی).
بــه منظــور شناســایی دانشهــای موجــود جهــت بهــره
بــرداری و همچنیــن شناســایی شــکاف بیــن دانــش موجــود و
دانــش مــورد نیــاز از نقشــههای دانــش اســتفاده میشــود کــه
بــر بســتر فنــاوری اطالعــات و در دل سیســتمهای مدیریــت
دانــش تعبیــه شــدهاند .بــا اســتفاده از نقشــهی دانــش ،میتــوان
وضعیــت موجــود ســازمان در هــر حــوزهی دانشــی ()AS-IS؛ ماننــد
دانشهــای موجــود ،مســتندات موجــود ،انجمنهــای تخصصــی
موجــود ،خبــرگان موجــود و ...را شناســایی و ســپس بــا توجــه بــه
وضعیــت مــورد انتظــار ســازمان براســاس اهــداف کس ـبوکار (To-
 ،)BEبرنامهریــزی الزم بــرای ارتقــاء هــر حــوزهی دانشــی و بــه تبــع
آن تحقــق وضعیــت مطلــوب را انجــام داد.

شکل  :2نقشه دانش
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افــزون بــر مــوارد فــوق ،نقشــه دانــش ،قابلیتهــای زیــر را در
اختیــار ســازمان قــرار میدهــد:
•امكان اندازهگيري سرمايههاي دانشی
•امكان تهيه درخت دانش موضوعي
•امكان تشخيص حوزههاي فقير يا غني دانشي
•قابليــت امــكان ســنجي پروژههــا بــا شناســايي تواناييهــا
و گلوگاههــاي دانشــي ســازمان
•ترسيم و بازنمايي شبكههاي خبره
•شناســایی نیازهــای دانشــی بــرای تعییــن راهحلهــای
دانشــی در رویــه پایــش مدیریــت دانــش
منابــع دانشــی مختلفــی در هــر حــوزهی دانشــی وجــود دارد
کــه تعییــن کننــدهی وضعیــت دانــش هــر حــوزه میباشــند .بــه
طــور کلــی ایــن منابــع را بــه  4دســته تقســیم میشــوند کــه
عبارتنــد از :دانشهــا ،مســتندات ،خبــرگان ســازمان (منابــع دانــش

ضمنــی) و انجمنهــای تخصصــی .نقشــه دانــش ،ماهیــت هریــک
از ایــن منابــع ،انــواع آنهــا و وضــع موجــود آنهــا در ســازمان را
نشــان میدهــد.
هریــک از ایــن منابــع در ســازمان در قالــب دو دســته پای ـهای
(حیاتــی) و پیشــرفته و نوآورانــه (مطلــوب) قابــل طبقهبنــدی
هســتند ( .)1999 ,Zackدانــش پای ـهای ،حداقــل میــزان و ســطح
دانــش مــورد نیــاز بــرای فعالیــت در عرصــه یــک کسـبوکار اســت.
بــه دلیــل اینکــه دانــش پایــه عمومــاً در اختیــار اعضــاء و رقبــای
یــک کســبوکار اســت ،ایــن میــزان از قابلیــت دانشــی ،باقــی
مانــدن در عرصــه رقابــت را در طوالنــی مــدت تضمیــن نمیکنــد.
دانشهــای پیشــرفته و نوآورانــه نیــز بــر طبــق مطالعــات زاک ،بــه
وضعیــت مطلــوب بــرای ســازمان اشــاره دارد .دانــش پیشــرفته،
دانشــی اســت کــه ســازمانها میتواننــد بــه پشــتوانه آن در عرصــه
رقابــت باقــی بماننــد .ســازمانهای پایــدار در عرصــه رقابــت ،عــاوه
بــر برخــورداری از دانــش پایــه ،دارای محتــوای دانــش تخصصــی
نیــز مــی باشــند کــه اغلــب در میــان رقبــا متفــاوت بــوده و تمایــز
دانــش را موجــب میشــود .دانــش نوآورانــه ،دانشــی اســت کــه
یــک ســازمان را قــادر میســازد تــا رهبــری و هدایــت صنعــت و
رقبایــش را بــه دســت گیــرد و بــه طــور قابــل مالحظ ـهای خــود را
از رقبایــش متمایــز نمایــد .دانــش نوآورانــه اغلــب یــک ســازمان را
بوکار تاثیــر
قــادر میســازد کــه بتوانــد بــر قواعــد موجــود کســ 
گــذار بــوده و گاهــی ایــن قواعــد را تغییــر دهنــد  .
نقشــه دانــش میتوانــد بــه ســازمان نشــان دهــد کــه دانشهای
در دســترس ســازمان چیســت و وضعیــت موجــود ســازمان از نظــر
داشــتن انــواع دانشهــای ضمنــی ،تشــکیل و راهبــری انــواع
انجمنهــای تخصصــی و تیمهــای کاری ،انــواع مســتندات موجــود
در هرحــوزهی دانشــی و خبــرگان موجــود در هرحــوزه را مشــخص
کنــد .یکــی از مهمتریــن کاربردهــای ایــن نقشــه دانــش اســتفاده
از آن بــرای پیداکــردن شــکاف دانشــی ســازمان میباشــد کــه از
طریــق تعییــن اختــاف میــان موجودیهــا و نیازهــای دانشــی
(منابــع پایــهای و پیشــرفته و نوآورانــه مــورد نیــاز) بــه دســت
میآیــد.
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مواجهه با چالشهای دانشی در ناسا

