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5گامبرایاستقرارونهادینهسازیمدیریتدانشدرسازمانها

ارتباط پیاده سازی مؤثر مدیریت دانش و تغییر
ــر ــدتغیی ــافرآین ــازمان،ب ــکس ــهی ــشب ــتدان ورودمدیری
ــدان ــریب ــنتغیی ــهچنی ــهمثاب ــدب ــودوبای ــازمیش ــگآغ فرهن
نگریســتهشــود.درخــالایــنفرآینــد،ازافــرادخواســتهمیشــود
ــه ــدب ــردهن ــشراتغیی ــهدان ــبتب ــودنس ــرشخ ــیوةنگ ــاش ت

ــه: ــهایک گون
• دانــشرابــهعنــواندارایــیمتعلــقبــهاجتمــاعدرنظــر	

بگیرنــدنــهامــوالشــخصی
• ــه	 ــدب ــتوبای ــینیس ــیاندوختن ــشکاالی ــددان بدانن

ــود ــتهش ــتراکگذاش اش
• ــیاز	 ــیواقع ــوانبخش ــهعن ــشب ــتراکگذاریدان بهاش

ــر ــهفعالیتــیمــازادب کارروزمــرهدرنظــرگرفتــهشــودن
ــفســازمانی وظای

پیادهســازی الزامــات از یکــی ســازمانی فرهنــگ تغییــر
مدیریــتدانــشاســت،امــافرآینــدتغییــربایــدمرحلــهبــهمرحلــه
انجــامشــودونیازمنــدگــذرزمــاناســت.اصــوالًامکانپذیــر
نیســتکــهتمامــیفرهنــگحاکــمبــرســازمانرابهطــورناگهانــی
ــهصــورتیکجــاتغییــرداد؛بلکــهایــناقــدامبایــدذرهذرهو وب
ــد ــددرفرآین ــرادســازمانبای ــکاف ــهگامانجــامشــودوتکت گامب
تغییــرمشــارکتداشــتهباشــند.بهتریــنراهکارایــناســتکــهروند

ــت ــتومقاوم ــانتراس ــهآس ــمک ــروعکنی ــیش ــرراازجای تغیی
کمتــریدرمقابــلآنوجــودداردوهــرچــهزمــانمیگــذرد،بــر
ــک ــرســازمانها،ممکــناســتی ــزودهشــود.دراکث شــتابآناف
ــواهد ــاروش ــاآث ــدت ــولبکش ــترط ــیبیش ــاحت ــالوی ــادوس ی
تغییــربــروزکــردهوپیشــرفتدرکســبوکارمشــاهدهشــود.تغییــر

ــاجدارد. ــهحــدود10ســالزمــاناحتی کلفرهنــگســازمانب
ــراســاستجــاربپیادهســازیمدیریــتدانــشدر20ســال ب
گذشــته،بدیــننتیجــهمیرســیمکــهقاطعانهتریــنرویکــرد
ــت. ــوتاس ــردپایل ــازمانها،رویک ــشدرس ــتدان ــتقرارمدیری اس
درایــنرویکــردابتــداعناصــرسیســتممدیریــتدانــشدرمقیــاس
ــوزه ــتمدرح ــردوکلسیس ــرارمیگی ــشق ــوردآزمای ــکم کوچ
کوچکــیازکســبوکارمســتقرمیشــود.ســپسچارچــوبنهایــی
واســتانداردمدیریــتدانــشدرکلســازماناعمــالخواهــدشــد.
ــوتتنهــااســتراتژیپیادهســازینیســتوروشهــای رویکــردپایل
جایگزیــندیگــریماننــدتغییــرازپاییــنبــهبــاال،مدیریــتدانــش
ــتورات ــشتوســطدس ــتدان ــی(،مدیری ــردپارتیزان ــا)رویک درخف
آمرانــهمدیــرانارشــد،تئــوریمعرفــیازطریــقدســتاوردیبــزرگ
)Bigbangtheory(وتبلیغــات،پیادهســازیبــرمبنــایمــاژول
ــال ــنح ــاای ــوددارد.ب ــزوج ــهنی ــشفرصتطلبان ــتدان ومدیری
ــهانــدازةرویکــردمدیریــتتغییــر هیــچیــکازروشهــایفــوقب

امیر خسروانی
سردبیر و مدیر ارشد پروژه
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ــد؟ ــلکردهان ــقعم ــاناموف ــدامروشه ــتوک اس
• ســازمانواقعــاًبــهچــهســطحیازمدیریــتدانــش	

نیازمنــداســت؟
واقعیــت از بــهدرکدرســتی ارزیابــیمدیریــتدانــش،
ــاس ــهومقی ــفدامن ــی،شناســاییشــکافهایدانشــیوتعری فعل
اجــرایطــرحمنجــرمیشــود.درواقــعایــنمرحلــهایاســتکــه
ــازمان ــهس ــنمرحل ــود.درای ــعش ــتواق ــوردغفل ــدم ــزنبای هرگ
ــد ــیبهرهمن ــاورخارج ــرکتمش ــکش ــایی ــدازکمکه میتوان
ــلآورد. ــهعم ــشب ــتدان ــدافمدیری ــیازاه ــدهوبررســیکل ش
هنگامیکــهنتایــجحاصــلازارزیابــیمشــخصشــد،وضــعموجــود
ــش ــتدان ــهمدیری ــنیازآنچ ــماندازروش ــدهوچش ــاییش شناس

ــد. ــتمیآی ــهدس ــهآنرادارد،ب ــیدنب ــدرس قص
ــهو ــشتهی ــتدان ــتراتژیمدیری ــنداس ــدس ــهبع درمرحل
تدویــنمیشــود.ایــنســندشــاملمحدودیتهــا،اصــولو
ــشرا ــتدان ــهپیادهســازیطــرحمدیری ــتک ــیاس محرکهای
ــا ــاب ــتت ــازاس ــتراتژی،نی ــنداس ــنس ــد.درتدوی ــکلمیدهن ش
تیــممدیــرانارشــدســازمان،بــرایتوســعهچشــماندازکســبوکار،
ارزشهــایکســبوکارونقــاطکلیــدیمــوردتمرکــزوهمچنیــن
ــهدر ــیک ــولاساس ــشواص ــتدان ــایمدیری ــاسفعالیته مقی
پیادهســازیبایــددنبــالشــود،بحــثوتبــادلنظــرشــود.
اســتراتژیمدیریــتدانــشبایــدمنطبــقبــراســتراتژیکســبوکار
باشــد،بدیــنمعنــاکــهمدیریــتدانــشازفعالیتهــایکســبوکار

مبتنــیبــرپایلــوت،مثمــرثمــرنیســت.ایــنرویکــردشــاملپنــج
گاماســت:

1 ارزیابیوضعموجودوتعریفاستراتژی.
2 طراحیچارچوببالقوهمدیریتدانش.
3 انتخابپایلوتوآزمایشچارچوب.
4 .)Scaleup(پیادهسازیچارچوبدرکلسازمان
5 مدیریــت. چارچــوب از بهرهبــرداری و نهادینهســازی

ــش دان

گام اول: ارزیابی و تعریف استراتژی
ســفرمدیریــتدانشــیخــودرابــاارزیابــیوضــعموجــودآغــاز
کنیــد.درایــنمرحلــهانــدازهودامنــهمشــکاتیکــهســازمانبــا

آنهــامواجــهاســت،شناســاییمیشــود.
• ــر	 ــت؟)اکث ــهاس ــشچگون ــتدان ــیمدیری ــتفعل وضعی

ســازمانهابــدونآنکــهخــودآگاهباشــند،فعالیــت
ــب ــابرچس ــنفعالیته ــیای ــدول ــیدارن ــتدانش مدیری
مدیریــتدانــشبــرخــودندارنــدوســازمانیافتهنیســتند
ــماری ــدادانگشتش ــوبناک–تع ــشآش ــتدان –مدیری
ــزاری ــانرماف ــتمی ــهسیس ــتندک ــمهس ــازمانهاه ازس

ــد(. ــهکردهان ــنکارتعبی ــرایای ب
• کدامیــکازروشهایــیکــهســازمانبــرایمدیریــت	

ــوده ــزب ــرد،موفقیتآمی ــهکارمیب ــودب ــایموج دانشه
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ــی ــبوکارحیات ــتکس ــرایموفقی ــهب ــیک ــدودانش ــتکن حمای
ــمآورد. ــترافرآه اس

گام دوم: طراحی چارچوب
هــدفنهایــیازاجــرایمدیریــتدانــش،نهادینهســازی
ــازماناســت. ــیس ــاختارمدیریت ــشدرس ــتدان چارچــوبمدیری
ــت ــی،مدیری ــتمال ــرمدیری ــینظی ــرایمباحث ــهب ــورک همانط
کیفیــتومدیریــتپــروژهچارچوبهــایخــاصمدیریتــیتعریــف
ــهیــکچارچــوبمناســب ــرایمدیریــتدانــشنیــزب میشــود،ب
ــامل ــوالًش ــشمعم ــتدان ــوبمدیری ــبوچارچ ــم.قال ــازداری نی

ــود: ــرمیش ــاتزی موضوع
• ــازمان	 ــددرس ــهبای ــفک ــاووظای ــهایازنقشه مجموع

نهادینــهشــود
• مجموعــهایازفرآیندهــایمدیریــتدانشــیکــهدر	

میشــود نهادینــه کاری جریانهــای
• مجموعــهایازفناوریهــایمدیریــتدانــشکــهدرقالــب	

گلچینــیازابزارهــایفنــاورییکپارچــهمیشــود
• مجموعــهایازعناصــرحاکمیتــیمدیریــتدانــش،نظیــر	

و گــزارش اخــذ رویههــای و معیارهــا و سیاســتها
ــاختار ــکس ــنی ــشوهمچنی ــتدان ــتیبانیمدیری پش

طبقهبنــدی)Taxonomy(مبتنــیبــردانــش.
معمــوالًطراحــیچارچــوبمدیریــتدانــشدرهمــانمراحــل
ــقانجــام ــازمیشــودوســپسهــرعنصــرازطری ــروژهآغ ــةپ اولی

ــود. ــشمیش ــم،آزمای ــاتمفاهی ــتاثب ــکجه ــایکوچ فعالیته
مرحلــهآزمایــشنیــزمنجــربــهتولیــدبرخــیداســتانهای
موفقیــتاولیــهشــدهوکلچارچــوبجهــتبهکارگیــریدر
پایلــوتچندیــنبــارپاالیــشوبازنگــریمیشــود.درایــنمرحلــه
ــهارتباطــیجامــعطراحــیو ــکبرنام ــای ــازاســتت همچنیــننی
ــیو ــهارتباط ــود.برنام ــازش ــریآنآغ ــدهوبهکارگی ــنش تدوی
ــی ــیارحیات ــازمانبس ــگس ــرفرهن ــادتغیی ــازیدرایج شبکهس
ــل ــیتجزیهوتحلی ــامکم ــات،انج ــرحارتباط ــوازاتط ــهم اســت.ب
ــا ــهالزماســتت ــنمطالع ــود.درای ــزپیشــنهادمیش ــاننی ذینفع
ایــدهودرکروشــنیازحامیــانومخالفــانپیادهســازیمدیریــت
دانــشوهمچنیــنقهرمانــانوعاقهمنــدانبــهپیشــبردطــرحبــه
دســتآیــد.ازنتایــجایــنتجزیهوتحلیــلبــرایپیشــبردتعامــات
ــاناســتفادهمیشــود. ــراردادنآن ــانوهــدفق وشناســاییذینفع
ــم ــاتمفاهی ــهاثب ــهدرمرحل ــاک ــهازموفقیته ــتانهایاولی داس
بهدســتمیآیــد،بایــددراســرعوقــتدرسیســتمارتباطــی

منعکــسشــود.

ــوب  ــش چارچ ــری و آزمای ــوم: به کارگی گام س
ــش در پایلــوت مدیریــت دان

ــازشــده ــلآغ ــةقب ــهدرمرحل ــشعناصــرچارچــوبک آزمای
ــاجایــیادامــهیابــدکــههمــةآنعناصــردربافــت اســت،بایــدت
ــد. ــسدهن ــودراپ ــانخ ــوندوامتح ــهش ــهکارگرفت ــازمانیب س
هنگامیکــهتمامــیعناصــرچارچــوبمــوردآزمایــشقــرارگرفــت،
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وارائــةفرآیندهــاییادگیــریوهمچنیــندسترســی
ــدکار ــهیلدررون ــثتس ــط،باع ــشمرتب ــگاهدان ــهپای ب

ــردد. ــازمانگ س
• ــا	 ــریعدرآنه ــدس ــهرش ــیازکســبوکارک درحوزههای

مشــاهدهمیشــودونیــازاســتتــاتجربــهومهارتهــای
عمیــقبــهمنظــورارائــةخدمــاتتقویــتشــود،مدیریــت
دانــشمیتوانــدازطریــقتســهیلجــذبوانتقــالدانــش
ــان ــرایکارکن ــریب ــییادگی ــهمنحن ــتابدادنب وش

ســطحمیانــی،بــهکســبوکارکمــکنمایــد.
• درمناطقــیازکســبوکارکــهکارکنــانبــهدلیلنداشــتن	

دانــشدرکارخــودبــهدامافتادهانــد،نیــزمدیریــت
دانــشمیتوانــدبــافعــالکــردنشــبکهخبــرگاندانــش

مــوردنیــازآنهــاراتأمیــننمایــد.
ــلدر ــورتکام ــهص ــوبب ــوتچارچ ــروژةپایل ــوالًدرپ معم
قســمتیازســازماناســتقرارمییابــدوترکیبــیازنقشهــا،
گرفتــه بــهکار حاکمیتــی تئوریهــای و فنــاوری فرآیندهــا،
میشــودودرحقیقــتیــکگامحیاتــیدراجــرایپــروژةمدیریــت

ــت. ــشاس دان

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

هنگامیکــهپــروژةپایلــوتبــاموفقیــتتــوأمشــدوبــهنتایــج
ــاص ــاتخ ــاتوتنظیم ــهاصاح ــت)والبت ــتیاف ــوبدس مطل
ــت(،گامبعــدی ــشصــورتپذیرف ــتدان ســازماندرطــرحمدیری
گســترشمقیــاسپــروژةمدیریــتدانــشازپایلــوتبهکلســازمان
ــهبســیار ــنمرحل اســت)Scale-up&Roll-out(.حجــمکاردرای
باالســتومجموعــهایازآموزشهــا،مربیگــریوســاختانجمــن
ــاش ــانطــرحت ــه،مجری ــنمرحل ــرد.درخــالای ــرمیگی رادرب
میکننــدتــاتقریبــاًتمامــیدانشــکارانســازمانراتحــتپوشــش
ــشرا ــتدان ــایمدیری ــیوکارگاهه ــایآموزش ــراردادهودورهه ق
ــای ــادورهه ــتت ــازاس ــننی ــد.همچنی ــزارنماین ــانبرگ ــرایآن ب

گامبعــدیایــناســتکــهکلچارچــوبدرپایلــوتمناســببــهکار
گرفتــهشــودودرعمــلیــکیــاچنــدمشــکلومعضــلکســبوکار
ــیاز ــدامناطــقوحوزههای ــه،ابت ــنمرحل ــد.درای رابرطــرفنمای
ــهروهســتند،شناســایی ــامشــکاتدانشــیروب ــهب کســبوکارک
ــهصــورتکامــلدر ــشراب ــتدان شــدهوســپسسیســتممدیری
آنبخشهــابــهاجــرادرمیآوریــم.پایلــوتســببمیشــود
پیــشازاســتقرارسیســتممدیریــتدانــشدرکلســازمان،بتــوان
ــه ــرب ــودمنج ــهخ ــردک ــالک ــرآناعم ــیراب ــاتخاص تنظیم
ــت ــتوثب ــتانهایموفقی ــدوداس ــایمفی ــددرسآموختهه تولی
تاریخچــهمــوارداســتفادهازسیســتممیشــودکــهایــننتایــجبعــداً
ــوت ــروژةپایل ــد.پ ــهکارمیرون ــشب دراجــرایطــرحمدیریــتدان

ــود: مدیریــتدانــشمناســب،درمــواردزیــرراهگشــاخواهــدب
• فعالیتهــایحیاتــیکســبوکارکــهبــرایســازمان	

ــب ــثکس ــاباع ــریعآنه ــریس ــتویادگی ــداس جدی
ــی ــرفعالیت ــود.اگ ــازمانمیش ــرایس ــادیب ــعزی مناف
ــال ــد،انتق ــدباش ــازمانجدی ــمتیازس ــرایقس ــاب تنه
درسآموختــةآنفعالیــتازجایــیکــهقبــًاانجــامشــده
ــراه ــههم ــیاریب ــایبس ــازمان،مزای ــاطس ــایرنق ــهس ب

ــت. ــدداش خواه
• ــود	 ــدبهب درفعالیتهــایکســبوکارتکــراریکــهنیازمن

ــی ــهمنحن ــدب ــشمیتوان ــتدان ــت،مدیری ــتمراس مس
یادگیــریشــتابدهــد.