ارژنگ یزدی
کارشناس مدیریت دانش

مقدمه

اد هافمــن ،مدیــر ارشــد دانــش ( )CKOدر ناســا ،بــا هــدف
تکمیــل اولیــن کنفرانــس دانشــی  2020کــه در اکتبــر 2014
در مرکــز فضایــی کنــدی برگــزار شــد ،اقــدام بــه برنامهریــزی و
تــدارک بــرای برگــزاری کنفرانســی مشــابه در آوریــل  2015در
مرکــز فضایــی جانســون نمــود .در دومیــن کنفرانــس نیــز هماننــد
کنفرانــس قبــل ،مدیــران ارشــد دانــش از تمامــی پایگاههــای
فضایــی ،رابطــان دانشــی و ســایر دانشــکاران و مدیــران دانشــی
گردهــم آمدنــد و طــی جلســاتی بــا خبــرگان صنعــت هوافضــا از
داخــل و خــارج ســازمان ،بــه بحث و تبــادل نظــر دربــارة رویکردهای
مؤثــر کســب ،حفــظ و نگهــداری و بهاشــتراکگذاری دانــش بــا
ارزش ســازمانی پرداختنــد .هافمــن در ایــن جلســات شــرح داد کــه
پانــل مشــاوره ایمنــی هوافضــا ( )ASAPاز ناســا درخواســت کــرده
تــا اســتراتژی دانشــی بلندمــدت خــود را بــرای پنــج ســال آتــی
ارائــه دهــد ،تــا اهدافــی کــه ناســا میخواهــد بدانهــا دســت یابــد،
روشــن شــود ASAP .در نشســتی کــه در مــاه فوریــه بــا مدیــران
ناســا داشــت ،اعــام کــرد کــه بــه دنبــال اطالعــات بیشــتری در
خصــوص فعالیتهــای دانشــی زیــر در ناســا اســت:

•الگوبرداری ()Benchmarking
•روشهای انگیزشی و پاداشدهی دانشی
•ادغــام منابــع و ســرویسهای دانشــی در رویههــای کاری
و یکپارچهســازی ابزارهــای جســتجو
•شیوههای رسمی به اشتراکگذاری
•ضبــط مؤثــر دانــش و کیفیــت مشــاهده و یکپارچهســازی
درسآموختههــا
•تمرکز مستمر بر دانشهای حیاتی
بــه عقیــدة هافمــن ،ناســا پیشــرفتهای خوبــی در جــذب و
حفــظ دانــش داشــته اســت ،امــا کارهــای زیــادی باقیمانــده اســت
تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه ناســا میتوانــد در بهکارگیــری
مؤثــر دانشــی کــه در آینــده احتیــاج دارد نیــز بــه موفقیــت دســت
یابــد .در دومیــن کنفرانــس دانشــی  ،2020کــه ســه روز بــه طــول
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انجامیــد ،شــرکتکنندگان بــر ایــن نظــر توافــق داشــتند کــه کلیــد
موفقیــت مدیریــت دانــش در ســازمان ،شــامل مــوارد زیــر اســت:
•شناسایی و تمرکز بر دانشهای حیاتی
•ترکیــب فعالیتهــای دانشــی بــا جریانهــای کاری
روزانــه
•توســعه فرهنــگ ســازمانی کــه در مقابــل یادگیــری و
بهاشــتراکگذاری بــاز باشــد
همچنیــن رالــف رئــو ،مهنــدس ارشــد ناســا ،در گفتگــوی
تلفنــی تأکیــد کــرد کــه یکپارچهســازی بیشــتر ســرویسهای
دانشــی در مراکــز فضایــی نیــز بایــد یکــی از اهــداف مدیریــت دانــش
باشــد .بــه عقیــدة وی ،روشهــا و رویکردهــای بهاشــتراکگذاری
نیــز از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده و همــواره بایــد بــه دنبــال
ایجــاد فرصتهایــی بــرای گفتگــوی مســتقیم و داستانســرایی و
بــه اشــتراکگذاری درسآموختههــا بــود .البتــه کنفرانــس دانشــی
 2020خــود یکــی از ایــن فرصتهــا اســت .بــه گفتــة آقــای رئــو،
جــذب و مدیریــت دانــش هــر دو بســیار مهــم هســتند و توســعه و
تکامــل ابزارهــا و بهروشهایــی بــرای ایــن مقاصــد ،در موفقیــت
ناســا تأثیــر بهســزایی خواهــد داشــت.

دانشهای مهم و حیاتی

بســیاری از طرحهــای اولیــه مدیریــت دانــش تــاش
میکردنــد کــه تــا آنجــا کــه ممکــن اســت ،دسترســی بــه حجــم
بیشــتری از دانــش را بــرای ســازمان فرآهــم نماینــد .البتــه ایــن
تالشهــا معمــوالً بیفایــده و اغلــب بیاثــر بودنــد .بــا گذشــت
زمــان ،دس ـتاندرکاران مدیریــت دانــش بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه رویکردهــای اســتراتژیک هدفمنــد ارزش بیشــتری دارنــد و

بنابرایــن توجــه و تمرکــز خــود را بــه دانشهــای خاصــی معطــوف
کردنــد کــه میتوانســت ســازمان را در رســیدن بــه اهــداف خــود
یــاری نمایــد و همچنیــن دریافتنــد کــه کدامیــک از افــراد ،بیشــتر
بــه ایــن دانشهــا نیــاز دارنــد.
در نشســت دانشــی  2020ناســا ،چندیــن ســخنران دربــارة
اهمیــت رویکــرد متمرکــز و هدفمنــد بــه دانــش صحبــت کردنــد،
از جملــه مارتــی لیپــا مدیــر اجرایــی مدیریــت دانــش در شــرکت
 Merckکــه ابــراز داشــت« :همهچیــز در مدیریــت دانــش آنچنــان
ســریع تغییــر میکنــد کــه برخــی اوقــات وقایــع گیجکننــده
اســت» .وی تأکیــد کــرد« :نیــاز مبرمــی وجــود دارد کــه دانــش
را بــه نتایــج و برآمدهــا پیونــد دهیــم و درک نماییــم کــه رســیدن
بــه اهــداف ســازمانی مســتلزم تعامــل بــا متخصصــان و پیشــبرد
فرآیندهــای مرتبــط بــا نتایــج مــورد انتظــار اســت» .بــه عقیــدة
ژانکلــود مونــی ،راهبــر بینالمللــی مدیریــت دانــش در شــرکت
مایکروســافت ،هــدف آشــکار فعالیتهــای دانشــی در مایکروســافت
عبارتاســت از« :مدیریــت دانــش فــوری و مرتبــط بــا بافــت
ســازمانی» و همچنیــن «تأکیــد ورزیــدن بــر دانشــی کــه مهــم
اســت» .تیــم بریــج ،هدایتگــر و ادارهکننــده مدیریــت دانــش در
شــرکت بویینــگ ،در مــورد اهمیــت و چالــش «طبقهبنــدی محتــوا»
صحبــت میکنــد کــه بــه معنــای «شناســایی دانشــی اســت کــه
بیشــترین ارزش را بــرای شــرکت بــه همــراه دارد و دانشــی کــه
حفــظ ،نگهــداری ،اشــتراکگذاری و اســتفادة مجــدد از آن مزایــا و
منافــع زیــادی را عایــد ســازمان میکنــد».
جــان مککوئــری ،معــاون اســبق مدیریــت دانــش و
اســتراتژیهای فنــاوری در شــرکت فلــور و یــک مشــاور مســتقل
در حــال حاضــر ،در گفتگــوی خــود بــا آقــای دان رانتــا ،کارشــناس
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مشــاور شــرکت هافمــن ،بــه یــک نکتــة کلیــدی اشــاره کــرد:
«دس ـتاندرکاران مدیریــت دانــش بایــد مثــل یــک تاجــر و مدیــر
کس ـبوکار فکــر کننــد .بدینمعنــا کــه اهــداف و مقاصــد خــود را
بــه اهــداف اســتراتژیک ســازمان گــره بزننــد» .بــه عنــوان مثــال
پرســنل  ConocoPhillipsکــه وی بــرای مــدت هشــت ســال در
آنجــا کار میکــرد ،ملــزم بودنــد پیــش از دریافــت کمــک دانشــی
درخواســتی ،یــک مــورد کس ـبوکار ( )Business Caseرا مثــال
بزننــد و بیــان کننــد کــه دانــش مــورد نظــر چگونــه بــه حــل
مشــکل کســبوکار کمــک میکنــد .همانگونــه کــه مونــی در
جــای دیگــری از صحبتهــای خــود میگویــد« :شــما نمیتوانیــد
میــزان موفقیــت خــود را اندازهگیــری کنیــد مگــر آنکــه ایــدهای
روشــن دربــارة اهــداف و مأموریتــی کــه بایــد کامــل شــود ،در ذهــن
داشــته باشــید .در واقــع نمیتــوان دانــش را اندازهگیــری کــرد.
بلکــه آنچــه قابــل اندازهگیــری اســت ،میــزان تأثیــر دانــش در
فعالیتهــای کســبوکار اســت».

بازار دانش

ممکــن اســت ایــن ابهــام پیــش آیــد کــه ایدههــای خــوب،
همــواره بــازار فــروش خــود را پیــدا میکننــد و بــه آســانی توســط
ســازمانها مــورد پذیــرش قــرار میگیرنــد؛ زیــرا ارزش آنهــا
اثبــات شــده اســت .امــا لــری پروســاک در کنفرانــس ویدئویــی خــود
در مــورد بازارهــای دانــش ،بحــث میکنــد کــه دانــش و ســازمان
بدیــن صــورت عمــل نمیکننــد .ایدههــا بایــد بهطــور فعــال

بــه «خریــداران» فروختــه شــوند .تنهــا مدیــران و اجراکننــدگان
فعالیتهــای ســازمانی کــه تــوان تأثیرگــذاری و بودجــه کافــی
دارنــد ،میتواننــد ایدههــا را بــه واقعیــت تبدیــل کننــد و آنهــا را
تحقــق بخشــند .بســیاری از مجریــان طرحهــای مدیریــت دانــش،
اعتــراف میکننــد کــه اغلــب بــا دیــدن اکــراه و امتنــان مدیــران
ارشــد ســازمان در ســرمایهگذاری بــر خدمــات مدیریــت دانــش،
بــه خصــوص در گامهــای اولیــة اجــرای برنامههــای دانشــی ،ناامیــد
میشــوند .بنابرایــن هــر طــرح مدیریــت دانــش ،نیــاز بــه یــک
«بــازار فــروش» و یــک «نــرخ یــا هزینــة» عادالنــه دارد.
وضعیــت و جایــگاه فروشــندگان نیــز بســیار مهــم اســت .یــک
فروشــندة موفــق معمــوالً بــه مــدت بیــش از  10ســال بــا ســازمان
بــوده اســت و تصــدی طوالنــی مــدت بــرای ایــن ســمت در موفقیــت
طــرح بســیار کمــک میکنــد .فروشــندگان باتجربــه ،بــه خوبــی
نیازهــای ســازمان را درک نمــوده و راه و روش کار در ســازمان و
حتــی نحــوة صحبــت کــردن در مــورد مســائل کاری را نیــز بــه
خوبــی میشناســند .وجــود تمامــی ایــن عوامــل بــرای ارائــة صحیــح
ایــده بــه شــیوهای مناســب ،ضــروری اســت .شــرکتکنندگان در
کنفرانــس دانشــی  2020همگــی متفقالنظــر بودنــد کــه ایدههــای
جدیــد بایــد در یــک «چارچــوب» منظــم ارائــه شــوند و بــه گفتــة
پروســاک ،وجــود ایــن چارچــوب یــک عامــل مهــم در موفقیــت یــا
شکســت ایــده خواهــد بــود .بــه عنــوان مثــال ،مجریــان پــس از
ســالها پیادهســازی مدیریــت دانــش در ناســا ،بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه واژة «خدمــات دانــش» ،بســیار قابــل پذیرشتــر از واژة
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«مدیریــت دانــش» اســت .همچنیــن آقــای بریــج نیــز متذکــر شــد
کــه در مراحــل آغازیــن طــرح ،بــه مدیــران شــرکت بویینــگ اعــام
شــد کــه مدیریــت دانــش یــک شــکل دیگــر از «مدیریــت ریســک»
اســت .زیــرا ایــن موضــوع در آن زمــان یکــی از نگرانیهــای عمــدة
شــرکت هواپیمایــی بوئینــگ بــود.
زمــان نیــز یکــی از فاکتورهــای مهــم دیگــری اســت کــه بــرای
پیادهســازی مدیریــت دانــش بایــد لحــاظ شــود .ایجــاد شــبکههای
شــخصی گســترده ،برقــراری اعتمــاد بــرای تعامــل مؤثــر بــا ایدههــا
و متقاعــد کــردن دیگــران بــه اینکــه ایــدة مدیریــت دانش ارزشــمند
اســت ،همگــی بــه زمــان احتیــاج دارنــد .بهاشــتراکگذاری موفــق
ایدههــای جدیــد و یــا هــر مجموعــة دانشــی ،بــه شــدت تحــت
تأثیــر ایــن عوامــل اجتماعــی قــرار دارد .تبــادل دانــش بیشــتر بــه
عنــوان یــک پدیــدة فرهنگــی تلقــی میشــود تــا یــک فعالیــت
فنــی یــا دســتورالعمل ســازمانی.