• ــام	 ــفانج ــایمختل ــهدرمکانه ــایکاریک درفعالیته
شــدهوســطحعملکــردوراندمــانمتفاوتــیدارد،مدیریت
دانــشباعــثکمــکبــهانتقــالدانــشازکارورزانخــوب
ــاء ــانراارتق ــردآن ــدهوعملک ــفش ــهکارورزانضعی ب

میدهــد.
• ــریع	 ــراتس ــمولتغیی ــهمش ــبوکاریک ــوزةکس درح

ــرایادامــةحیــات ــوآوریویادگیــریســریعب اســتون
از میتوانــد دانــش مدیریــت میباشــد، آنضــروری
تیمهــا میــان در دانــش بهاشــتراکگذاری طریــق
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ــرانو ــکازگروههــایدانشــکاران،مدی ــرایهری آموزشــیمجــزاب
کســانیکــهنقــشمدیریــتدانشــیخاصــیراپذیرفتهانــد،برگــزار
ــه ــرامیرســدک ــانآنف ــل،زم ــهپیادهســازیکام شــود.درمرحل
شــبکهایازقهرمانــانمدیریــتدانــشدردرونفضــایکســبوکار
ــاندر ــنقهرمان ــود.ای ــتش ــانتقوی ــانآن ــلمی ــکیلوتعام تش
حقیقــتافــرادیهســتندکــهنقشهــایطوالنیتــریرابــر
ــای ــریعدرواحده ــراتس ــالتغیی ــوراعم ــدومأم ــدهمیگیرن عه
ــرادانجمنهــای ــناف ــرایای خــودهســتند.معمــوالًبهتــراســتب
ــواد ــهم ــانب ــیآن ــدهودسترس ــاختهش ــخصیس ــیمش خبرگ
آموزشــیواقــامارتباطــیمدیریــتدانــشتســهیلشــود.شــتاب
وســرعتبهکارگیــرینرمافزارهــایارتباطــیدرایــنمرحلــه
ــش ــتدان ــن«مدیری ــدف»فروخت ــاه ــرب ــتوکمت ــیارباالس بس
ــت ــاراتازمدیری ــدانتظ ــاشمیکن ــهت ــیرود؛بلک ــشم ــهپی ب
دانــشراتحقــقبخشــدوروشهــایجدیــدانجــامکارراتوصیــف
نمایــد.مطالعــاتمــوردیبهدســتآمــدهازمرحلــةپایلــوتبســیار
مفیــداســت.ایــنیافتههــاتوضیــحمیدهنــدکــهمدیریــتدانــش
ــان ــهارمغ ــازمانب ــرایس ــیب ــهارزش ــدوچ ــهکارمیکن چگون
خواهــدآورد.بــهطــورهمزمــان،تیــمپیادهســازیومجــریطــرح
ــه ــشب ــتدان ــالمســئولیتهایمدیری ــرایانتق ــدب ســعیمیکن
ــهعنــواننظــاماســتاندارداســتفادهمیکننــد، کســانیکــهازآنب
آمــادهشــود)وســکانهدایــتکشــتیمدیریــتدانــشرابــهافــراد

ــالدرونســازمانبســپارد(. فع

فعالیــت  بــه  و  نهادینه ســازی  پنجــم:  گام 
واداشــتن چارچــوب مدیریــت دانــش

چارچــوب بهکارگیــری و اســتقرار گســترش، هنگامیکــه
مدیریــتدانــشدرکلســازمانکامــلشــد،زمــانآنفــرا
ــمپیادهســازیازســویمجــریطــرحبازنشســته میرســدکــهتی

شــدهونقشهــاومســئولیتهایمدیریــتدانــشبــهافــرادیکــه
ــانبرنامــة ــهپای ــنمرحل درونســازمانهســتند،منتقــلشــود.ای
ــه ــونب ــدهماکن ــشبای ــتدان ــتومدیری ــازیاس ــعپیادهس جام
ــای ــاورویهه ــازمان،درفرآینده ــلولهایس ــهدرس ــورقاطعان ط
ــی ــونزمان ــد.اکن ــدهباش ــهش ــی،نهادین ــاختارمدیریت کاریوس
اســتکــهکارکنــانســازمانپیشــنهادمیدهنــدکــهکارهــارابــه
ــئولیتهارا ــراســتمس ــشبهت ــتدان ــممدیری ــپاریدوتی ــابس م
محــولکنــد.هــدفنهایــیازاســتقرارمدیریــتدانــشهــمهمیــن
اســتکــهتمامــیمجموعههــایدرگیــردرپــروژهبــهایــننتیجــه
برســندکــهدیگــرنیــازیبــهتیــممدیریــتدانــشنیســت.البتــه
ــد ــهرون ــیک ــیزمان ــدوحت ــهنمییاب ــاخاتم ــاًکاردراینج قطع
پیادهســازیبــهپایــانرســیدوچارچــوبمدیریــتدانــشنهادینــه
ــاگــروهکوچــکدرســازماننیــاز ــهیــکفــردی شــد،همچنــانب
ــد.وظیفــةاصلــی ــاشــتابمدیریــتدانــشراحفــظنمای اســتت

ایــنفــردیــاافــرادبــهقــرارزیــراســت:
• حفــظ،نگهــداریومراقبــتازسیســتممدیریــتدانــش	

متبحرســازی و آمــوزش فناوریهــا، رســانی )بــهروز
کارکنــاندرفرآیندهــایجدیــدکاریومربیگــریافــراد

ــش(. ــتدان ــایمدیری درنقشه
• انجامفرآیندهایپایش،نظارتوارزیابی	
• مدیریــت	 بــرای بلندمدتتــر اســتراتژیهای تدویــن

ــش دان
• ــوب	 ــاءچارچ ــاوارتق ــظ،بق ــرایحف ــیب ــامتمهیدات انج

ــش ــتدان مدیری
طــولعمــروموفقیــتمدیریــتدانــشدرســازمانهای
ــت ــدتحمای ــایبلندم ــودنقشه ــلوج ــهدلی ــوالًب ــرو،معم پیش

ــت. ــازماناس ــدهدردرونس کنن
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دانشحیاتیبرایانجامماموریتسازمانخودرامدیریتکنید!

فربد آقالر
کارشناس ارشد مدیریت دانش

ــهدانــشموجــوددرســازمانخــوداهمیــتمیدهیــد؟ ــاب آی
چــهمنابــعدانشــیدرســازمانشــماوجــوددارد؟کــدامبخــشاز
دانــشموجــودبــرایشــماحیاتــیاســتوچگونــهآنرامدیریــت
ــام ــمادغ ــاه ــتب ــیمیبایس ــایدانش ــدامحوزهه ــد؟ک میکنی

شــوندتــابــهنتایــجمــوردنظــردســتپیــداکنیــم؟
اینهــاســواالتیهســتندکــهتعــدادکمــیازشــرکتهاپاســخ
ــن ــد.درای ــزیکردهان ــرایآنبرنامهری ــدوب ــهآندادهان روشــنیب
Harvardbusinessنوشــتارکــهبرگرفتــهازمقالــهایدرمجلــه
ــه ــردک ــمک ــقبررســیخواهی ــهصــورتدقی ــد،ب reviewمیباش

ــتنمــود. ــدرامدیری ــنفرآین ــوانای چطــورمیت

دارایی های دانشی خود را ترسیم کنید
کــه اســت فعالیتهایــی پیرامــون مرزگــذاری اول، گام
میخواهیــدانجــامدهیــد.حتــیاگــربخواهیــدتمــامدانــش
پراکنــدهدرســازمانراجمــعآوریوذخیــرهکنیــد)رویکــردســنتی
ــا ــهتنه ــدداشــتبلک ــینخواهی ــتاوردمهم ــش(،دس ــتدان مدیری
ــن ــرد.درای ــدب ــجخواهی ــشرن ــاتودان ــهاطاع ــماضاف ازحج
نوشــتارســعیخواهیــمکــردبــهشــماکمــککنیــمتــاآنقســمت

ــاترکیبــی ــهصــورتمجــزاوی ازداراییهــایدانشــیخــودکــهب
ــی ــعحت ــد.درواق ــودرابیابی ــمامیش ــدهش ــدآین ــهرش ــرب منج
ــاز اگــرســازمانشــمانظــاممدیریــتدانــشهــمداشــتهباشــد،ب
ــت ــامماموری ــرایانج ــیب ــشحیات ــیدان ــدبهخوب ــمنمیتوان ه
ــود ــشموج ــاتودان ــیعیازاطاع ــموس ــهالیحج ــودراازالب خ

ــد. بیاب
ــامل ــدش ــتبای ــمادرنهای ــدیش ــایکلی ــتداراییه لیس
ــای ــیوداراییه ــایفن ــونمهارته ــخت«همچ ــای»س داراییه
ــمند ــریهوش ــکپذی ــتازریس ــگحمای ــلفرهن ــرم«ازقبی »ن
باشــد.همچنیــنممکــناســتدانشــیراشناســاییکنیــدکــهبایــد
داشــتهباشــیدامــانداریــدیــااحســاسمیکنیــدکــهبایــدتقویــت

ــذاایــندانــشنیــزبایــدکســبشــود. شــود؛ل
گامبعــد،ترســیمداراییهــادریــکنمــوداردوبعــدیاســت.
درایــننمــودار،محــورعمــودی،صریــحوضمنــیبــودنرانشــان

ــد. ــیمیباش ــزانپراکندگ ــیمی ــورافق ــدومح میده
بــرایپیــداکــردنمــکانمناســبداراییهــایخــوددرنمــودار
ــی ــد.درصورت ــتفادهنمایی ــراس ــتهبندیزی ــدازدس ــاالمیتوانی ب
کــهدارایــیشــمادردســتهاولقــرارگیــرددرپاییــنتریــننقطــه
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شکل 1: نقشه دانش و ابعاد آن
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• فقطیکنفردرسازمانایندانشرادارد.	
• تعدادکمیدرسازماندارایایندانشمیباشند.	
• ــشرا	 ــندان ــازمانای ــکبخــشازس ــادیدری ــرادزی اف

ــد. دارن
• افراددرسراسرسازماندارایایندانشمیباشند.	
• افرادزیادیدرکلصنعتایندانشرادارند.	
• ــشرا	 ــندان ــتای ــادیدرداخــلوخــارجصنع ــرادزی اف

ــد. دارن
دانش ضمنی در مقابل دانش صریح

ــبحســیاســت ــقواغل ــیعمی ــاملفهم ــیش ــشضمن دان
ــاال ــهب ــودهومعمــوالریشــهدرتجرب کــهجمــعآوریآنمشــکلب
درانجــامیــککاردارد.مثــامهندســانباتجربــهوردهبــاالممکــن
اســتبــرایحــلیــکمشــکلتکنیــکالدرکــیداشــتهباشــندکــه
ــنمهندســاننتواننــد ــد.همچنیــنممکــناســتای دیگــرانندارن
ــامثــا ــد.ی ــهوضــوحتوضیــحدهن ــرایدیگــرانب درکخــودراب
خبرگانــیکــهدریــکشــرکتمشــاورهاســتراتژیکارمیکننــد،بــا
ــهیــکمذاکــرهراهدایــت تمــاموجــودخــودمیداننــدکــهچگون
کننــد،روابــطرابهبــودبخشــندویــایــکمعاملــهراپایــاندهنــد
ــت ــاصحرک ــانخ ــکزم ــرادری ــهچ ــلاینک ــندلی ــادرگفت ام

ــد. ــهدانشــجویانمشــکلدارن ــدب خاصــیراانجــاممیدهن
دانــشســاختاریافته،صریــحویــامستندشــدهراحتتــر

ازمحــورعمــودیودرصورتــیکــهدردســتهآخــرقــرارگیــرددر
ــرد: ــننقطــهجــایمیگی باالتری

• ــتفاده	 ــشاس ــامکارهای ــشدرانج ــدازدان ــرهمیتوان خب
ــه ــدک ــانکن ــهایبی ــهگون ــدآنراب ــانمیتوان ــدام کن

ــد. ــتفادهکنن ــرانازآناس دیگ
• ــش	 ــورددان ــامدادهودرم ــاراانج ــدکاره ــرهمیتوان خب

ــادیگــرانصحبــتنمایــد. آنب
• افرادمیتوانندکارهاراباآزمونوخطاانجامدهند.	
• ــی	 ــنکل ــتفادهازقوانی ــااس ــاراب ــدکاره ــرادمیتوانن اف

ــی،واضــحنیســتند. ــتومعلول ــطعل ــارواب ــدام ــامدهن انج
• ــهدر	 ــیک ــانمتغیرهای ــطمی ــفرواب ــاییوتوصی شناس

ــن ــد،میســراســتوبنابرای ــرگذارن ــککارتاثی انجــامی
ــت. ــخصاس ــامکارمش ــولانج اص

• ــدهاندو	 ــناختهش ــیش ــهخوب ــاب ــانمتغیره ــطمی رواب
ــادقــت ــدمحاســبهشــودوب خروجــیفعالیتهــامیتوان
واطمینــانتحویــلدادهشــود)داراییهــایدانشــی
تحــتپتنتهــاوفرمهــایدیگــرحفاظــتازکپــی

رایــتنگهــداریمیشــوند(.
همچنیــنمیتوانیــدازدســتهبنــدیزیــربــرایجایابــی
ــت ــهراس ــپب ــیازچ ــورافق ــررویمح ــودب ــیخ ــیدانش دارای

ــد: ــتفادهنمایی اس
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ــهدر ــرکتیک ــالش ــورمث ــهط ــود.ب ــتهمیش ــتراکگذاش ــهاش ب
ــت، ــرهاس ــشخب ــفدان ــرکش ــیب ــایمبتن ــتفادهازبرنامهه اس
میتوانــدافــرادشرابــهاســتفادهازیــکمتدلــوژیخــاصترغیــب
ــع،قوانیــنکلــیوچارچوبهــایمفهومــیالزمرا ــرامناب کنــد.زی
ــز ــانی ــیازدانشه ــذارد.برخ ــامیگ ــارآنه ــیدراختی ــهخوب ب
ــددر ــهمیتوانن ــتندبهطوریک ــحهس ــاختاریافتهوصری ــاس کام
ــب ــیکس ــایدانش ــرداراییه ــاودیگ ــا،نرمافزاره ــبپتنته قال

شــوند.