فرهنگ دانشی

اهمیــت فرهنــگ دانشــی توضیــح میدهــد کــه چــرا
انجمنهــای خبرگــی بــه بخــش مهمــی از کار دانشــی تبدیــل
شــدهاند .انجمنهایــی از دانشــکاران کــه هویــت حرفــهای خــود
را بــه اشــتراک میگذارنــد و بــه منظــور آموختــن و احتــرام بــه
یکدیگــر از طریــق کار گروهــی و کمــک متقابــل ،گردهــم آمدهانــد
را در نظــر بگیریــد .ایــن ســاختارها ،در ارائــة دانــش بــه یکدیگــر
و دریافــت دانــش ارائــه شــده توســط اشــخاص و یــا مخــازن
الکترونیکــی در محیطهــای کســبوکار بســیار مســتعد هســتند.
کارکنانــی کــه ارتباطــات مســتقیم و رودرروی کمتــری دارنــد،
کمتــر احتمــال دارد کــه دانــش خــود را مبادلــه کننــد .بدیــن
دلیــل اســت کــه آقــای مونــی ،انجمنهــای خبرگــی را «قلــب و
روح» مدیریــت دانــش در مایکروســافت میدانــد؛ بــه گون ـهای کــه
هماکنــون  87انجمــن خبرگــی بــا حــدود  18000عضــو و 1000
کارشــناس موضوعــی  رســمی در مایکروســافت مشــغول بــه فعالیــت
میباشــند .همچنیــن وی اشــاره میکنــد کــه متوســط زمــان
دریافــت پاســخ بــرای ســؤال پســت شــده روی وبســایت انجمــن
تنهــا  28دقیقــه اســت.
بــه طــور مشــابه آقــای بریــج در مــورد اهمیــت «انجمنهــای
تعالــی « در شــرکت بوئینــگ صحبــت میکنــد .ایــن انجمنهــا بــا
کســب دانشهــای ارزشــمند و متنــوع بوئینــگ ،منجــر بــه افزایــش
موفقیــت ســازمانی شــده و از طریــق تقویــت محیــط تعاملــی
و تــداوم بلندمــدت دانشهــای کلیــدی در تمامــی واحدهــای
کســبوکار ،اهدافــی مشــابه مدیریــت دانــش را دنبــال میکننــد.
بوئینــگ نیــز بــه طــور رســمی کارشناســان مجربــی را تعییــن کــرده
کــه بــه طــور تمــام وقــت در شــبکة دانــش بوئینــگ (،)BKN
در وبســایت اینشــرکت ( ،)inSiteحضــور داشــته و آمــادة
پاســخگویی هســتند .بریــج بــه نکاتــی در خصــوص چالشهــای
غلبــه بــر بیمیلــی برخــی از کارکنــان در بــه اشــتراکگذاری
تجربــه و تخصــص خــود نیــز اشــاره میکنــد .بســیاری از ایــن

کارکنــان دلیــل عــدم تمایــل خــود را وجــود قوانیــن دس ـتوپاگیر
و مختلکننــدة بــه اشــتراکگذاری دانــش و کلــی بــودن ســؤاالت
مطــرح شــده کــه پاســخ آن بــه یــک موضــوع خــاص محــدود
نمیشــود ،میداننــد.
در قســمتی دیگــر از کنفرانــس ،آقــای لیپــا و همکارانــش
در شــرکت  ،Merckبزرگتریــن چالــش مدیریــت دانــش را در
حــوزة فرهنــگ دانشــی میداننــد و اشــاره میکننــد کــه کار
مدیریــت دانــش بایــد ابتــدا از فرهنــگ رفتــاری کارکنــان آغــاز
شــود .ابتــدا دالئــل عکسالعمــل غیرســازندة افــراد مشــخص شــود
تــا راهحلهــای دانشــی بهتــر بــه نیازهــای آنــان پاســخ گویــد.
بــه عنــوان مثــال ترویــج شــبکههای شــخصی ،اعتمادســازی و
توســعه فرهنــگ مســئولیتپذیری بــرای اشــتراک دانــش همگــی
از روشهــای شکســتن جــو مقاومــت بــر علیــه مدیریــت دانــش
هســتند.
یکــی دیگــر از ســخنرانان در بحــث خــود دربــارة فرهنــگ
ســازمانی کــه مشــوق اعتــراف بــه اشــتباهات اســت ،دیــدگاه تــازهای
نســبت بــه آنچــه وی «فرهنــگ دانشپســند « مینامــد ،ابــراز
میکنــد .بــه عقیــدة ایــن صاحبنظــر ،خطاهــا در صورتــی کــه
آزادانــه راجــع بــه آنهــا بحــث شــود ،یــک منبــع مهــم یادگیــری
هســتند و پذیــرش و قبــول اشــتباه بخشــی ضــروری از نــوآوری
اســت .بهطــور کلــی جســتجو بــرای راهحلهــای جدیــد همــواره
مســتلزم بــروز خطــا و اشــتباه در مســیر یادگیــری اســت.
آنتونــی لوچــر ،اســتاد مهندســی هوافضــا در دانشــگاه ایالتــی
اوهایــو ،در تشــریح عناصــر مؤثــر در تدریــس علــوم مهندســی،
اعــام کــرد کــه یادگیــری از اشــتباهات مهندســی ،بخشــی ضــروری
از فرآینــد آمــوزش اســت و بــه نظــر وی هیــچ راهکاری بــدون
آنکــه چنیــن بــار ســعی و خطــا شــود ،مثمــر ثمــر نخواهــد بــود.
بســیاری از ســازمانها ادعــا میکننــد کــه فضــای بــاز در مقابــل
اشــتباهات را تشــویق میکننــد؛ امــا تعــداد ســازمانهایی کــه
واقع ـاً بــه ایــن گفتــه پایبندنــد انــدک اســت .ســازمانها بایــد بــه
کارکنــان خــود نشــان دهنــد کــه افــراد میتواننــد مرتکــب اشــتباه
شــوند ،بــدون آنکــه عواقــب تنبیهــی در انتظارشــان باشــد .بحــث
در خصــوص اشــتباهات و اتفاقــات ناگــوار بــدون مقصــر جلــوهدادن
افــراد در جلســات بررســی پــس از اقــدام  و مکــث و یادگیــری  
و همچنیــن اعتمــاد بــه روابــط کاری و اهــداف مشــترک نیــز در
راســتای جلوگیــری از تکــرار اشــتباهات بســیار حائــز اهمیــت اســت.

مطالعه موردی :ماهوارة رصد کربن

رالــف باســیلیو ،مدیــر پــروژة ماهــواره رصــد کربــن در ناســا،
داســتانی را از نحــوة پاســخ مثبــت بــه شکســت بازگــو میکنــد.
اولیــن ماهــواره رصــد کربــن  ( ،)OCOبــه دلیــل نقــص در موقعیــت
جداشــدن راکــت پرتابگــر و وزن زیــاد ماهــواره کــه رســیدن بــه مدار
مناســب را دشــوار میکــرد ،بــه درون اقیانــوس هنــد ســقوط کــرد و
مأموریــت بــا شکســت مواجــه شــد .بــه گفتــة باســیلیو پــس از ایــن
ســانحه ،هیچیــک از افــراد تیــم پــروژه کار خــود را تــرک نکردنــد
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و تــاش نمودنــد ریســک وقــوع مشــکلی مشــابه را تــا حــد امــکان
کاهــش دهنــد .مدیــر پــروژه جملـهای از جــورج برنــارد شــاو را نقــل
میکنــد کــه میگویــد« :موفقیــت در هرگــز اشــتباه نکــردن نیســت،
بلکــه موفقیــت بدیــن معناســت کــه یــک اشــتباه را هیـچگاه دوبــار
تکــرار نکنیــم» .بنابرایــن ،تیــم قبلــی پــروژة دومیــن ماهــوارة رصــد
کربــن ( )2-OCOرا بــه دلیــل اهمیتــی کــه ایــن برنامــه داشــت
بــه دســت گرفــت .ایــن فضاپیمــا بــرای اندازهگیــری دقیــق میــزان
دیاکســیدکربن اتمســفری ،بــا دقتــی بیشــتر از تمــام فناوریهــای
موجــود طراحــی شــده و اطالعاتــی جدیــد در خصــوص چرخــة
کربــن در کــرة زمیــن را فراهــم میکنــد کــه میتوانــد درک مــا را
از نقــش کربــن در تغییــرات آبوهوایــی بهبــود بخشــد.
بــا توجــه بــه برنامــة زمانبنــدی فشــرده و بودجــة محــدود،
موفقیــت پــروژة  2-OCOبــه یادگیــری چنــد درسآموختــة
کلیــدی بســتگی داشــت .بنابرایــن قــرار شــد هیچگونــه تغییراتــی
در طــرح اصلــی بــدون در دســت داشــتن دالیــل قانعکننــده اعمــال
نشــود و ایــن قانــون ســرلوحة کار تیــم پــروژه قــرار گرفــت .تمــام
تــاش مســئوالن بــر ایــن موضــوع متمرکــز شــد کــه در نهایــت
ماهــواره «بــه درســتی کار کنــد» نــه اینکــه فقــط «بهتــر» از پــروژه
قبلــی باشــد .بهناچــار ،اعمــال برخــی تغییــرات غیــر قابــل اجتنــاب
بــود .بــه عنــوان مثــال تصمیــم گرفتــه شــد کــه از وســیلة پرتابگــر
متفاوتــی اســتفاده شــود (از راکــت دلتــا 2بــه جــای تــوروس-
 XLاســتفاده شــد) .اصالحــات الزم بــه گونــهای انجــام گرفــت
کــه ســاختار کلــی پــروژه برهــم نخــورد .باســیلیو همچنیــن ابــراز
داشــت کــه بــه منظــور کمــک بــه تکمیــل پــروژه بــا ســرعت زیــاد،
از یــک مخــزن الکترونیکــی بــا لینــک بــه منابــع دیگــر اســتفاده
شــد .البتــه خریــد یکجــای اطالعــات فنــی نیــز بــه عنــوان عامــل
مهــم صرفهجویــی در زمــان شــناخته شــد.