متمرکز در مقابل پراکنده
تــاچــهحــددانــشدرداخــلویــاخــارجازشــرکتگســترش
یافتــهاســت؟آیــادانــشموجــوددرســازمانبــهصــورتمتــوازن
پراکنــدهشــدهیــادریــکقســمتازســازمانمتمرکــزشــدهاســت؟
چــهتعــدادازافــرادســازمانبــهایــندانــشدسترســیدارنــد؟آیــا
ایــندانــشجــزودانشهــایحیاتــیســازمانشــمااســتومزیــت
ــتو ــدهاس ــتپراکن ــادرکلصنع ــودی ــوبمیش ــیمحس رقابت

ــد؟ ــتفادهمیکنن ــهازآناس هم
ــز ــزانتمرک ــوانمی ــواالتمیت ــنس ــهای ــخدادنب ــاپاس ب
دانــشراســنجیدوآنرادردســتهبنــدیمناســبخــودقــرارداد.

تفسیر نقشه دانش
ــت ــردهاس ــتک ــگثاب ــسوبوئین ــرکتهایاطل ــهش تجرب
کــهترســیمســادهنقشــهدانــشوبحــثوتبــادلنظــردربــارهآن
ــا ــقوایدهه ــیاریازحقای ــدازبس ــازمانمیتوان ــدس ــمارش درتی

ــردارد. ــردهب ــرایخلــقارزشپ ب

برون سپاری جهانی در بوئینگ
ــا ــرانبرونســپاریبوئینــگمیدانســتندکــهارتباطــاتب مدی
ــان ــرجه ــهدرسراس ــانک ــدگانوشرکایش ــتریان،تامینکنن مش
ــه ــودگرفت ــهخ ــدیب ــکلجدی ــهوش ــریافت ــد،تغیی پراکندهان
ــک ــدوریس ــایجدی ــدهواپیم ــایتولی ــامتکنولوژیه ــت.تم اس
مرتبــطبــاآنمنتشــرشــدهبــود.بنابرایــنموفقیــتآینــدهبوئینــگ
ــانشــرکا ــلمی ــتوابســتگیهایمتقاب ــننحــوهمدیری ــهآموخت ب

ــود. مرتبــطب
ــی ــشحیات ــت،دان ــنذهنی ــتنای ــاداش ــگب ــرانبوئین مدی
ــوداری ــرروینم ــیب ــپاریجهان ــایبرونس ــودرادرفعالیته خ
ــا ــطب ــشمرتب ــهدان ــدک ــاهدهکردن ــامش ــد.آنه ــیمکردن ترس

ــرمایه ــتراتژیس ــردی،اس ــاخصهایعملک ــلش ــاازقبی هزینهه
فکــریومدیریــتتأمیــنبــهخوبــیســاختاریافته)صریــح(شــده
ــارة وبهصــورتگســتردهپراکنــدهشــدهاند.درحالیکــهدانــشدرب
تواناییهــایتأمینکننــدگانبــاوجــوداینکــهمســتندشــده
ــده ــگپراکن ــپاریبوئین ــایبرونس ــیدرانجمنه ــهخوب ــت،ب اس
ــده ــقارزشدرآین ــرایخل ــهب ــرک ــایدیگ نشــدهاســت.دانشه
بوئینــگموثــرهســتندنــهمســتندشــدهونــهبــهخوبــیتســهیم
ــود ــیبهب ــدچگونگ ــیهمانن ــالدانشهای ــوانمث ــهعن ــدهاند.ب ش
توانمندیهــاوایجــادفرهنــگمذاکــرهوتعامــلدربوئینــگ،تعییــن
ــیو ــپاریجهان ــتراتژیبرونس ــگواس ــایکســبوکاربوئین نیازه
مهمتــرازهمــهارزیابــیتأثیــراتجغرافــیسیاســیبــرروی
تصمیمــاتبرونســپاریشــرکتبوئینــگازدســتهســومهســتند.
درمجمــوعمدیــرانبوئینــگتصمیــمگرفتنــدبیشــترانــرژی
شــرکترابــهبهبــودتــوانفنــینظیــربهبــودفرآیندهــاوافزایــش
بهــرهوریاختصــاصدهنــدتــااینکــهبــررویرشــداســتراتژیکو
ایجــادگروههــایتحقیقاتــیتکیــهکننــد.امــاهرچــهکســبوکار
شــرکتونــوعتعامــاتآنبــاشــرکایشدرهــمتنیدهتــرمیشــد،
ــدتوســعهداراییهــایدانشــینیــزمیبایســتتغییــرمیکــرد. رون
حقایقــیکــهازطریــقترســیمنقشــهدانشــیآشــکارگردیــد،
ــهمنظــور ــدراب ــدطــرحجدی ــاچن ــردت ــادرک ــمبوئینــگراق تی
ــراردهنــد.آنهــا توســعهوانتشــاردانــشضمنــیدردســتورکارق
برنامــهایراشــروعکردنــدکــهبــهکارمندانــیکــهدرکعمیقتــری
ازتاثیــراتجغرافیــایسیاســیداشــتندکمــکمیکــردتــادانــش
خــودراســاختاربندیکــردهوبــرایاســتفادهدیگــرانمهیــاکننــد.
ــدگان ــایتأمینکنن ــاییقابلیته ــرایشناس ــهایب ــنبرنام همچنی
کلیــدیخــودواینکــهچگونــهبوئینــگمیتوانــداســتراتژیکتربــا

آنهــاکارکنــد،مدنظــرگرفــت.

شناسایی فرصت های جدید
ترســیمنقشــهداراییهــایدانشــیوبحــثدربــارةبرنامههــای
اجرایــیآنهمانگونــهکــهدربوئینــگمشــاهدهشــد،اغلــب
ــازمانمنجــر ــرایطس ــتراتژیکازش ــهدرکاس ــورمســتقیمب بهط
میشــود.هچنیــنبــرایفهمیــدناینکــهچــهاتفاقــیمیافتــداگــر
دانــشدرداخــلنقشــهبــهحرکــتدربیایــد،مفیــدخواهدبــود.در

اینجــاچنــدمثــالرابــاهــممــرورخواهیــمکــرد:
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ــی  ــورت انتخاب ــه ص ــی ب ــش ضمن ــازی دان ــتند س مس
)انتقــال آن بــه ســمت بــاال بــر روی محــور عمودی نقشــه(
ــن ــهپایی ــوالدرگوش ــهمعم ــازمانک ــیس ــشاختصاص دان
ســمتچــپنقشــهقــرارمیگیــرد،اغلــبمهمتریــندانــش
ــدهرا ــازماندرآین ــتراتژیکس ــایاس ــهمزیته ــتک ــازماناس س
ــنموضــوعفکــرکنیــد ــهای مشــخصمیکنــد.شــمامیبایســتب
ــا ــودت ــاختاریافتهش ــدس ــدوبای ــامیتوان ــکازآنه ــهکدامی ک
ــی ــیدانش ــکدارای ــهی ــماب ــهایش ــاتپای ــالتحقیق ــورمث بهط
ــد، ــهمحصــولجدی ــدب ــلشــودکــهمیتوان واجــدشــرایطیتبدی
ــه ــاختاردهیب ــد.س ــعهیاب ــرتوس ــایدیگ ــاداراییه ــهی گواهینام
دانــشضمنــی،اغلــبشــاملاکتســابذهنیــاتخبــرگانســازمان
ــد. ــانمیباش ــرکارکن ــرایدیگ ــاب ــازیآنه ــدفآشکارس ــاه ب

ــدارزش ــازیمیتوان ــرعتمستندس ــردنس ــیباالب ــورکل بط
دانــشراافزایــشدهــد؛امــادرعیــنحــال،تبدیــلدانــشضمنــی
ــتر ــازیبیش ــد.مستندس ــزباش ــاکنی ــدخطرن ــکارمیتوان ــهآش ب
ــی ــزدرپ ــشرانی ــیکــردنوپراکندگــیدان ــش،ســهولتکپ دان

دارد.
زمانــیکــهمیخواهیــدتصمیــمبگیریــدچــهدانشــیمســتند
شــودوچــهدانشــیضمنــیباقــیبمانــد،تفــاوتقائــلشــدنبیــن
ــن ــهای ــدب ــرضکنی ــتدارد.ف ــیاراهمی ــد،بس ــولوفرآین محص
ــی ــایفن ــهخبرگــیشــمادربرخــیزمینهه نتیجــهرســیدهایدک
ــش ــداریازدان ــدمق ــدنراداردومیخواهی ــتندش ــتمس قابلی
ــی ــایروتین ــارویهه ــدسی ــکمهن ــشی ــًادان ــدخــود،مث فرآین
کــهکارکنــانبازاریابــیبــرایردکــردنتقاضاهــایفــوریمشــتریان
ــش ــکدان ــری ــیاگ ــورتحت ــد.دراینص ــتندکنی ــدرامس دارن
ــهآندر ــوطب ــیمرب ــهحیات مســتندشــدههــمافشــاشــود،تجرب

ــد. ــیمیمان ــازمانباق س

انتشــار دانــش در ســازمان )انتقــال آن بــه راســت بــر 
روی محــور افقــی نقشــه(

ــارهاینکــهچــهدانشــیدرســازمانانتشــار تصمیمگیــریدرب
ــدبســیارســودآورباشــد.دربســیاریازمواقــع پیــداکنــد،میتوان
یــکبخــشازســازماندرگیــرمشــکلیاســتکــهدربخــشدیگــر
ــارا ــدظرفیته ــقنقشــهمیتوان ــهدقی ــدهاســتومطالع حــلش
بــرایتســهیمدانــشمولــدآشــکارنمایــد.ســازمانهاپــولوانــرژی
ــک ــشازی ــهدان ــوندک ــنش ــامطمئ ــدت ــرفمیکنن ــادیص زی
کارخانــهبــهکارخانــهدیگــرمنتقــلمیشــودهمانگونــهکــهروابــط

ــوددارد. ــشوج ــسوزیرمجموعههای ــانرئی می
ــدن ــتندش ــزانمس ــامی ــشب ــهیمدان ــهولتتس ــعس بالطب
ــل ــکفای ــای ــشمستندشــدهی ــکدان آنرابطــهمســتقیمدارد.ی
کامپیوتــریبســیارراحتتــرازیــکتجربــهکــهطــیچندیــنســال
بدســتآمــدهولــیضمنــیمانــدهاســتمنتشــرمیشــود.بــههــر
ــا ــوندام ــتندش ــدمس ــینمیتوانن ــایضمن ــیدانشه ــالبرخ ح
ــبوکارا ــکراهمناس ــوند.ی ــتهش ــتراکگذاش ــهاش ــدب میتوانن
ــنکار،برگــزارکــردنکارگاههــایآموزشــیاســت ــرایانجــامای ب
ــاافــرادیکــهمشــکاتمشــابهی کــهخبــرگانیــکموضــوعراب

دارنــدوکــمتجربهتــرهســتند،مواجــهمیکنــد.برنامههــای
استادشــاگردینیــزســالیاندرازاســتکــهبــرایانتقــالمفاهیمــی

ــود. ــتفادهمیش ــتاس ــکلاس ــازیآنمش ــهمستندس ک
کشــفدانــشجدیــد)انتقــالآنبــهســمتچــپمحــورافقــی

) نقشه
ــا ــیلترینفرصته ــنپرپتانس ــنوهمچنی ــشبرانگیزتری چال
ــف ــایمختل ــانتخصصه ــبمی ــطمناس ــادرواب ــاایج ــوالب معم
بهوجــودمیآیــد)گاهــیداخــلســازمانوگاهــیبیــروناز
ســازمان(.بدیــنمنظــورتکنیکهــایتحلیلــیکــهمیتواننــد
ــن ــدیافت ــهامی ــد،ب ــلکنن ــشتبدی ــهدان ــزرگراب ــایب دادهه

ــد. ــرارمیگیرن ــتفادهق ــورداس ــدم ــطجدی رواب
ــد ــوندمیتوانن ــوآوریمیش ــبن ــهموج ــریک ــایفک جرقهه
ازمنابــعمختلفــینشــأتبگیرنــد.گاهــیاوقــاتتکنولــوژیجدیدی
ــدارزش ــدهمیشــودمیتوان ــکمحصــولقدیمــیگنجان ــهدری ک
ــم ــانمیتوانی ــااطمین ــهب ــهک ــد.آنچ ــرده ــًاتغیی ــماراکام ش
ــدشــما ــزهمانن ــایشــمانی ــهرقب ــمآناســتک ــهشــمابگویی ب
ــن ــد.بنابرای ــتدسترســیدارن ــیصنع ــشعموم ــاودان ــهدادهه ب
موفقیــتآینــدهشــمابــهتوســعهنــوعجدیــدیازخبرگــی
ــورت ــهص ــشتخصصــیب ــهدان ــیدنب ــروبخش ــتنی ــیقابلی یعن
ــه ــایدانشــیب ــانداراییه ــدمی ــطمفی ــتراتژیکوایجــادرواب اس

ــط،وابســتهاســت. ــرنامرتب ظاه
ــرج ــشخ ــعهدان ــرایتوس ــوندالرب ــامیلی ــرکتهادهه ش
ــن ــاای ــهآی ــدک ــهدارن ــننکت ــهای ــیب ــهاندک ــاتوج ــدام میکنن
ــود ــامیش ــدهآنه ــیدرآین ــترقابت ــادمزی ــبایج ــشموج دان
یــاخیــر؟فرآینــدیکــهدرایــننوشــتارتوضیــحدادهشــدباعــث
ــود. ــینم ــلپیشبین ــوانازقب ــارابت ــنلغزشه ــهای ــودک میش
زمانــیکــهدانــشضــروریبــرایانجــامماموریــتخــودراترســیم
میکنیــد،چالــشانتخــابدارایــیدانشــیمــوردنظــربــرایتوســعه
وســرمایهگذاریبهصورتــیمنظــموقابــلرؤیــتدرمیآیــدو
بنابرایــنبــهشــماکمــکخواهــدکــردتــاراحتتــردانــشحیاتــی

ــد. ــودرابیابی ــدهمیش ــدآین ــبرش ــهموج ک
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روندهایجهانیمدیریتدانش

ــت  ــتاندارد مدیری ــاد اس ــت ایج ــری در جه گام دیگ
نش دا

راهنمــاواســتانداردبــرایمدیریــتدانــشچیــزخوبیســتولــیقبــلاز
آننیــازاســتتــافعــاالنایــنحــوزه،بــهتعریــفجامــعومشــترکیاز

»مدیریــتدانــش«برســند!
ICHPHARMACEUTICALQUALITY(دربنــد1.6.1ازراهنمــای
ــعه ــدوتوس ــوزهتولی ــتح ــتمهایکیفی ــهسیس ــهب SYSTEMQ10(ک
ــش ــتدان ــهمدیری ــهصــورتمســتقیمب ــردازد،ب ــوادداروســازیمیپ م

اشــارهشــدهاســت.
ــهدر ــتک ــناس ــورد،ای ــممیخ ــهچش ــدب ــنبن ــهدرای ــهایک نکت
بخشــیازتعریــفمدیریــتدانــش،تعریــفمدیریــتاطاعــاتآمــدهکــه
ــمو ــرمفاهی ــناســتکــهعمیــقشــدنب ــنموضــوعنشــاندهندهای ای
کاربردهــا،مقــدمبــرحرکــتبــهســمتایجــادراهنمــاواســتاندارداســت.
ــران ــانوای ــشدرجه ــتدان ــوممدیری ــشمفه اگرچــهســالهاازپیدای
میگــذرد،ولیکــنمدیریــتدانــشهمچنــانبــهعنــوانمفهومــیجدیــد
محســوبمیشــودکــهبســیاریازاســاتیدومشــاورانحــوزهمدیریــت،