یکپارچگی و فضای باز

یکپارچگــی یکــی از موضوعــات اصلــی گــزارش  ASAPاســت
کــه پیشــنهاد «خریــد یکجــای» درسآموختــه را شــامل میشــود و
بــه عنــوان یــک هــدف توســط رالــف رئــو شناســایی شــد .ســخنرانان
دیگــر نیــز ایــن هــدف را بــه عنــوان بخــش مهمــی از کار دانشــی در
نظــر میگیرنــد .آقــای رانتــا در قســمت دیگــری از ســخنان خــود
اشــاره میکنــد کــه در اکثــر ســازمانهایی کــه وی میشناســد،
اغلــب کار دانشــی بــه صــورت پنهــان در جریــان اســت ،امــا ایــن
فعالیتهــا آنچنــان کــه بایــد بــه یکدیگــر پیوســته نیســتند و
گســتره آنهــا تمامــی ســازمان را دربــر نمیگیــرد .آقــای برونــو ابــراز
داشــت کــه ایجــاد « Merckواحــد» و بــه وجــود آوردن ســازمانی
«بــدون مــرز» ،یکــی از اهــداف مهــم مدیریــت دانــش اســت .آقــای
بریــج نیــز دربــاره «ســازمان واحــد» بــا ســایرین همنظــر اســت و
میگویــد« :دانــش هیچگونــه حدومــرز ســازمانی نمیشناســد»،
بنابرایــن ایجــاد اســتانداردهای فرآینــدی و تشــویق جریــان و تبــادل
ایدههــای فــردی در سراســر ســازمان از الزامــات موفقیــت طــرح
مدیریــت دانــش اســت و مکلــف کــردن افــراد در واحدهــای مختلــف

ســازمانی بــه درنظــر گرفتــن ابتــکارات دانشــی در میــان ســایر
رویکردهــای خــود ،نیــز بــه پــرورش یکپارچگــی ســازمانی ،کمــک
میکنــد .یکپارچهســازی و ادغــام ابزارهــا و فعالیتهــای دانشــی در
جریانهــای کاری نیــز بــه عنــوان نــوع دیگــری از یکپارچهســازی
توســط آقــای لیپــا بــه عنــوان هدفــی مهــم برشــمرده شــد .بازبــودن
و گشــودگی نســبت بــه جهــان دانــش بــا ارزش در خــارج از ســازمان
کــه در حقیقــت نوعــی یکپارچگــی بــا جهــان خــارج اســت ،نیــز از
اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت .برونــو در ادامــه ،ارزش «تخلخــل
ســازمانی» را متذکــر میشــود و مونــی از چالــش برقــراری ارتبــاط
ســازنده بــا  400شــریک خارجــی مایکروســافت ســخن میگویــد.

نگاه به آینده

بهطــور کلــی کنفرانــس دانشــی  ،2020دســتاوردهای قابــل
توجــه در کار دانشــی ناســا را برجســته کــرد کــه بــا الگوبــرداری
از ارتباطــات میــان ناســا بــا دیگــر ســازمانهای فناوریمحــور
آغــاز شــد و ســپس بــا اقداماتــی بــرای تعریــف رویکردهــای دانشــی
جدیــد بــرای مقابلــه بــا چالشهایــی کــه ناســا بــا آن مواجــه اســت،
پیگیــری شــد .مهندســان ناســا ،از تجربیــات گذشــته و همچنیــن از
یکدیگــر بســیار آموختنــد ،بــه ویــژه در شــناخت ترکیــب پیچیــدة
فرهنــگ ،فرآینــد و فنــاوری کــه فعالیتهــای اصلــی مدیریــت دانــش
را تعریــف میکنــد ،پیشــرفتهای عمیقــی حاصــل شــد .البتــه
ایــن آغــاز کار اســت .بــا وجــود تمامــی ایــن بهبودهــا ،متأســفانه
ابزارهــای دانشــی هنــوز بــه انــدازة کافــی در جریانهــای کاری
ادغــام نشــده اســت .بهاشــتراک گــذاری دانــش و رویکرهــای موفــق
مدیریــت دانــش و کار دانشــی ،در ســازمانی بــا تنــوع کارکــردی بــاال
ماننــد ناســا ،در حــال وقــوع اســت امــا بــه گســتردگی کــه شایســته
آن اســت ،تحقــق نیافتــه اســت .خلــق فرهنــگ دانشــی در ناســا در
مراحــل میانــی خــود اســت و بــه گفتــة جــان مککوئــری «مدیریــت
دانــش ،ســفری اســت کــه هرگــز بــه پایــان نمیرســد».
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معرفی کنفرانسها و همایشها

دوازدهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت دانش 2016 ICKM
تاریخ برگزاری 10 :و  11اکتبر 2016
محل برگزاری :هتل امپریال رنسانس وین – اتریش
معرفی
محــل کنفرانــس در مرکــز شــهر ویــن واقــع شــده و محلــی اســت
بــرای گردهمایــی پژوهشــگران ،طراحــان و توســعهدهندگان ،دانشــگاهیان
و کاربــران حوزههــای مختلــف مدیریــت دانــش کــه بــا هفتمیــن
کنفرانــس بینالمللــی مدیریــت اطالعــات در جهــان متغیــر (IMCW
 ،)2016بــه طــور همزمــان و در یــک محــل برگــزار میشــود .محیطهــای
کارگاهــی ،تاالرهــای گفتگــو در مــورد بهروشهــا ،همایشهــای تقدیــر
و بزرگداشــت و رویدادهــای شــبکة محققــان جــوان کــه دربرگیرنــدة
سیاســتهای دانشــی ،نــوآوری ،خالقیــت ،رهبــری و اســتراتژی دانشــی
اســت ،از دیگــر وقایــع ایــن کنفرانــس اســت و مؤسســات و ســازمانهای
انتقــال دانــش ،شــکاف میــان دانشــگاه و پژوهشــگران را پــر میکننــد.
همانطــور کــه اشــاره شــد ،کارگاههــای آموزشــی و همایشهــا بــه عنــوان
یــک پلتفــرم شبکهســازی ایفــای نقــش میکننــد و راهکاری عملــی
بــرای  بهکارگیــری و تبــادل ایدههــای پژوهشــی ارائــه میکنــد .در
خــال ایــن کنفرانــس از نویســندگان متعــددی دعــوت شــده تــا کارهــا
و تحقیقــات تــازه و بدیــع خــود بــه همــراه مطالعــات تجربی-کاربــردی،
مثــال از بهروشهــا و ایدههــای پژوهشــی در تمامــی ابــواب مدیریــت
دانــش را بــه اشــتراک بگذارنــد و بدیــن ترتیــب بــر غنــا و قــوت کنفرانــس
بیافزاینــد .ســرفصلهای کنفرانــس بســیار متعــدد اســت و تنهــا بــه
موضوعــات زیــر محــدود نمیشــود:
•دگرگونیهای کسبوکار دیجیتال
•توسعة قابلیتهای پویا
•چابکی سازمانی
•تجسم دانش
•مدیریت دانش اجتماعی
•یادگیری سه حلقهای
•حاکمیت مدیریت دانش

•مدیریت معماری مدیریت دامش
•مدیریت دانش با گذر از مرزهای سازمانی
•مدیریت دانش فرآیندگرا
•مدیریت دانش در صنعت
•مدیریت دانش در شرکتهای بزرگ و بینالمللی
•مدیریت دانش مبتنی بر ارزش
•بهکارگیری مهارت و توسعه شایستگی در مدیریت دانش
•نوآوری و مدیریت دانش
•مدیریت دانش و فناوری اطالعات
صنایــع خدماتــی و تولیــدی ،بــه طــور فزاینــده در معــرض
چالشهایــی کــه بــه صــورت پویــا رخ میدهــد ،قــرار دارنــد.
چالشهایــی کــه بــه دلیــل نیروهــای خارجــی و نــوآوری داخلــی ظهــور
میکننــد و بــه طــور قابــل توجهــی فرآیندهــای خلــق ارزش در ســازمان را
تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد .ســازمانها اگــر میخواهنــد چابــک باقــی
بماننــد ،بایــد بــه طــور مســتمر در رویههــای کاری و روابــط بــا ذینفعــان
خــود تجدیــد نظــر کننــد .دانــش تولیــد شــده بایــد بــرای ســازگاری پویــا
بــا نیــاز ذینفعــان مختلــف ســاختاردهی شــود ،2016 ICKM .محیــط
تعاملــی بــه منظــور ادامــة گفتوگــو میــان دانشــگاهها و دانشــکدههای
مدیریــت دانــش بــا افــرادی کــه درگیــر پیادهســازی مدیریــت دانــش
هســتند ،فراهــم میکنــد تــا چالشهــای مذکــور را از طریــق مفاهیــم
و تکنیکهــای نوآورانــه ،مرتفــع کنــد .کنفرانــس ،تجربیــات پیشــرو کــه
مرزهــای دانــش را گســترش میدهنــد و منجــر بــه درک تقاضــای بــازار
میشــوند را جــذب کــرده و چگونگــی خلــق ســازمانی شکســتناپذیر
از طریــق توســعه قابلیتهــای پویــا را میآمــوزد .در حقیقــت هــدف
ایــن اســت کــه بــه تحقیــق و توســعه در مراحــل مختلــف و زمینههــای
کاربــردی مدیریــت دانــش ،شــتاب داده شــود.
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معرفی کتاب

ارژنگ یزدی
کارشناس مدیریت دانش

عنــوان کتــاب :مجموعــه مقــاالت منتخــب از
پنجمیــن کنفرانــس بینالمللــی مشــترک در ســه
حــوزة کشــف دانــش ،مهندســی دانــش و مدیریت
دانــش
مکان برگذاری ،Vilamoura, Portugal :زمانSeptember 19–22, 2013 :

معرفی

کتــاب حاضــر شــامل نســخههای توســعهیافته و تجدیدنظــر
شــده از مجموعــه مقــاالت انتخابــی ارائــه شــده در پنجمیــن
کنفرانــس بینالمللــی مشــترک در ســه حــوزة کشــف دانــش،
مهندســی دانــش و مدیریــت دانــش اســت ( )IC3Kکــه در 22-19
ســپتامبر  2013در ویالمــورا ،پرتقــال برگــزار شــد IC3K .توســط
مؤسســة سیســتمها و فناوریهــای اطالعــات ،کنتــرل و ارتباطــات
( )INSTICCحمایــت مالــی شــد و ســازمانهای بســیاری از جملــه
انجمــن پیشــبرد هــوش مصنوعــی ( )AAAIو انجمــن مدیریــت
دانــش و اطالعــات ( )IKMSدر برگــزاری آن مشــارکت داشــتند.
هــدف اصلــی کنفرانــس ،ایجــاد نقــاط اتصــال بــرای دانشــمندان،
مهندســان و دس ـتاندرکاران ســه حــوزة کشــف دانــش ،مهندســی
دانــش و مدیریــت دانــش بــود .ســه کنفرانــس مذکــور کــه مکمــل
یکدیگرنــد بــه طــور همزمــان در حوزههــای دانشــی زیــر برگــزار
شــدند:
•کنفرانــس بینالمللــی کشــف دانــش و بازیابــی اطالعــات
( )KDIR
•کنفرانــس بینالمللــی مهندســی دانــش و توســعة
هستیشناســی
()KEOD
•کنفرانــس بینالمللــی مدیریــت دانــش و بهاشــتراکگذاری
اطالعــات ()KMIS

هــدف از کنفرانــس بینالمللــی کشــف دانــش و بازیابــی
اطالعــات ،فرآهـمآوردن بســتری بــرای گفتگــو میــان محققــان برای
پیشــبرد علمــی و فنــی کشــف دانــش و بازیابــی اطالعــات اســت.
کشــف دانــش یــک حــوزة میانرشــتهای اســت کــه بــر روشهــای
شناســایی الگوهــای معنــادار ،معتبــر و بالقــوه مفیــد از دادههــا تمرکز
میکنــد و معمــوالً بــر مبنــای مجموعــه دادههــای بــزرگ و اساســی
اســتوار اســت .یکــی از جنبههــای اصلــی کشــف دانــش ،دادهکاوی