کمــاکانازتعاریــفدقیــقآناطاعــیندارنــد.
امیــداســتکــهســازمانهایبرتــرجهــانوخصوصــاًســازمانهای
ایرانــی،درراســتایدرکمفهــومواقعــیمدیریــتدانــشودســتیابیبــه
منافــعبیشــمارآن،گامهــایمناســبیبــایــاریاســاتیدومشــاورانایــن

ــد. حــوزهبردارن

 Source: Another step in the direction of KM standards / Knoco
2015 ,20 stories / November

5 روند مدیریت دانش در سال 2016
ــهرونــدیکــهفعالیتهــایمدیریــتدانــشدرســازمانهای ــاتوجــهب ب
ــود ــیمیش ــت،پیشبین ــتهاس ــتهداش ــالهایگذش ــیس ــان،ط جه
ــگو ــافرهن ــشب ــتدان ــایمدیری ــهشــدنفرآینده ــهنحــوهیکپارچ ک
ــدمهــمواثرگــذردر ــیشــود.5رون فرآیندهــایســازماندچــارتغییرات

ــوند: ــیمیش ــهمعرف ادام

1.یادگیریشناختی
2.مدیریتاستعدادها

3.مدلمدیریتدانشساده،بهروزوکاربردی
4.تمرکزبردانشمشتریان

5.تمرکزبیشتربررویاقداماجراییوکمتربررویبرنامهریزی

Source: 5 Knowledge management trends for 2016 / global 
knowledge management / November 2015  ,24

ساسان رستم نژاد
مدیر توسعه کسب وکار
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ــه ــلب ــروژهتبدی ــتپ ــروزی،مدیری ــایکســبوکارام دردنی
ــیاز ــوانبخش ــهعن ــدهوب ــبوکارهاش ــرایکس ــتانداردیب اس
اســتراتژیهایکســبوکارنهادینــهشــدهاســت.عواملــیکــه
ســببشــدهمدیریــتپــروژهبــهصــورترویکــردیبــرایهدایــت
فعالیتهــایکســبوکارظهــورنمایــد،رقابــتجهانــی،توســعه
محصــولجدیــد،برونســپاری،افزایــشتمرکــزمشــتریونــوآوری
در میباشــد.کســبوکارها اطاعــات و ارتباطــات فنــاوری در
پاســخگوییبــهچنیــننیازهایــیوحفــظمزیــترقابتــی،نیــازبــه
ــه ــشب ــردان ــد.اگ ــادارن ــشحاصــلازپروژهه ــردان ــتمؤث مدیری
صــورتکاراومؤثــرمدیریــتشــود،میتوانــدبــرایکاهــشزمــان
پــروژه،بهبــودکیفیــتپــروژهورضایــتمشــتریوکمینــهکــردن
دوبارهکاریهــاتاثیرگــذارباشــد.بنابرایــنمدیریــتدانــشضمنــی
وآشــکاربــرایموفقیــتپــروژهدرمحیــطپویــاومتغیــرامــروزی
ــتو ــلازموفقی ــشحاص ــریدان ــت.بهکارگی ــرورتاس ــکض ی
ــبو ــریکس ــدتورقابتپذی ــدم ــداریبلن ــرایپای ــتب شکس
ــت ــناس ــاممک ــاتپروژهه ــریازتجربی ــت.یادگی ــیاس کارحیات
ــن ــاالبی ــازمانواحتم ــیدرونس ــایخبرگ ــکیلانجمنه ــهتش ب
ــری، ــهبهکارگی ــادچرخ ــدفآنایج ــهه ــدک ــازمانهابیانجام س
ارزیابــی،انتشــاروخلــقدانــشاســتکــهبــرایدســتیابیبــهایــن

ــازاســت. ــرفرهنــگســازمانینی ــهتغیی هــدفب

حافظــه فاقــد خــود موقتــی ماهیــت بهدلیــل پروژههــا
ســازمانیهســتندودرمقایســهبــاســازمانکــهازطریــقســاختار
ــزم ــوند،مکانی ــتیبانیمیش ــشپش ــتدان ــرایمدیری ــاب ورویهه
طبیعــیبــرایانتقــالندارنــد.بنابرایــنالزماســتفرهنگــیایجــاد
شــودکــهدرآندانــشپــروژهبهصــورتیــکدارایــیقابــلانتقــال
مدیریــتشــودوبــرایبهبــودپروژههــایآتــیبــهکارگرفتــهشــود.
اثربخشــیچرخــهمذکــوربســتگیبــهمکانیــزمیادگیــریدرطــی
چرخــهعمــرپــروژهدارد.یــکســاختارمناســب،طــرحتشــویقیو
ــی فرآیندهــایمدیریتــیدرشــکلدادنداراییهــایدانشــیحیات
ــاز ــروژهنی ــشپ ــتدان ــرایمدیری ــنب ــتند.بنابرای ــروریهس وض
ــیاریاز ــروزهبس ــم.ام ــاختارمشــخصیداری ــهوس ــادروی ــهایج ب
شــرکتهاوســازمانهاافــرادیرامســئولمدیریــتدانــشپــروژه
مینماینــدتــاازکســب،ذخیــرهوبــهاشــتراکگذاریدانــش

ــد. ــانیابن ــااطمین ــلازپروژهه حاص
ــه ــخصیب ــانمش ــدتزم ــتدرم ــوارهمیبایس ــاهم پروژهه
ــش ــرلدان ــریوکنت ــودبهکارگی ــببمیش ــهس ــندک ــانبرس پای
بــهیــکامــراجتنابناپذیــرتبدیــلشــود.بــدونبهرهگیــری
ازدانــشموجــود،ســازمانهایپروژهمحــورمجبــوربــهارائــه
راهکارهایــیبــرایهــرمســئلهمیباشــندکــهممکــناســت
ــهمعنــایصــرفزمــانمجــدد راهکاریتکــراریباشــدکــهایــنب

عالیه سلیمیان
کارشناس ارشد مدیریت دانش

مدیریتدانشپروژه
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بــرایمشــکلتکــراریاســت.بنابرایــنبــااتخــاذرویکــردمناســب
ــروژه ــشازپروژههــایپیشــین،عملکــردپ ــاکســبدان ــوانب میت
جــاریرابهبــودبخشــیدوبــاانتشــاروبــهاشــتراکگذاریدانــش
حاصــلازاجــرایپــروژه،مســیرپروژههــایآتــیراهموارتــرنمــود
ــهو ــودیافت ــرایآنبهب ــروژهواج ــزیپ ــهبرنامهری ــهدرنتیج ک
ــد. ــدآم ــتخواه ــیبهدس ــتمطلوب ــاکیفی ــاب تحویلدادنیه

ــازمانهای ــشدرس ــتدان ــروز،مدیری ــیام ــایرقابت دردنی
ــی ــترقابت ــرایمزی ــازب ــکپیشنی ــهی ــلب ــورتبدی ــروژهمح پ
پایــدارشــدهاســت.بــدونمدیریــتدانــشدرچرخــهعمــرپــروژه،
داراییهــایدانشــیبــااتمــامپــروژهازبیــنخواهنــدرفــتوپــروژه
آتــیبــدوندسترســیبــهدارایــیدانشــیدرمــدتزمانــیکوتاهتــر

ــراجــرانخواهــدشــد. ــاکیفیتــیمطلوبت وب
بــهعنــوانمثــالفــرضکنیــدفعالیــتآزمایــشیــکماهــواره
فضایــیدرحــالاجراســت.مدیــرپــروژهبرخــیازاطاعــاتحاصــل
ازنتایــجآزمایــشرادریافــتمیکنــدوبــابررســیآنهــاالگوهــای
ــر ــا،مدی ــنالگوه ــیای ــابررس ــد.ب ــاییمینمای ــیراشناس احتمال
ــگاهدرسآموختههــای ــهپای ــهمراجعــهکــردنب ــمب ــروژهتصمی پ
ســازمانمیکنــدوتجربیــاتپیشــینومشــابهدرارتبــاطبــا
آزمــونصــورتگرفتــهرابررســیمیکنــد.دراینجــامدیــرپــروژه
ــکار ــین،راه ــاتپیش ــریازتجربی ــاتوبهرهگی ــلاطاع ــاتحلی ب
مناســبراتعییــنمیکنــدوبــااشــتراکگذاریآن،دانــشجدیــد

ــود. ــهمیش ــینهادین ــایآت ــونپروژهه ــایآزم درفراینده
بــرایمدیریــتدانــشپــروژهمیتــوانفرایندهــایشناســایی،
ــشرا ــری(دان ــی)بهکارگی ــرهوبازیاب ــازی،ذخی ــل،مستندس تحلی

درنظــرگرفــتکــهدرشــکلزیــرنشــاندادهشــدهاســت.

• شناسایی	
پرسشسهسوال:

-چهچیزیرادرستانجامدادیم؟
-چهچیزیرانادرستانجامدادیم؟

-رویچهچیزهاییبایدبهبودایجادکنیم؟

• تحلیل	
-ریشهیابیموفقیتوشکست

-شناساییوتعیینبهبودهایفرآیندهایپروژه
برنامههــای بهروزرســانی آموزشــی/ نیازهــای تعییــن -

آموزشــی
ــهســایر ــرایانتقــالب -تعییــندرسآموختههــایمناســبب
تیمهــاوتعییــنچگونگــیارتبــاطبــاآنهــاوانتقــالدرس

آموختههــا
• مستندسازی و ذخیره	

-یادداشتهایجلساتدرسآموخته
-خاصهایازیافتهها

-گزارشاتپیشینپروژه
-حفظدرسآموختههاهمراهبااسنادپروژه

-تهیهالگویثبتدرسآموخته
-ایجادپایگاهدرسآموختهودانشپروژه

• بازیابی )به کارگیری(	
-مروردرسآموختههاپیشازشروعپروژهجدید

-اشتراکاطاعاتباتیمپروژه
ــروردرس ــرایم ــدرســمیدرســازمانب ــکفرآین -وجــودی

آموختههــا

درسآموختههــادرمدیریــتپــروژه،همــانبهتریــنتجربیــات
ــرایمثــالناســاسیســتماطاعــاتدرسآموختــهدارد هســتند.ب
کــهدرسآموختههــایمرتبــطبــامدیریــتپــروژه،طراحــی
سیســتموســایرحوزههــادرآنقــرارگرفتــهاســت.کســبو
ــا ــایناس ــیپروژهه ــرایتمام ــزامب ــکال ــشی ــریدان بهکارگی
استاد-شــاگردی، درسآموختههــا، اشــتراکگذاری میباشــد.
ــرای ــتب ــتانهایموفقی ــشوداس ــادلدان ــاتتب ــزاریجلس برگ
نهادینــهنمــودنمدیریــتدانــشدرفعالیتهــایکارکنــان،از

ــت. ــتفادهدرناساس ــورداس ــایم رویکرده

ــتانداردهای  ــش در اس ــت دان ــت مدیری اهمی
ــروژه ــت پ مدیری

اســتانداردهایمدیریــتپــروژههمــوارهبــرکســب،بــه
ــه ــدوب ــددارن ــشتاکی ــریدان ــشوبهکارگی ــتراکگذاریدان اش
ــه ــهب ــتدرسآموخت ــدونثب ــروژهب ــدپ ــانمیکنن ــتبی صراح
ــای ــا،ازتحویلدادنیه ــشودرسآموختهه ــدودان ــاننمیرس پای
PMIدرگــزارشخــود پــروژهمحســوبمیشــوند.مؤسســه
ــروژه ــشپ ــالدان ــازمانهاارزشانتق ــهس ــیک ــاندادهزمان نش
میکننــد، اجرایــی را تجربیــات بهتریــن و میکننــد درک را
بهبــود پیوســته و پایــدار بهصــورت را پــروژه خروجیهــای
ــی ــروژهبهخوب ــشپ ــالدان ــهدرانتق ــازمانهاییک ــدوس میدهن
ــود ــدبهب ــدود35درص ــروژهرادرح ــیپ ــد،خروج ــلمیکنن عم

میدهنــد.

شکل1، فرآیندهای مدیریت دانش پروژه 
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تکنیک های مدیریت دانش پروژه
ــش ــریدان ــتراکگذاریوبهکارگی ــایی،بهاش ــورشناس بهمنظ
ــوددارد. ــیوج ــایمختلف ــاوتکنیکه ــاابزاره ــلازپروژهه حاص
ــک ــابتکنی ــاانتخ ــتب ــروژهمیبایس ــحپ ــیوصری ــشضمن دان
وروشهــایصحیــحبهدرســتیمدیریــتشــودودانشهــای
حاصــلازپــروژهبــهپایــگاهدانــشپــروژهافــزودهشــوند.برخــیاز
ــهکارگرفتــه ــروژهب ــرایکســبدانــشضمنــیپ تکنیکهــاکــهب

ــند: ــرمیباش ــواردزی ــاملم ــوندش میش

• انجمنهایخبرگی	
• ثبتتجاربدربرگهمخصوصثبتدروسآموخته	
• دروکردندانشتوسطمشاوراندانش	
• ایجادسیستمگردآوریواخذدانش	
• کمکبههمکار	
• استاد-شاگردی	
• داستانسرایی	
• مصاحبهساختیافتهونیمهساختیافته	
• دانشگاهسازمانی	

ــرای  ــود اج ــری و بهب ــرای یادگی ــرد ب ــک رویک ی
ــروژه پ

بســیاریازشــرکتهایپروژهمحــورماننــدشــرکتنفــت
ــار ــریوانتش ــب،بهکارگی ــرایکس ــبیب ــردمناس ــس،رویک انگلی
ــش ــهنمای ــرب ــدکــهدرشــکلزی ــادارن ــهازپروژهه دروسآموخت
گذاشــتهشــدهاســت.درایــنرویکــردپیشازشــروعپروژهســعیبر
ایــناســتکــهازتجربیــاتودروسآموختــهدرپروژههــایمشــابه
ــزی ــودبرنامهری ــرایبهب ــکارانب ــنازهم ــکگرفت ــقکم ازطری
بهــرهگرفتــهشــودودرحیــناجــرابــابرگــزاریجلســاتکوچکــی،
رویدادهــایپــروژهتحلیــلشــودورونــداجــرایپــروژهبهبــودیابــد.
پــسازپایــانیافتــنپــروژهیــایــکفــازاصلــینیــز،بــابرگــزاری
ــوردبازنگــری ــروژهم ــیپ ــدکل ــدام،رون ــسازاق ــرورپ جلســاتم
ــل ــؤاالتیازقبی ــرایس ــخهاییب ــنپاس ــایافت ــردوب ــرارمیگی ق
قــراربــودچــهچیــزیرخدهــد؟واقعیــتچــهبــود؟چــهکارهایــی
خــوبپیــشنرفــت؟چــهکارهایــیخــوبپیــشرفــت؟چــهچیزی
بایــددرآینــدهتغییــرکنــد؟دانــشحاصــلازاجــرایپــروژهکســب
ــایی ــیشناس ــایآت ــودپروژهه ــرایبهب ــیب ــودوراهکارهای میش

میشــود.

شکل 3، یک رویکرد بهینه برای مدیریت دانش پروژه 

جدول 1: روش های حفظ و انتقال دانش 
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گفتوگوییباپروینآقازاده
مدیرواحدنرمافزاردرمشاورانتوسعهآینده

آغاز سخن
پرویــنآقــازادهقوشــهســفلیمتولــدمــردادمــاهســال1368
ــل ــالگیبدلی ــزدهس ــنپان ــاندرس ــت.ایش ــراناس ــهرته درش
کســبرتبــهبرتــردرفعالیــتدرســیازطــرفآمــوزشوپــرورش
ــوتو ــهایدع ــوکاپمنطق ــایرب ــرکتدرکاسه ــهش ــهب منطق
ــن ــازوهمی ــانآغ ــانزم ــریازهم ــومکامپیوت ــهعل ــهاشب عاق
عاقــهمنجــربــهتحصیلــشدررشــتهمهندســیکامپیوتــرشــد.در
ــرگرایــش حــالحاضــرنیــزدرمقطــعکارشناســیارشــدکامپیوت
هــوشمصنوعــیمشــغولبــهتحصیــلمیباشــندومدیریــتتیــم
ــن ــدهدارد.م ــرعه ــدهراب ــزارشــرکتمشــاورانتوســعهآین نرماف
ــی ــاوراندقایق ــوادهمش ــکخان ــوکوچ ــورعض ــنجریپ ــبس زین
پــایصحبــتاونشســتمتــابرایمــانازمشــاورانوتجربــهفعالیــت

ــد. ــرکتبگوی ــشش ــتدان ــزارمدیری ــمنرماف درتی

کمی از سوابق کاریتان بگویید
بــهدلیــلعاقــهزیــادیکــهبــهبرنامهنویســیداشــتم،
بهصــورت نرمافــزاری شــرکتهای در نیــز تحصیــل دوران در
ــساز ــال1390پ ــهدرس ــااینک ــتمت ــیداش ــروژهایفعالیتهای پ
ــهبصــورترســمیدرشــرکتمشــاورانتوســعه ــاننام ــامپای اتم
ــاوران ــرکتمش ــستحــتوبواردش ــوانبرنامهنوی ــهعن ــدهب آین

ــدم. ــدهش ــعهآین توس

از تجربیات خود در مشاوران بگویید
ازآغــازفعالیتــمدرمشــاورانتجربــهکاردرکنــارهمــکارانبــا
تجربــهومجــربواحــدپــروژهودوســتانواحــدنرمافــزارمنجــربــه
ایجــادفضایــیتعاملــیوانگیزشــیدرشــرکتشــدکــهنتیجــهآن
توســعهروزافــزوننرمافــزارمدیریــتدانــشاســتکــهنتیجــهایــن

ــود. ــزارب ــخههای4،3/8و4.2نرماف ــانس همکاریه
مــندرشــرکتمشــاورانبنــابــراصــلاولیــهشــرکتیعنــی
مدیریــتدانــشواشــترکگذاریتجــارب،همــوارهســعیدر
ــد ــنواح ــدITوهمچنی ــمدرواح ــاتهمکاران ــتفادهازتجربی اس
پروژههــاداشــتهام.وهمیــناعتقــادبــهمــنوهمکارانــمدرواحــد
ــاء ــشراارتق ــتدان ــزارمدیری ــهنرماف ــزارکمــکمینمــودک نرماف
نرمافــزار ماژولهــای توســعه در را اعتقــاداتخــود و دهیــم
ــزار ــدنرماف ــکواح ــیی ــاویژگ ــن،تنه ــرم ــهنظ ــم.ب ــکارببری ب
ــماســت. ــادلنظــردردرونتی ــهبحــثوتب ــدیب ــقعاقمن موف
آنچــهامــروزبــهعنــواننرمافــزارمدیریــتدانــشدراختیــار
ــم ــایتی ــات،بحثه ــرارداردحاصــلتعام ــیق ــازمانهایایران س

نرمافــزاردرطــولســالیانگذشــتهوبکارگیــریدغدغههــای
کارفرمایــاندرنرمافــزاربــودهاســت.تیــمنرمافــزارمدیریــت
دانــشمشــاورانهمــوارهســعیکــردهاســتبــااســتفادهازعلــمروز
ــد ــخگوباش ــازمانهاراپاس ــیس ــتدانش ــایمدیری ــادغدغهه دنی
ــانگاهــیبــهنرمافــزارMTAshareمیتــوانمیــزانموفقیــت وب

ــمرامشــاهدهنمــود. ــنتی ای

خانم آقازاده در بیرون از مشاوران
آقــازادهازدیــدمشــاورانیهافــردیجــدیدرکاروکــم
ــردیخــود ــقف ــهعای ــادرخــارجازشــرکتب ــتاســتام صحب
بســیاراهمیــتمیدهــد.مــنازکودکــیعاقــهزیــادیبــهنقاشــی
داشــتهامودرمحیطــیهنــریبــزرگشــدهام.ودرکنــارخواهــرم
ــن ــتگرفت ــهدس ــمب ــتقل ــرداش ــاتتبح ــفهوادبی ــهدرفلس ک
ــرهســتم. ــالاســتمشــغولنوشــتننث ــنس ــموچندی راآموخت
ــوز ــورتخودآم ــموبهص ــعرمیخوان ــابش ــمکت ــاتفراغت دراوق
ــمدارم ــموتصمی ــاممیده ــودکانراانج ــرهیک ــیچه کارطراح
ــهصــورت ــهنقاشــیب ــرب ــیکامپیوت ــیامیعن ــارشــغلاصل درکن
ــوان ــهعن ــدب ــاریکن ــری ــهعم ــیک ــردازموتاجای ــهایبپ حرف

ــم. ــیبمان ــرباق ــهکامپیوت دانشآموخت

زینب سنجری پور
کارشناس ارشد مدیریت دانش
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تحلیلشکافدانشیدرسازمانبااستفادهازنقشهدانش

نقشــهیدانــش،ابــزاریاســتکــهســازمانبــهکمــکآنبــه
ــن ــردازدوضم ــودمیپ ــیخ ــعدانش ــتهبندیمناب ــفودس تعری
منابــع تمامــی از اســتفاده اجــازه نیازمندیهــا، آشکارســازی
ــهی ــیآورد.نقش ــمم ــازمانرافراه ــلس ــوددرداخ ــیموج دانش
دانــش،گرایــشنظاممنــددرحیطــهفکــريســازمانایجــادکــرده
وبــهیافتــنمســیرهايدســتیابيدانــشومنابــعآن،امکانســنجي

ــد. ــکميکن ــازمانکم ــهس ــعب ــزيمناب ــاوبرنامهری پروژهه
ــنو ــتجویمتخصصی ــرایجس ــشب ــهدان ــازمانهاازنقش س
ــد ــشهمانن ــهدان ــد.نقش ــتفادهمیکنن ــازمانیاس ــشدرونس دان
ــازمانها ــهس ــدوب ــوریدرلحظــه«عمــلمیکن ــک»عکــسف ی
کمــکمیکنــدتــادانشــیکــهدرلحظــهدراختیــاردارنــد
شناســاییکــردهونقــاطضعــفخــودراشناســاییکننــد.عملکــرد
ــا ــلاســتام ــهنقشــهراهدراتومبی ــشبســیارشــبیهب نقشــهدان
ــاتغییــراتدرســازمان)تولیــد ــهســرعتوهمــراهب ایــننقشــهب
دانشهــایجدیــد،ورودمســتنداتجدیــدوجایگزینــیکارمنــدان
جدیــدبــامتخصصیــنکهنــهکار(تغییــرمیکنــد.بنابرایــننقشــهی
ــد ــتونبای ــولاس ــالتح ــاودرح ــزاریپوی ــازمانی،اب ــشس دان

تصــورکــردکــهتنهــامجموعــهایدرحــالســکونازدانشهــای
ــرد. ــرمیگی ــهرادرب کهن

ــه ــودننقش ــوارب ــی،س ــنقابلیت ــورداریازچنی ــهبرخ الزم
دانــشبــربســترفنــاوریاطاعــاتاســت.فنــاوریاطاعــاتبــادر
اختیــارقــراردادنامــکاندسترســیبــهتمامــیاطاعاتــیکــهبــه
ــد ــوند،میتوان ــیمیش ــکسیســتماطاعات ــهایواردی ــورلحظ ط
ــه ــدهب ــاتواردش ــیاطاع ــتتمام ــهایازوضعی ــیلحظ گزارش
ــت ــشدرسیســتمهایمدیری ــد.نقشــههایدان ــهکن سیســتمارائ
دانــشبــابهرهگیــریازایــنامــکانتعبیــهشــدهوآخریــنوضعیــت
ــد. دانشــیحوزههــایدانشــیگوناگــونســازمانرانشــانمیدهن
نقشــهدانــشدرســازمانها،بــهمنظــورشــناختوضــع
ــبوکار ــدافکس ــقاه ــتایتحق ــازماندرراس ــودس ــیموج دانش
ــا ــشب ــتفادهازنقشــههایدان ــرد.اس ــرارمیگی ــتفادهق ــورداس م
ــرای ــایدانشــیب ــفنیازه ــدافکســبوکاروتعری ــهاه ــیب نگاه
ــش ــهدان ــپسنقش ــدهوس ــازش ــدافآغ ــناه ــهای ــیدنب رس

پاســخهایموجــودبــرایایــننیازهــارانمایــانمیســازد.
کــه آنچــه ســازمانی، دانســتههای از آگاهــی کنــار در

فرید مظفری
مدیر آموزش و توانمندسازی
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ضــرورتدیگــروجــودنقشــهدانــشدرســازماناســت،شناســایی
ــداســتفادهاز نادانســتههایســازماناســت.هنگامــیکــهدرفراین
ــه ــانقش ــود،ام ــناختهمیش ــازش ــوردنی ــش،دانشــیم ــهدان نقش
دانــشپاســخیبــراینیــازشناســاییشــدهارائــهنمیدهــد،زنــگ
ــاهرچــه ــدت ــهصــدادرمیآی ــرانســازمانب ــرایمدی هشــداریب
ســریعترنســبتبــهپرکــردنشــکافدانشــیموجــوداقــدامکننــد.
ــش، ــهدان ــتفادهازنقش ــااس ــیب ــکافدانش ــلش ــنتحلی بنابرای
ــد ــالرش ــهیدرح ــهدرچرخ ــیک ــراردادناهداف ــرق ــدنظ ــام ب
کســبوکاربایــدمــوردتوجــهقــراربگیرنــد،فرایندهــایپیوندخورده
بــاایــناهــداف،منابــعدانشــیموجــودبــرایبــهکارانداختــنمؤثــر
ــنفرایندهــا،شــکافهایدانشــیموجــودکــهباعــثمیشــوند ای
ــفراهــکار ــتتعری ــدودرنهای ــرعمــلکنن ــدموث ــانتوانن فراینده
مناســببــرایپــرکــردنشــکافهایدانشــیشناســاییشــده،بــه
ــاتاشهــایخــودرادرجهــتتحقــق ســازمانکمــکمیکنــدت

اهــدافکســبوکارمتمرکــزســازد.
بــهطــورکلــی،انجــامهــرتاشــیدرزمینــهمدیریــتدانــش،
ــا ــدت ــازمانباش ــدافس ــاواه ــتگیریه ــتایجه ــددرراس بای
بتوانــدســازمانرادردســتیابیبــهاهــدافکســبوکاریــاری
دهــد.فعالیتهایــیکــهبــدونهدفگــذاریملمــوسوقابــل
ــه ــدنب ــلش ــبدرنای ــونداغل ــرامیش ــفواج ــریتعری اندازهگی
اثربخشــیمــوردانتظــارازآنهــانــاکاممیماننــد.بنابرایــن،اولیــن
ــشاز ــکبخ ــشدری ــتدان ــایمدیری ــرایراهکاره ــدمدراج ق
ــه ــتراتژیکآنبخــشاســت.ب ــدافاس ــهاه ــنب ــازمان،پرداخت س
ایــنترتیــبکــهابتــدااهــدافســازمانیدرســطحواحدهــابراســاس
اهــدافاســتراتژیککلســازمانتعریــفمیشــوندوپــساز
شناســاییفرایندهــایکاریمرتبــطبــاایــناهــداف،دانــشمــورد

ــف ــتفرایندهــایمرتبــطوتحقــقاهــدافتعری ــازجهــتتقوی نی
شــدهشناســاییمیشــوند.ایــندانــشگاهــیدرســازمانموجــود

ــقشــود)شــکافدانشــی(. ــاخل ــدکســبوی ــودهوگاهبای ب
بــهمنظــورشناســاییدانشهــایموجــودجهــتبهــره
ــودو ــشموج ــندان ــکافبی ــاییش ــنشناس ــرداریوهمچنی ب
ــه ــودک ــتفادهمیش ــشاس ــههایدان ــازازنقش ــوردنی ــشم دان
بــربســترفنــاوریاطاعــاتودردلسیســتمهایمدیریــت
ــوان ــش،میت ــهیدان ــتفادهازنقش ــااس ــدهاند.ب ــهش ــشتعبی دان
وضعیــتموجــودســازماندرهــرحــوزهیدانشــی)AS-IS(؛ماننــد
ــی ــایتخصص ــود،انجمنه ــتنداتموج ــود،مس ــایموج دانشه
ــه ــاتوجــهب موجــود،خبــرگانموجــودو...راشناســاییوســپسب
To-(وضعیــتمــوردانتظــارســازمانبراســاساهــدافکســبوکار
BE(،برنامهریــزیالزمبــرایارتقــاءهــرحــوزهیدانشــیوبــهتبــع

ــامداد. ــوبراانج ــتمطل ــقوضعی آنتحق

شکل 1: مدل تحلیل شکاف دانشی

شکل 2: نقشه دانش
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ــررادر ــرمــواردفــوق،نقشــهدانــش،قابلیتهــایزی افــزونب
ــد: ــرارمیده ــازمانق ــارس اختی

• امکاناندازهگیريسرمایههايدانشی	
• امکانتهیهدرختدانشموضوعي	
• امکانتشخیصحوزههايفقیریاغنيدانشي	
• ــاشناســایيتوانایيهــا	 قابلیــتامــکانســنجيپروژههــاب

وگلوگاههــايدانشــيســازمان
• ترسیموبازنمایيشبکههايخبره	
• ــای	 ــنراهحله ــرایتعیی ــیب ــایدانش ــایینیازه شناس

ــش ــتدان ــشمدیری ــهپای ــیدرروی دانش

ــرحــوزهیدانشــیوجــوددارد ــیدره ــعدانشــیمختلف مناب
ــه ــند.ب ــوزهمیباش ــرح ــشه ــتدان ــدهیوضعی ــنکنن ــهتعیی ک
ــه ــوندک ــیممیش ــتهتقس ــه4دس ــعراب ــنمناب ــیای ــورکل ط
عبارتنــداز:دانشهــا،مســتندات،خبــرگانســازمان)منابــعدانــش

ــک ــتهری ــش،ماهی ــایتخصصــی.نقشــهدان ــی(وانجمنه ضمن
ــازمانرا ــادرس ــاووضــعموجــودآنه ــواعآنه ــع،ان ــنمناب ازای

ــد. ــانمیده نش
هریــکازایــنمنابــعدرســازماندرقالــبدودســتهپایــهای
)حیاتــی(وپیشــرفتهونوآورانــه)مطلــوب(قابــلطبقهبنــدی
هســتند)Zack.1999(.دانــشپایــهای،حداقــلمیــزانوســطح
دانــشمــوردنیــازبــرایفعالیــتدرعرصــهیــککســبوکاراســت.
ــای ــاراعضــاءورقب ــاًدراختی ــهعموم ــشپای ــهدان ــلاینک ــهدلی ب
ــی ــی،باق ــتدانش ــزانازقابلی ــنمی ــت،ای ــبوکاراس ــککس ی
ــد. ــننمیکن ــیمــدتتضمی ــترادرطوالن ــدندرعرصــهرقاب مان
ــه ــرطبــقمطالعــاتزاک،ب ــهنیــزب دانشهــایپیشــرفتهونوآوران
ــرفته، ــشپیش ــارهدارد.دان ــازماناش ــرایس ــوبب ــتمطل وضعی
دانشــیاســتکــهســازمانهامیتواننــدبــهپشــتوانهآندرعرصــه
رقابــتباقــیبماننــد.ســازمانهایپایــداردرعرصــهرقابــت،عــاوه
ــشتخصصــی ــوایدان ــه،دارایمحت ــشپای ــورداریازدان ــربرخ ب
نیــزمــیباشــندکــهاغلــبدرمیــانرقبــامتفــاوتبــودهوتمایــز
ــه ــتک ــیاس ــه،دانش ــشنوآوران ــود.دان ــبمیش ــشراموج دان
ــتو ــتصنع ــریوهدای ــارهب ــازدت ــادرمیس ــازمانراق ــکس ی
رقبایــشرابــهدســتگیــردوبــهطــورقابــلماحظــهایخــودرا
ازرقبایــشمتمایــزنمایــد.دانــشنوآورانــهاغلــبیــکســازمانرا
ــر ــبوکارتاثی ــودکس ــدموج ــرقواع ــدب ــهبتوان ــازدک ــادرمیس ق