اســت کــه بــه معنــای بهکارگیــری تجزیهوتحلیــل دادههــا بــرای
کشــف الگوریتمهایــی اســت کــه شــمارش خاصــی از الگوهــا یــا
مدلهــا را بــر روی دادههــا تولیــد میکنــد .کشــف دانــش همچنیــن
شــامل ارزیابــی الگوهــا و شناســایی مدلهایــی اســت کــه بــر حجــم
دانــش میافزایــد .بازیابــی اطالعــات ( ،)IRبــه معنــای جم ـعآوری
اطالعــات مرتبــط از دادههــای غیرســاختاریافته و فــازی اســت کــه از
لحــاظ معناشــناختی ممکــن اســت در متــون و رســانهها بــه چشــم
بخورنــد و همچنیــن بــه معنــای جســتجوی اطالعــات درون متنهــا
و جســتجوی ابردادههــای اســنادی ،پایگاههــای دادة مرتبــط بــا
یکدیگــر و شــبکه جهانــی وب اســت .بازیابــی اطالعــات میتوانــد
بــا کشــف دانــش ترکیــب شــود و نرمافزارهایــی تولیــد کنــد کــه
کاربــران سیســتمهای پشــتیبان تصمیــم را در درک و بهکارگیــری
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بهتــر دانــش مجموعههــای بــزرگ ،توانمنــد ســازد.
هــدف از کنفرانــس بینالمللــی مهندســی دانــش و توســعة
هستیشناســی ( ،)KEODایجــاد یــک کانــال ارتباطــی بــرای
محققــان و پژوهشــگران عالقهمنــد بــه مطالعــه و توســعه روشهــا
و فناوریهــای مهندســی دانــش و پیشــبرد هستیشناســی
( )ontologyاســت .مهندســی دانــش ( )KEبــه تمامــی جنبههــای
فنــی ،علمــی و اجتماعــی فعــال در ســاخت ،نگهــداری و بهکارگیــری
سیســتمهای مبتنــی بــر دانــش اشــاره دارد .مهندســی دانــش
هــم یــک حــوزه میانرشــتهای اســت کــه مفاهیــم و روشهایــی
از دامینهــای متعــدد علــوم کامپیوتــر ماننــد هــوش مصنوعــی،
پایــگاه داده ،سیســتمهای خبــره ،سیســتمهای پشــتیبان تصمیــم
و سیســتمهای اطالعــات جغرافیایــی را گردهــم مـیآورد و در حــال
حاضــر ،بــه شــدت بــه ســاخت و بــه اشــتراکگذاری پایگاههــای
دانــش یــا مدلهــای مفهومــی کــه بــه عنــوان هستیشناســی
شــناخته میشــوند ،وابســته اســت .طراحــی و توســعه آنتولــوژی،
بــا هــدف بــه وجــود آوردن ســاختارهای معنایــی بــا قابلیــت
اســتفاده مجــدد انجــام میشــود کــه میتوانــد شــامل فرهنــگ
لغــات رســمی ،کاتالــوگ ،واژهنامــه و همچنیــن ســاختارهای رســمی
متناهــی و پیچیــده بــوده کــه نمایانگــر اجزائــی درون دامیــن و
ارتبــاط میــان آن اجــزاء میباشــد .طیــف گســتردهای از کاربــرد
آنتولــوژی در حــال ظهــور اســت و بــا تأکیــد بــر شــبکه جهانــی وب،
شــامل مــواردی همچــون علــوم کتابــداری ،جســتجوی تسهیلشــده

بــه وســیلة آنتولــوژی ،تجــارت الکترونیــک و مدیریــت فرآیندهــای
کســبوکار اســت.
هــدف از کنفرانــس بینالمللــی مدیریــت دانــش و بــه
اشــتراکگذاری اطالعــات ( )KMISفرآهــم آوردن امــکان جلســات
رودررو بــرای محققــان و دســتاندرکاران عالقهمنــد بــه مطالعــه و
بهکارگیــری تمامــی ابعــاد مدیریــت دانــش و بهاشــتراک گــذاری
اطالعــات اســت .مدیریــت دانــش ،نظامــی ســاختارمند اســت کــه بــا
تجزیــه و تحلیــل و پشــتیبانی فنــی از روشهــای شناســایی ،خلــق،
ارائــه ،اشــاعه و توانمندســازی پذیــرش و بهکارگیــری بهروشهــا
در ســازمان ســروکار دارد و تمامــی ایــن اقدامــات را در چارچوبــی
تعاملــی از فرآیندهــای ســازمانی انجــام میدهــد .مدیریــت دانــش
مؤثــر یــک منبــع بســیار مهــم کســب مزیــت رقابتــی  و کلیــد
موفقیــت ســازمانها در عصــر حاضــر اســت و منجــر بــه تقویــت
تخصــص و تجربــة جمعــی کارکنــان و شــرکای ســازمان میشــود.
بهاشــتراکگذاری دانــش اصطالحــی اســت کــه بــرای مدتــی
طوالنــی ،در واژگان فنــاوری اطالعــات مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
اســت و بــه تبــادل دانــش ،پروتکلهــای ارتباطــی و زیرســاختهای
فنــاوری اطــاق میشــود.
کنفرانــس مشــترک  ،IC3Kبیــش از  235مقالــه از  57کشــور
دریافــت نمــود کــه نشــاندهندة موفقیــت و ابعــاد جهانــی ایــن
کنفرانــس بــود و از ایــن میــان  23مقالــه بــه صــورت کامــل منتشــر
شــد و  60مقالــه بــرای ارائــه کوتــاه برگزیــده و  47مقالــه بــه شــکل
پوســتر ارائــه شــد.
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کانال تلگرام مشاوران توسعه آینده

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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