ــنقواعــدراتغییــردهنــد. ــودهوگاهــیای گــذارب
نقشــهدانــشمیتوانــدبــهســازماننشــاندهــدکــهدانشهای
دردســترسســازمانچیســتووضعیــتموجــودســازمانازنظــر
داشــتنانــواعدانشهــایضمنــی،تشــکیلوراهبــریانــواع
ــواعمســتنداتموجــود انجمنهــایتخصصــیوتیمهــایکاری،ان
درهرحــوزهیدانشــیوخبــرگانموجــوددرهرحــوزهرامشــخص
ــشاســتفاده ــننقشــهدان ــنکاربردهــایای ــد.یکــیازمهمتری کن
ــهاز ــدک ــازمانمیباش ــیس ــکافدانش ــردنش ــرایپیداک ازآنب
ــی ــایدانش ــاونیازه ــانموجودیه ــافمی ــناخت ــقتعیی طری
ــت ــهدس ــاز(ب ــوردنی ــهم ــرفتهونوآوران ــهایوپیش ــعپای )مناب

میآیــد.
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مواجههباچالشهایدانشیدرناسا

مقدمه
ــدف ــاه ــا،ب ــش)CKO(درناس ــددان ــرارش ــن،مدی ادهافم
تکمیــلاولیــنکنفرانــسدانشــی2020کــهدراکتبــر2014
ــزیو ــهبرنامهری ــدامب ــد،اق ــزارش ــدیبرگ ــیکن ــزفضای درمرک
ــل2015در ــابهدرآوری ــیمش ــزاریکنفرانس ــرایبرگ ــدارکب ت
مرکــزفضایــیجانســوننمــود.دردومیــنکنفرانــسنیــزهماننــد
کنفرانــسقبــل،مدیــرانارشــددانــشازتمامــیپایگاههــای
ــی ــراندانش ــکارانومدی ــایردانش ــیوس ــاندانش ــی،رابط فضای
ــااز ــتهوافض ــرگانصنع ــاخب ــاتیب ــدوطــیجلس ــمآمدن گرده
داخــلوخــارجســازمان،بــهبحثوتبــادلنظــردربــارةرویکردهای
ــا ــشب ــتراکگذاریدان ــداریوبهاش ــظونگه ــب،حف ــرکس مؤث
ارزشســازمانیپرداختنــد.هافمــندرایــنجلســاتشــرحدادکــه
پانــلمشــاورهایمنــیهوافضــا)ASAP(ازناســادرخواســتکــرده
ــی ــالآت ــجس ــرایپن ــودراب ــدتخ ــتراتژیدانشــیبلندم ــااس ت
ارائــهدهــد،تــااهدافــیکــهناســامیخواهــدبدانهــادســتیابــد،
ــران ــامدی ــهب ــاهفوری روشــنشــود.ASAPدرنشســتیکــهدرم
ــاتبیشــتریدر ــالاطاع ــهدنب ــهب ــردک ــامک ــاداشــت،اع ناس

ــت: ــااس ــردرناس ــیزی ــایدانش ــوصفعالیته خص

• 	)Benchmarking(الگوبرداری
• روشهایانگیزشیوپاداشدهیدانشی	
• ــعوســرویسهایدانشــیدررویههــایکاری	 ــاممناب ادغ

ویکپارچهســازیابزارهــایجســتجو
• شیوههایرسمیبهاشتراکگذاری	
• ضبــطمؤثــردانــشوکیفیــتمشــاهدهویکپارچهســازی	

درسآموختههــا
• تمرکزمستمربردانشهایحیاتی	

ــذبو ــیدرج ــرفتهایخوب ــاپیش ــن،ناس ــدةهافم ــهعقی ب
حفــظدانــشداشــتهاســت،امــاکارهــایزیــادیباقیمانــدهاســت
ــری ــددربهکارگی ــامیتوان ــهناس ــودک ــلش ــانحاص ــااطمین ت
مؤثــردانشــیکــهدرآینــدهاحتیــاجداردنیــزبــهموفقیــتدســت
یابــد.دردومیــنکنفرانــسدانشــی2020،کــهســهروزبــهطــول

ارژنگ یزدی
کارشناس مدیریت دانش
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انجامیــد،شــرکتکنندگانبــرایــننظــرتوافــقداشــتندکــهکلیــد
موفقیــتمدیریــتدانــشدرســازمان،شــاملمــواردزیــراســت:

• شناساییوتمرکزبردانشهایحیاتی	
• کاری	 جریانهــای بــا دانشــی فعالیتهــای ترکیــب

ــه روزان
• ــریو	 ــلیادگی ــهدرمقاب ــازمانیک ــگس ــعهفرهن توس

باشــد بــاز بهاشــتراکگذاری
ــوی ــا،درگفتگ ــدناس ــدسارش ــو،مهن ــفرئ ــنرال همچنی
تلفنــیتأکیــدکــردکــهیکپارچهســازیبیشــترســرویسهای
دانشــیدرمراکــزفضایــینیــزبایــدیکــیازاهــدافمدیریــتدانــش
ــتراکگذاری ــایبهاش ــاورویکرده ــدةوی،روشه ــهعقی ــد.ب باش
ــهدنبــال ــدب ــودهوهمــوارهبای نیــزازاهمیــتباالیــیبرخــوردارب
ــراییو ــتقیموداستانس ــویمس ــرایگفتگ ــیب ــادفرصتهای ایج
ــسدانشــی ــود.البتــهکنفران ــهاشــتراکگذاریدرسآموختههــاب ب
ــو، ــایرئ ــهگفتــةآق ــنفرصتهــااســت.ب 2020خــودیکــیازای
جــذبومدیریــتدانــشهــردوبســیارمهــمهســتندوتوســعهو
ــت ــد،درموفقی ــنمقاص ــرایای ــیب ــاوبهروشهای ــلابزاره تکام

ــت. ــدداش ــزاییخواه ــربهس ــاتأثی ناس

دانش های مهم و حیاتی
تــاش دانــش مدیریــت اولیــه طرحهــای از بســیاری
ــهحجــم ــاآنجــاکــهممکــناســت،دسترســیب ــهت ــدک میکردن
ــن ــهای ــد.البت ــمنماین ــازمانفرآه ــرایس ــشراب ــتریازدان بیش
ــت ــاگذش ــد.ب ــربودن ــببیاث ــدهواغل ــوالًبیفای ــامعم تاشه
ــننتیجــهرســیدند ــهای ــشب ــتدان ــان،دســتاندرکارانمدیری زم
ــدو ــتریدارن ــدارزشبیش ــتراتژیکهدفمن ــایاس ــهرویکرده ک

بنابرایــنتوجــهوتمرکــزخــودرابــهدانشهــایخاصــیمعطــوف
ــدافخــود ــهاه ــهمیتوانســتســازمانرادررســیدنب ــدک کردن
یــارینمایــدوهمچنیــندریافتنــدکــهکدامیــکازافــراد،بیشــتر

ــد. ــازدارن ــانی ــندانشه ــهای ب
ــارة ــخنراندرب ــنس ــا،چندی ــی2020ناس ــتدانش درنشس
ــد، ــهدانــشصحبــتکردن اهمیــترویکــردمتمرکــزوهدفمنــدب
ــشدرشــرکت ــتدان ــیمدیری ــراجرای ــامدی ــیلیپ ــهمارت ازجمل
Merckکــهابــرازداشــت:»همهچیــزدرمدیریــتدانــشآنچنــان
ســریعتغییــرمیکنــدکــهبرخــیاوقــاتوقایــعگیجکننــده
ــش ــهدان ــودداردک ــیوج ــازمبرم ــرد:»نی ــدک ــت«.ویتأکی اس
رابــهنتایــجوبرآمدهــاپیونــددهیــمودرکنماییــمکــهرســیدن
ــبرد ــانوپیش ــامتخصص ــلب ــتلزمتعام ــازمانیمس ــدافس ــهاه ب
ــدة ــهعقی ــت«.ب ــاراس ــوردانتظ ــجم ــانتای ــطب ــایمرتب فرآینده
ــرکت ــشدرش ــتدان ــیمدیری ــربینالملل ــی،راهب ــودمون ژانکل
مایکروســافت،هــدفآشــکارفعالیتهــایدانشــیدرمایکروســافت
عبارتاســتاز:»مدیریــتدانــشفــوریومرتبــطبــابافــت
ــم ــهمه ــیک ــردانش ــدنب ــدورزی ــن»تأکی ــازمانی«وهمچنی س
ــشدر ــتدان ــدهمدیری ــروادارهکنن ــج،هدایتگ ــمبری ــت«.تی اس
شــرکتبویینــگ،درمــورداهمیــتوچالــش»طبقهبنــدیمحتــوا«
ــه ــاییدانشــیاســتک ــای»شناس ــهمعن ــهب ــدک ــتمیکن صحب
ــه ــیک ــراهداردودانش ــههم ــرکتب ــرایش ــترینارزشراب بیش
ــاو حفــظ،نگهــداری،اشــتراکگذاریواســتفادةمجــددازآنمزای

ــد«. ــازمانمیکن ــدس ــادیراعای ــعزی مناف
و دانــش مدیریــت اســبق معــاون مککوئــری، جــان
ــتقل ــاورمس ــکمش ــوروی ــرکتفل ــاوریدرش ــتراتژیهایفن اس
درحــالحاضــر،درگفتگــویخــودبــاآقــایدانرانتــا،کارشــناس
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ــرد: ــارهک ــدیاش ــةکلی ــکنکت ــهی ــن،ب ــرکتهافم ــاورش مش
ــر ــکتاجــرومدی ــلی ــدمث ــشبای ــتدان »دســتاندرکارانمدیری
ــهاهــدافومقاصــدخــودرا ــاک ــد.بدینمعن کســبوکارفکــرکنن
ــال ــوانمث ــهعن ــد«.ب ــرهبزنن ــازمانگ ــتراتژیکس ــدافاس ــهاه ب
پرســنلConocoPhillipsکــهویبــرایمــدتهشــتســالدر
ــتکمــکدانشــی ــدپیــشازدریاف ــزمبودن ــرد،مل آنجــاکارمیک
درخواســتی،یــکمــوردکســبوکار)BusinessCase(رامثــال
ــل ــهح ــهب ــرچگون ــوردنظ ــشم ــهدان ــدک ــانکنن ــدوبی بزنن
ــیدر ــهمون ــهک ــد.همانگون ــکمیکن ــبوکارکم ــکلکس مش
ــد ــمانمیتوانی ــد:»ش ــودمیگوی ــایخ ــریازصحبته ــایدیگ ج
ــدهای ــهای ــرآنک ــدمگ ــریکنی ــودرااندازهگی ــتخ ــزانموفقی می
روشــندربــارةاهــدافومأموریتــیکــهبایــدکامــلشــود،درذهــن
ــرد. ــریک ــشرااندازهگی ــواندان ــعنمیت ــید.درواق ــتهباش داش
ــشدر ــردان ــزانتأثی ــت،می ــریاس ــلاندازهگی ــهقاب ــهآنچ بلک

فعالیتهــایکســبوکاراســت«.

بازار دانش
ــوب، ــایخ ــهایدهه ــدک ــشآی ــامپی ــنابه ــتای ــناس ممک
همــوارهبــازارفــروشخــودراپیــدامیکننــدوبــهآســانیتوســط
ســازمانهامــوردپذیــرشقــرارمیگیرنــد؛زیــراارزشآنهــا
اثبــاتشــدهاســت.امــالــریپروســاکدرکنفرانــسویدئویــیخــود
ــازمان ــشوس ــهدان ــدک ــش،بحــثمیکن ــایدان ــوردبازاره درم
بدیــنصــورتعمــلنمیکننــد.ایدههــابایــدبهطــورفعــال

ــدگان ــرانواجراکنن ــامدی ــوند.تنه ــهش ــداران«فروخت ــه»خری ب
ــی ــهکاف ــذاریوبودج ــوانتأثیرگ ــهت ــازمانیک ــایس فعالیته
ــارا ــدوآنه ــلکنن ــهواقعیــتتبدی ــاراب ــدایدهه ــد،میتوانن دارن
ــش، ــتدان ــایمدیری ــانطرحه ــقبخشــند.بســیاریازمجری تحق
ــران ــانمدی ــراهوامتن ــدناک ــادی ــبب ــهاغل ــدک ــرافمیکنن اعت
ــش، ــتدان ــاتمدیری ــرخدم ــرمایهگذاریب ــازماندرس ــدس ارش
بــهخصــوصدرگامهــایاولیــةاجــرایبرنامههــایدانشــی،ناامیــد
ــک ــهی ــازب ــش،نی ــتدان ــرحمدیری ــرط ــنه ــوند.بنابرای میش

ــهدارد. ــة«عادالن ــاهزین ــرخی ــک»ن ــروش«وی ــازارف »ب
وضعیــتوجایــگاهفروشــندگاننیــزبســیارمهــماســت.یــک
فروشــندةموفــقمعمــوالًبــهمــدتبیــشاز10ســالبــاســازمان
بــودهاســتوتصــدیطوالنــیمــدتبــرایایــنســمتدرموفقیــت
ــی ــهخوب ــه،ب ــندگانباتجرب ــد.فروش ــکمیکن ــیارکم ــرحبس ط
نیازهــایســازمانرادرکنمــودهوراهوروشکاردرســازمانو
ــه ــزب ــائلکاریرانی ــوردمس ــردندرم ــتک ــوةصحب ــینح حت
خوبــیمیشناســند.وجــودتمامــیایــنعوامــلبــرایارائــةصحیــح
ــرکتکنندگاندر ــت.ش ــروریاس ــب،ض ــیوهایمناس ــهش ــدهب ای
کنفرانــسدانشــی2020همگــیمتفقالنظــربودنــدکــهایدههــای
جدیــدبایــددریــک»چارچــوب«منظــمارائــهشــوندوبــهگفتــة
پروســاک،وجــودایــنچارچــوبیــکعامــلمهــمدرموفقیــتیــا
ــساز ــانپ ــال،مجری ــوانمث ــهعن ــود.ب ــدب ــدهخواه ــتای شکس
ــه ــننتیج ــهای ــا،ب ــشدرناس ــتدان ــازیمدیری ــالهاپیادهس س
رســیدندکــهواژة»خدمــاتدانــش«،بســیارقابــلپذیرشتــرازواژة
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»مدیریــتدانــش«اســت.همچنیــنآقــایبریــجنیــزمتذکــرشــد
کــهدرمراحــلآغازیــنطــرح،بــهمدیــرانشــرکتبویینــگاعــام
شــدکــهمدیریــتدانــشیــکشــکلدیگــراز»مدیریــتریســک«
اســت.زیــراایــنموضــوعدرآنزمــانیکــیازنگرانیهــایعمــدة

شــرکتهواپیمایــیبوئینــگبــود.
زمــاننیــزیکــیازفاکتورهــایمهــمدیگــریاســتکــهبــرای
پیادهســازیمدیریــتدانــشبایــدلحــاظشــود.ایجــادشــبکههای
شــخصیگســترده،برقــراریاعتمــادبــرایتعامــلمؤثــربــاایدههــا
ومتقاعــدکــردندیگــرانبــهاینکــهایــدةمدیریــتدانشارزشــمند
ــد.بهاشــتراکگذاریموفــق ــاجدارن ــهزمــاناحتی اســت،همگــیب
ــت ــدتتح ــهش ــی،ب ــةدانش ــرمجموع ــاه ــدوی ــایجدی ایدهه
ــه تأثیــرایــنعوامــلاجتماعــیقــراردارد.تبــادلدانــشبیشــترب
ــت ــکفعالی ــای ــودت ــیمیش ــیتلق ــدةفرهنگ ــکپدی ــوانی عن

فنــییــادســتورالعملســازمانی.

فرهنگ دانشی
چــرا کــه میدهــد توضیــح دانشــی فرهنــگ اهمیــت
ــل ــیتبدی ــیازکاردانش ــشمهم ــهبخ ــیب ــایخبرگ انجمنه
ــود ــهایخ ــتحرف ــههوی ــکارانک ــیازدانش ــدهاند.انجمنهای ش
ــه ــرامب ــنواحت ــورآموخت ــهمنظ ــدوب ــتراکمیگذارن ــهاش راب
یکدیگــرازطریــقکارگروهــیوکمــکمتقابــل،گردهــمآمدهانــد
ــر ــهیکدیگ ــشب ــةدان ــاختارها،درارائ ــنس ــد.ای ــربگیری رادرنظ
ودریافــتدانــشارائــهشــدهتوســطاشــخاصویــامخــازن
ــتند. ــتعدهس ــیارمس ــبوکاربس ــایکس ــیدرمحیطه الکترونیک
کارکنانــیکــهارتباطــاتمســتقیمورودررویکمتــریدارنــد،
ــن ــد.بدی ــهکنن ــودرامبادل ــشخ ــهدان ــالداردک ــراحتم کمت
ــبو ــیرا»قل ــایخبرگ ــی،انجمنه ــایمون ــهآق ــتک ــلاس دلی
ــهایکــه ــهگون ــد؛ب روح«مدیریــتدانــشدرمایکروســافتمیدان
ــاحــدود18000عضــوو1000 ــیب ــون87انجمــنخبرگ هماکن
کارشــناسموضوعــیرســمیدرمایکروســافتمشــغولبــهفعالیــت
میباشــند.همچنیــنویاشــارهمیکنــدکــهمتوســطزمــان
ــرایســؤالپســتشــدهرویوبســایتانجمــن دریافــتپاســخب

ــت. ــهاس ــا28دقیق تنه
ــجدرمــورداهمیــت»انجمنهــای ــایبری ــهطــورمشــابهآق ب
ــا تعالــی»درشــرکتبوئینــگصحبــتمیکنــد.ایــنانجمنهــاب
کســبدانشهــایارزشــمندومتنــوعبوئینــگ،منجــربــهافزایــش
موفقیــتســازمانیشــدهوازطریــقتقویــتمحیــطتعاملــی
وتــداومبلندمــدتدانشهــایکلیــدیدرتمامــیواحدهــای
ــد. ــالمیکنن ــشرادنب ــتدان ــابهمدیری ــیمش ــبوکار،اهداف کس
بوئینــگنیــزبــهطــوررســمیکارشناســانمجربــیراتعییــنکــرده
،)BKN(ــگ ــشبوئین ــبکةدان ــتدرش ــاموق ــورتم ــهط ــهب ک
آمــادة و داشــته )inSite(،حضــور اینشــرکت وبســایت در
ــای ــوصچالشه ــیدرخص ــهنکات ــجب ــتند.بری ــخگوییهس پاس
غلبــهبــربیمیلــیبرخــیازکارکنــاندربــهاشــتراکگذاری
ــن ــیاریازای ــد.بس ــارهمیکن ــزاش ــودنی ــصخ ــهوتخص تجرب

کارکنــاندلیــلعــدمتمایــلخــودراوجــودقوانیــندســتوپاگیر
ــودنســؤاالت ــیب ــشوکل ــهاشــتراکگذاریدان ــدةب ومختلکنن
ــدود ــاصمح ــوعخ ــکموض ــهی ــخآنب ــهپاس ــدهک ــرحش مط

میداننــد. نمیشــود،
درقســمتیدیگــرازکنفرانــس،آقــایلیپــاوهمکارانــش
درشــرکتMerck،بزرگتریــنچالــشمدیریــتدانــشرادر
حــوزةفرهنــگدانشــیمیداننــدواشــارهمیکننــدکــهکار
ــاز ــانآغ ــاریکارکن ــگرفت ــداازفرهن ــدابت ــشبای ــتدان مدیری
شــود.ابتــدادالئــلعکسالعمــلغیرســازندةافــرادمشــخصشــود
ــد. ــخگوی ــانپاس ــایآن ــهنیازه ــرب ــیبهت ــایدانش ــاراهحله ت
ــخصی،اعتمادســازیو ــبکههایش ــوانمثــالترویــجش ــهعن ب
ــی ــشهمگ ــتراکدان ــرایاش ــگمســئولیتپذیریب ــعهفرهن توس
ــش ــتدان ــهمدیری ــرعلی ــتب ــومقاوم ــتنج ــایشکس ازروشه

ــتند. هس
ــگ ــارةفرهن ــوددرب ــثخ ــخنراناندربح ــرازس ــیدیگ یک
ســازمانیکــهمشــوقاعتــرافبــهاشــتباهاتاســت،دیــدگاهتــازهای
نســبتبــهآنچــهوی»فرهنــگدانشپســند»مینامــد،ابــراز
ــه ــیک ــادرصورت ــر،خطاه ــنصاحبنظ ــدةای ــهعقی ــد.ب میکن
آزادانــهراجــعبــهآنهــابحــثشــود،یــکمنبــعمهــمیادگیــری
ــوآوری ــروریازن ــیض ــتباهبخش ــولاش ــرشوقب ــتندوپذی هس
ــواره ــدهم ــایجدی ــرایراهحله ــتجوب ــیجس ــورکل ــت.بهط اس

ــریاســت. ــتباهدرمســیریادگی ــاواش ــروزخط مســتلزمب
ــی ــیلوچــر،اســتادمهندســیهوافضــادردانشــگاهایالت آنتون
ــی، ــوممهندس ــسعل ــردرتدری ــرمؤث ــریحعناص ــو،درتش اوهای
اعــامکــردکــهیادگیــریازاشــتباهاتمهندســی،بخشــیضــروری
ازفرآینــدآمــوزشاســتوبــهنظــرویهیــچراهکاریبــدون
ــود. ــارســعیوخطــاشــود،مثمــرثمــرنخواهــدب ــنب آنکــهچنی
ــل ــازدرمقاب ــایب ــهفض ــدک ــامیکنن ــازمانهاادع ــیاریازس بس
اشــتباهاتراتشــویقمیکننــد؛امــاتعــدادســازمانهاییکــه
ــه ــدب ــدکاســت.ســازمانهابای ــدان ــهایــنگفتــهپایبندن ــاًب واقع
کارکنــانخــودنشــاندهنــدکــهافــرادمیتواننــدمرتکــباشــتباه
ــبتنبیهــیدرانتظارشــانباشــد.بحــث ــدونآنکــهعواق شــوند،ب
درخصــوصاشــتباهاتواتفاقــاتناگــواربــدونمقصــرجلــوهدادن
ــری ــثویادگی ــدامومک ــسازاق ــیپ ــاتبررس ــراددرجلس اف
ــزدر ــترکنی ــدافمش ــطکاریواه ــهرواب ــادب ــناعتم وهمچنی
راســتایجلوگیــریازتکــراراشــتباهاتبســیارحائــزاهمیــتاســت.

مطالعه موردی: ماهوارة رصد کربن
ــا، ــندرناس ــوارهرصــدکرب ــروژةماه ــرپ ــیلیو،مدی ــفباس رال
ــد. ــومیکن ــتبازگ ــهشکس ــتب ــخمثب ــوةپاس ــتانیراازنح داس
اولیــنماهــوارهرصــدکربــن)OCO(،بــهدلیــلنقــصدرموقعیــت
جداشــدنراکــتپرتابگــرووزنزیــادماهــوارهکــهرســیدنبــهمدار
مناســبرادشــوارمیکــرد،بــهدروناقیانــوسهنــدســقوطکــردو
مأموریــتبــاشکســتمواجــهشــد.بــهگفتــةباســیلیوپــسازایــن
ــد ــرکنکردن ــروژهکارخــودرات ــمپ ــرادتی ــکازاف ســانحه،هیچی
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وتــاشنمودنــدریســکوقــوعمشــکلیمشــابهراتــاحــدامــکان
کاهــشدهنــد.مدیــرپــروژهجملــهایازجــورجبرنــاردشــاورانقــل
میکنــدکــهمیگویــد:»موفقیــتدرهرگــزاشــتباهنکــردننیســت،
بلکــهموفقیــتبدیــنمعناســتکــهیــکاشــتباهراهیــچگاهدوبــار
تکــرارنکنیــم«.بنابرایــن،تیــمقبلــیپــروژةدومیــنماهــوارةرصــد
ــهداشــت ــنبرنام ــهدلیــلاهمیتــیکــهای ــن)OCO-2(راب کرب
بــهدســتگرفــت.ایــنفضاپیمــابــرایاندازهگیــریدقیــقمیــزان
دیاکســیدکربناتمســفری،بــادقتــیبیشــترازتمــامفناوریهــای
ــة ــوصچرخ ــددرخص ــیجدی ــدهواطاعات ــیش ــودطراح موج
کربــندرکــرةزمیــنرافراهــممیکنــدکــهمیتوانــددرکمــارا

ازنقــشکربــندرتغییــراتآبوهوایــیبهبــودبخشــد.
ــدود، ــةمح ــردهوبودج ــدیفش ــةزمانبن ــهبرنام ــهب ــاتوج ب
موفقیــتپــروژةOCO-2بــهیادگیــریچنــددرسآموختــة
ــی ــهتغییرات ــرارشــدهیچگون ــنق کلیــدیبســتگیداشــت.بنابرای
درطــرحاصلــیبــدوندردســتداشــتندالیــلقانعکننــدهاعمــال
ــروژهقــرارگرفــت.تمــام ــونســرلوحةکارتیــمپ نشــودوایــنقان
ــت ــهدرنهای ــدک ــزش ــوعمتمرک ــنموض ــرای ــاشمســئوالنب ت
ماهــواره»بــهدرســتیکارکنــد«نــهاینکــهفقــط»بهتــر«ازپــروژه
قبلــیباشــد.بهناچــار،اعمــالبرخــیتغییــراتغیــرقابــلاجتنــاب
بــود.بــهعنــوانمثــالتصمیــمگرفتــهشــدکــهازوســیلةپرتابگــر
ــوروس- ــایت ــهج ــا2ب ــتدلت ــود)ازراک ــتفادهش ــیاس متفاوت
ــت ــامگرف ــهایانج ــهگون ــاتالزمب ــد(.اصاح ــتفادهش XLاس
ــراز ــروژهبرهــمنخــورد.باســیلیوهمچنیــناب کــهســاختارکلــیپ
داشــتکــهبــهمنظــورکمــکبــهتکمیــلپــروژهبــاســرعتزیــاد،
ــتفاده ــراس ــعدیگ ــهمناب ــکب ــالین ــیب ــکمخــزنالکترونیک ازی
ــهعنــوانعامــل شــد.البتــهخریــدیکجــایاطاعــاتفنــینیــزب

ــد. ــناختهش ــانش ــیدرزم ــمصرفهجوی مه

یکپارچگی و فضای باز
یکپارچگــییکــیازموضوعــاتاصلــیگــزارشASAPاســت
کــهپیشــنهاد»خریــدیکجــای«درسآموختــهراشــاملمیشــودو
بــهعنــوانیــکهــدفتوســطرالــفرئــوشناســاییشــد.ســخنرانان
دیگــرنیــزایــنهــدفرابــهعنــوانبخــشمهمــیازکاردانشــیدر
ــادرقســمتدیگــریازســخنانخــود ــایرانت ــد.آق نظــرمیگیرن
ــد، ــهویمیشناس ــازمانهاییک ــرس ــهدراکث ــدک ــارهمیکن اش
ــن ــاای ــاناســت،ام ــهصــورتپنهــاندرجری ــبکاردانشــیب اغل
ــتندو ــتهنیس ــرپیوس ــهیکدیگ ــدب ــهبای ــانک ــاآنچن فعالیته
گســترهآنهــاتمامــیســازمانرادربــرنمیگیــرد.آقــایبرونــوابــراز
داشــتکــهایجــاد»Merckواحــد«وبــهوجــودآوردنســازمانی
»بــدونمــرز«،یکــیازاهــدافمهــممدیریــتدانــشاســت.آقــای
ــاســایرینهمنظــراســتو ــاره»ســازمانواحــد«ب ــزدرب ــجنی بری
ــد«، ــازمانینمیشناس ــرزس ــهحدوم ــشهیچگون ــد:»دان میگوی
بنابرایــنایجــاداســتانداردهایفرآینــدیوتشــویقجریــانوتبــادل
ــرح ــتط ــاتموفقی ــازمانازالزام ــرس ــردیدرسراس ــایف ایدهه
مدیریــتدانــشاســتومکلــفکــردنافــراددرواحدهــایمختلــف

ــایر ــانس ــیدرمی ــکاراتدانش ــنابت ــرگرفت ــهدرنظ ــازمانیب س
ــهپــرورشیکپارچگــیســازمانی،کمــک رویکردهــایخــود،نیــزب
میکنــد.یکپارچهســازیوادغــامابزارهــاوفعالیتهــایدانشــیدر
ــوعدیگــریازیکپارچهســازی ــوانن ــهعن ــزب ــایکارینی جریانه
توســطآقــایلیپــابــهعنــوانهدفــیمهــمبرشــمردهشــد.بازبــودن
وگشــودگینســبتبــهجهــاندانــشبــاارزشدرخــارجازســازمان
کــهدرحقیقــتنوعــییکپارچگــیبــاجهــانخــارجاســت،نیــزاز
اهمیــتبســیاریبرخــورداراســت.برونــودرادامــه،ارزش»تخلخــل
ســازمانی«رامتذکــرمیشــودومونــیازچالــشبرقــراریارتبــاط
ــد. ــا400شــریکخارجــیمایکروســافتســخنمیگوی ســازندهب

نگاه به آینده
ــل ــتاوردهایقاب ــی2020،دس ــسدانش ــیکنفران ــورکل بهط
ــرداری ــاالگوب ــهب ــردک ــتهک ــارابرجس ــهدرکاردانشــیناس توج
ازارتباطــاتمیــانناســابــادیگــرســازمانهایفناوریمحــور
آغــازشــدوســپسبــااقداماتــیبــرایتعریــفرویکردهــایدانشــی
جدیــدبــرایمقابلــهبــاچالشهایــیکــهناســابــاآنمواجــهاســت،
پیگیــریشــد.مهندســانناســا،ازتجربیــاتگذشــتهوهمچنیــناز
یکدیگــربســیارآموختنــد،بــهویــژهدرشــناختترکیــبپیچیــدة
فرهنــگ،فرآینــدوفنــاوریکــهفعالیتهــایاصلــیمدیریــتدانــش
ــه ــد.البت ــلش ــیحاص ــرفتهایعمیق ــد،پیش ــفمیکن راتعری
ــا،متأســفانه ــنبهبوده ــیای ــاوجــودتمام ــازکاراســت.ب ــنآغ ای
ــایکاری ــیدرجریانه ــدازةکاف ــهان ــوزب ــیهن ــایدانش ابزاره
ادغــامنشــدهاســت.بهاشــتراکگــذاریدانــشورویکرهــایموفــق
مدیریــتدانــشوکاردانشــی،درســازمانیبــاتنــوعکارکــردیبــاال
ماننــدناســا،درحــالوقــوعاســتامــابــهگســتردگیکــهشایســته
آناســت،تحقــقنیافتــهاســت.خلــقفرهنــگدانشــیدرناســادر
مراحــلمیانــیخــوداســتوبــهگفتــةجــانمککوئــری»مدیریــت

ــاننمیرســد«. ــهپای دانــش،ســفریاســتکــههرگــزب
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معرفیکنفرانسهاوهمایشها

معرفی
ــیاســت ــعشــدهومحل ــنواق ــسدرمرکــزشــهروی محــلکنفران
بــرایگردهمایــیپژوهشــگران،طراحــانوتوســعهدهندگان،دانشــگاهیان
وکاربــرانحوزههــایمختلــفمدیریــتدانــشکــهبــاهفتمیــن
IMCW(ــر ــانمتغی ــاتدرجه ــتاطاع ــیمدیری ــسبینالملل کنفران
2016(،بــهطــورهمزمــانودریــکمحــلبرگــزارمیشــود.محیطهــای
ــر ــایتقدی ــا،همایشه ــوردبهروشه ــودرم ــایگفتگ ــی،تاالره کارگاه
ــدة ــهدربرگیرن ــوانک ــانج ــبکةمحقق ــایش ــتورویداده وبزرگداش
ــتراتژیدانشــی ــریواس ــت،رهب ــوآوری،خاقی سیاســتهایدانشــی،ن
اســت،ازدیگــروقایــعایــنکنفرانــساســتومؤسســاتوســازمانهای
ــد. ــرمیکنن ــگرانراپ ــگاهوپژوهش ــاندانش ــکافمی ــش،ش ــالدان انتق
همانطــورکــهاشــارهشــد،کارگاههــایآموزشــیوهمایشهــابــهعنــوان
یــکپلتفــرمشبکهســازیایفــاینقــشمیکننــدوراهکاریعملــی
بــرایبهکارگیــریوتبــادلایدههــایپژوهشــیارائــهمیکنــد.در
ــاکارهــا خــالایــنکنفرانــسازنویســندگانمتعــددیدعــوتشــدهت
ــردی، ــاتتجربی-کارب ــههمــراهمطالع ــعخــودب ــازهوبدی ــاتت وتحقیق
ــت ــوابمدیری ــیاب ــیدرتمام ــایپژوهش ــاوایدهه ــالازبهروشه مث
دانــشرابــهاشــتراکبگذارنــدوبدیــنترتیــببــرغنــاوقــوتکنفرانــس
ــه ــاب ــتوتنه ــدداس ــیارمتع ــسبس ــرفصلهایکنفران ــد.س بیافزاین

ــود: ــدودنمیش ــرمح ــاتزی موضوع

• دگرگونیهایکسبوکاردیجیتال	
• توسعةقابلیتهایپویا	
• چابکیسازمانی	
• تجسمدانش	
• مدیریتدانشاجتماعی	
• یادگیریسهحلقهای	
• حاکمیتمدیریتدانش	

• مدیریتمعماریمدیریتدامش	
• مدیریتدانشباگذرازمرزهایسازمانی	
• مدیریتدانشفرآیندگرا	
• مدیریتدانشدرصنعت	
• مدیریتدانشدرشرکتهایبزرگوبینالمللی	
• مدیریتدانشمبتنیبرارزش	
• بهکارگیریمهارتوتوسعهشایستگیدرمدیریتدانش	
• نوآوریومدیریتدانش	
• مدیریتدانشوفناوریاطاعات	

معــرض در فزاینــده طــور بــه تولیــدی، و خدماتــی صنایــع
دارنــد. قــرار میدهــد، رخ پویــا صــورت بــه کــه چالشهایــی
ــوآوریداخلــیظهــور ــهدلیــلنیروهــایخارجــیون چالشهایــیکــهب
میکننــدوبــهطــورقابــلتوجهــیفرآیندهــایخلــقارزشدرســازمانرا
ــی ــکباق ــدچاب ــرمیخواهن ــازمانهااگ ــد.س ــرارمیدهن ــرق تحــتتأثی
بماننــد،بایــدبــهطــورمســتمردررویههــایکاریوروابــطبــاذینفعــان
خــودتجدیــدنظــرکننــد.دانــشتولیــدشــدهبایــدبــرایســازگاریپویــا
ــط ــفســاختاردهیشــود.2016ICKM،محی ــانمختل ــازذینفع ــانی ب
ــکدههای ــگاههاودانش ــاندانش ــومی ــةگفتوگ ــورادام ــهمنظ ــیب تعامل
ــش ــتدان ــازیمدیری ــرپیادهس ــهدرگی ــرادیک ــااف ــشب ــتدان مدیری
ــم ــقمفاهی ــورراازطری ــایمذک ــاچالشه ــدت ــممیکن ــتند،فراه هس
ــاتپیشــروکــه ــس،تجربی ــد.کنفران ــه،مرتفــعکن وتکنیکهــاینوآوران
ــازار ــهدرکتقاضــایب مرزهــایدانــشراگســترشمیدهنــدومنجــرب
ــتناپذیر ــازمانیشکس ــقس ــیخل ــردهوچگونگ ــذبک ــوندراج میش
ازطریــقتوســعهقابلیتهــایپویــارامیآمــوزد.درحقیقــتهــدف
ــفوزمینههــای ــهتحقیــقوتوســعهدرمراحــلمختل ــناســتکــهب ای

ــود. ــتابدادهش ــش،ش ــتدان ــردیمدیری کارب

2016 ICKM دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
تاریخ برگزاری: 10 و 11 اکتبر 2016

محل برگزاری: هتل امپریال رنسانس وین – اتریش
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معرفیکتاب

ــب از  ــاالت منتخ ــه مق ــاب: مجموع ــوان کت عن
ــس بین المللــی مشــترک در ســه  پنجمیــن کنفران
حــوزة کشــف دانــش، مهندســی دانــش و مدیریت 

دانــش

 September 19–22, 2013 :زمان ،Vilamoura, Portugal :مکان برگذاری

معرفی
ــر ــعهیافتهوتجدیدنظ ــخههایتوس ــاملنس ــرش ــابحاض کت
شــدهازمجموعــهمقــاالتانتخابــیارائــهشــدهدرپنجمیــن
کنفرانــسبینالمللــیمشــترکدرســهحــوزةکشــفدانــش،
مهندســیدانــشومدیریــتدانــشاســت)IC3K(کــهدر22-19
ــد.IC3Kتوســط ــزارش ــالبرگ ــورا،پرتق ــپتامبر2013درویام س
ــرلوارتباطــات ــات،کنت ــایاطاع مؤسســةسیســتمهاوفناوریه
)INSTICC(حمایــتمالــیشــدوســازمانهایبســیاریازجملــه
ــت ــنمدیری ــی)AAAI(وانجم ــوشمصنوع ــبرده ــنپیش انجم
ــتند. ــارکتداش ــزاریآنمش ــات)IKMS(دربرگ ــشواطاع دان
ــرایدانشــمندان، ــاطاتصــالب ــس،ایجــادنق ــیکنفران ــدفاصل ه
مهندســانودســتاندرکارانســهحــوزةکشــفدانــش،مهندســی
دانــشومدیریــتدانــشبــود.ســهکنفرانــسمذکــورکــهمکمــل
ــزار ــربرگ ــایدانشــیزی ــاندرحوزهه ــورهمزم ــهط ــدب یکدیگرن

شــدند:

• کنفرانــسبینالمللــیکشــفدانــشوبازیابــیاطاعــات	
)KDIR (

• توســعة	 و دانــش مهندســی بینالمللــی کنفرانــس
)KEOD( هستیشناســی

• کنفرانــسبینالمللــیمدیریــتدانــشوبهاشــتراکگذاری	
)KMIS(ــات اطاع

هــدفازکنفرانــسبینالمللــیکشــفدانــشوبازیابــی
اطاعــات،فرآهــمآوردنبســتریبــرایگفتگــومیــانمحققــانبرای
ــاتاســت. ــیاطاع ــشوبازیاب ــیکشــفدان پیشــبردعلمــیوفن
کشــفدانــشیــکحــوزةمیانرشــتهایاســتکــهبــرروشهــای
شناســاییالگوهــایمعنــادار،معتبــروبالقــوهمفیــدازدادههــاتمرکز
میکنــدومعمــوالًبــرمبنــایمجموعــهدادههــایبــزرگواساســی
اســتواراســت.یکــیازجنبههــایاصلــیکشــفدانــش،دادهکاوی

ــرای ــاب ــلدادهه ــریتجزیهوتحلی ــایبهکارگی ــهمعن ــهب ــتک اس
ــا ــای ــیازالگوه ــمارشخاص ــهش ــتک ــیاس ــفالگوریتمهای کش
مدلهــارابــررویدادههــاتولیــدمیکنــد.کشــفدانــشهمچنیــن
شــاملارزیابــیالگوهــاوشناســاییمدلهایــیاســتکــهبــرحجــم
ــایجمــعآوری ــهمعن ــات)IR(،ب ــیاطاع ــد.بازیاب ــشمیافزای دان
اطاعــاتمرتبــطازدادههــایغیرســاختاریافتهوفــازیاســتکــهاز
لحــاظمعناشــناختیممکــناســتدرمتــونورســانههابــهچشــم
بخورنــدوهمچنیــنبــهمعنــایجســتجویاطاعــاتدرونمتنهــا
ــا ــطب ــایدادةمرتب ــنادی،پایگاهه ــایاس ــتجویابردادهه وجس
ــد ــاتمیتوان ــیاطاع ــت.بازیاب ــیوباس ــبکهجهان ــروش یکدیگ
ــه ــدک ــدکن ــیتولی ــبشــودونرمافزارهای ــشترکی ــاکشــفدان ب
ــری ــمرادردرکوبهکارگی ــرانسیســتمهایپشــتیبانتصمی کارب

ارژنگ یزدی
کارشناس مدیریت دانش
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ــزرگ،توانمنــدســازد. ــشمجموعههــایب ــردان بهت
ــعة ــشوتوس ــیدان ــیمهندس ــسبینالملل ــدفازکنفران ه
هستیشناســی)KEOD(،ایجــادیــککانــالارتباطــیبــرای
ــهمطالعــهوتوســعهروشهــا ــدب ــانوپژوهشــگرانعاقهمن محقق
هستیشناســی پیشــبرد و دانــش مهندســی فناوریهــای و
ــهتمامــیجنبههــای ــش)KE(ب )ontology(اســت.مهندســیدان
فنــی،علمــیواجتماعــیفعــالدرســاخت،نگهــداریوبهکارگیــری
ــیدانــش سیســتمهایمبتنــیبــردانــشاشــارهدارد.مهندس
ــی ــموروشهای ــهمفاهی ــتک ــتهایاس ــوزهمیانرش ــکح ــمی ه
ــی، ــوشمصنوع ــده ــرمانن ــومکامپیوت ــددعل ــایمتع ازدامینه
ــم ــره،سیســتمهایپشــتیبانتصمی ــگاهداده،سیســتمهایخب پای
وسیســتمهایاطاعــاتجغرافیایــیراگردهــممــیآوردودرحــال
ــای ــتراکگذاریپایگاهه ــهاش ــاختوب ــهس ــدتب ــهش ــر،ب حاض
ــی ــوانهستیشناس ــهعن ــهب ــیک ــایمفهوم ــامدله ــشی دان
ــوژی، ــعهآنتول ــیوتوس ــت.طراح ــتهاس ــوند،وابس ــناختهمیش ش
بــاهــدفبــهوجــودآوردنســاختارهایمعنایــیبــاقابلیــت
ــگ ــاملفرهن ــدش ــهمیتوان ــودک ــاممیش ــددانج ــتفادهمج اس
لغــاترســمی،کاتالــوگ،واژهنامــهوهمچنیــنســاختارهایرســمی
ــنو ــیدروندامی ــراجزائ ــهنمایانگ ــودهک ــدهب ــیوپیچی متناه
ــرد ــتردهایازکارب ــفگس ــد.طی ــزاءمیباش ــانآناج ــاطمی ارتب
آنتولــوژیدرحــالظهــوراســتوبــاتأکیــدبــرشــبکهجهانــیوب،
شــاملمــواردیهمچــونعلــومکتابــداری،جســتجویتسهیلشــده

ــوژی،تجــارتالکترونیــکومدیریــتفرآیندهــای ــهوســیلةآنتول ب
کســبوکاراســت.

بــه و دانــش مدیریــت بینالمللــی کنفرانــس از هــدف
ــکانجلســات ــمآوردنام ــات)KMIS(فرآه اشــتراکگذاریاطاع
ــهو ــهمطالع ــدب ــانودســتاندرکارانعاقهمن ــرایمحقق رودرروب
ــذاری ــتراکگ ــشوبهاش ــتدان ــادمدیری ــیابع ــریتمام بهکارگی
اطاعــاتاســت.مدیریــتدانــش،نظامــیســاختارمنداســتکــهبــا
تجزیــهوتحلیــلوپشــتیبانیفنــیازروشهــایشناســایی،خلــق،
ــا ــریبهروشه ــرشوبهکارگی ــازیپذی ــاعهوتوانمندس ــه،اش ارائ
ــی ــاترادرچارچوب ــناقدام ــیای درســازمانســروکارداردوتمام
ــش ــتدان ــیازفرآیندهــایســازمانیانجــاممیدهــد.مدیری تعامل
ــد ــیوکلی ــترقابت ــبمزی ــمکس ــیارمه ــعبس ــکمنب ــری مؤث
ــت ــهتقوی ــرب ــتومنج ــراس ــرحاض ــازمانهادرعص ــتس موفقی
ــانوشــرکایســازمانمیشــود. ــةجمعــیکارکن تخصــصوتجرب
بهاشــتراکگذاریدانــشاصطاحــیاســتکــهبــرایمدتــی
طوالنــی،درواژگانفنــاوریاطاعــاتمــورداســتفادهقــرارگرفتــه
اســتوبــهتبــادلدانــش،پروتکلهــایارتباطــیوزیرســاختهای

ــود. ــاقمیش ــاوریاط فن
ــهاز57کشــور کنفرانــسمشــترکIC3K،بیــشاز235مقال
ــن ــیای ــادجهان ــتوابع ــاندهندةموفقی ــهنش ــودک ــتنم دریاف
کنفرانــسبــودوازایــنمیــان23مقالــهبــهصــورتکامــلمنتشــر
شــدو60مقالــهبــرایارائــهکوتــاهبرگزیــدهو47مقالــهبــهشــکل

پوســترارائــهشــد.
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به نام خالق لوح و قلم
مدیریــتدانــشفــردیوســازمانی،ازالزامــاتعصــرحاضــروجــزءاصلیتریــنشــاخصهایموفقیــتوعامــلبقــایســازمانهااســت.
لــزوموجــودشــبکهایازاســاتیددانشــگاهیحــوزةمدیریــتدانــش،درکنــارمتخصصــانپیادهســازیایــنمفهــومدرســازمانهایایرانــی،
مــارابــرآنداشــتتــاکانــالرســمی»مشــاوران مدیریــت دانــش ایــران«راجهــتاطاعرســانیپیرامــونموضوعــاتروزوهمچنیــن

بــهاشــتراکگــذاریتجربیــاتپیــادهســازیمدیریــتدانــشدرســازمانهــایداخلــیوخارجــیراهانــدازینماییــم.
ــرای ــال،لینــکزیــرجهــتعضویــتشــماوهمچنیــنارســالآنب ــرشــدنهــرچــهبیشــترایــنکان ــرایــناســاس،جهــتپربارت ب

ــدهاســت. دوســتانوهمــکاراندرجگردی

https://telegram.me/iranKMconsulting

باتشکر
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