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معیارهای ارزیابی میزان پیشرفت مدیریت دانش در سازمان

امیر خسروانی
سردبیر و مدیر ارشد پروژه

مقدمه

مدیریــت دانــش بــه فرآینــد نظاممنــد مدیریــت داراییهــای
دانشــی بــه منظــور خلــق ارزش و برآوردهســازی الزامــات فنــی
و اســتراتژیک ســازمان اطــاق میشــود .مدیریــت دانــش شــامل
اقدامــات اجرایــی ،فرآیندهــا ،اســتراتژیها و سیســتمهایی میشــود
کــه موجــب تســهیل ذخیرهســازی ،ارزیابــی ،بــه اشــتراکگذاری،
پاالیــش و خلــق دانــش در ســازمان میشــوند .هــر شــرکت بایــد
مدیریــت دانــش را مطابــق اهــداف کسـبوکار خــود تعریــف نمایــد.
بــه عبــارت دیگــر ،مدیریــت دانــش تمامــاً دربــارة بهکارگیــری
دانــش حاصــل از تجربیــات و شکســتهای گذشــته در موقعیــت
جدیــد اســت کــه بــه شــیوهای کامـ ً
ا نوآورانــه از تکــرار اشــتباهات
جلوگیــری میکنــد .بنابرایــن مدیریــت دانــش عبارتســت از
مدیریــت نظاممنــد افــراد ،فرآیندهــا و فنــاوری در ســازمان کــه
حــوزة اشــتراک آنهــا دقیقـاً علــم مدیریــت دانــش را پدید مـیآورد.
داراییهــای فکــری ســازمان بــه طــور کلــی بــه گروههــای زیــر
تقســیمبندی میشــوند:
•ســرمایههای انســانی :ماننــد دانــش فنــی دانشــکاران
کــه بــه نوعــی توســط ســازمان «اجــاره» میشــود،
•ســرمایههای ســاختاری :هماننــد سیاســتها،
رویههــای کاری و برنامههــای ســازمانی کــه تحــت
«تملــک» ســازمان قــرار دارد،

•ســرمایههای ارتباطــی و ســرمایه مشــتری :هماننــد
ارزشهــای ارتبــاط بــا مشــتری و وفــاداری مشــتری کــه
ایجــاد آنهــا بــه ســالها زمــان احتیــاج دارد.
در حــال حاضــر ،انــواع گوناگونــی از تکنیکهــای نســبتاً
پیچیــده اندازهگیــری مدیریــت دانــش وجــود دارد کــه میتوانــد
بــه منظــور ارزیابــی میــزان پیشــرفت فرآیندهــای مدیریــت دانش در
ســازمان بـهکار رود .ایــن روشهــا شــامل الگوبــرداری ،کارت امتیــاز
متــوازن و ماتریــس خانــة کیفیــت میشــود .پیــش از معرفــی هــر
گونــه سیســتم اندازهگیــری ،ابتــدا بایــد اهــداف و آنچــه کــه معیارهــا
بایــد بــدان پاســخ دهنــد را از پیــش بــرای خــود کامـ ً
ا روشــن کنیم.
معیارهــا بــه طــور کلــی در پاســخ بــه چنــد ســؤال بـهکار میرونــد.
•آیــا مدیریــت دانــش مطابــق نیازهــا بــه پیــش رفتــه
اســت؟ اگــر پاســخ منفــی اســت ،چــه اقدامــات اصالحــی
بایــد انجــام شــود؟
•آیــا فعالیتهــای مدیریــت دانــش در مســیر صحیــح بــه
پیــش مــیرود؟ اگــر پاســخ نفــی اســت ،چــه کارهایــی
بایــد اصــاح شــود؟
•آیــا کارکنــان و دانشــکاران وظایــف تخصیــص داده شــده
را بــه خوبــی انجــام میدهنــد؟ چــه کســانی در انجــام
وظایــف مدیریــت دانــش از بقیــه بهتــر عمــل کردهانــد؟ و
چــه کســانی ضعیفتــر هســتند؟
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•آیــا پیادهســازی مدیریــت دانــش در ســازمان ارزشآفریــن
بــوده اســت؟ اگــر پاســخ منفــی اســت ،چــه روشهــای
جایگزینــی وجــود دارد؟

اندازهگیری وضعیت استقرار مدیریت دانش

اولیــن موضوعــی کــه احتمــاالً مایــل بــه اندازهگیــری آن
هســتیم ،چنــد و چــون و میــزان پیشــرفت در پیادهســازی مدیریــت
دانــش اســت .هنگامیکــه فرآینــد ارزیابــی همزمــان بــا آغــاز
پیادهســازی مدیریــت دانــش آغــاز میشــود ،برخــی معیارهــای
اصلــی تعریــف میشــوند کــه میتــوان از آنهــا بــرای اندازهگیــری
نحــوة پیشــرفت پــروژه اســتفاده کــرد .قــرارداد یــا پروتــکل ارزیابــی
مدیریــت دانــش ،جنبههــای مختلــف جریــان دانــش در ســازمان را
اندازهگیــری میکنــد و امــکان شناســایی موانــع و نقــاط انســداد
جریــان دانــش را فرآهــم م ـیآورد.

اندازهگیــری میــزان تطابــق مدیریــت دانــش بــا
انتظــارات

فــرض کنیــم چارچــوب مدیریــت دانــش بــه تازگــی در یــک
ســازمان بــه اجــرا گذاشــته شــده اســت .چنیــن طرحــی قاعدتــاً
انتظــارات و انعــکاس واضــح و روشــنی را در قالــب سیاســتها و
اســتانداردهای مدیریــت دانــش در ســازمان بــه همــراه دارد .در ایــن
مرحلــه مجــری طــرح ممکــن اســت بخواهــد اندازهگیــری کنــد
کــه آیــا کارکنــان ایــن انتظــارات را بــرآورده میســازند یــا خیــر.
ایــن کار معمــوالً از طریــق داشــبوردها و ابزارهــای تحلیلــی بــرای
پیگیــری نحــوة بازخــورد اعضــای ســازمان انجــام میشــود.

اندازهگیری فعالیتهای مدیریت دانش

در برخــی مــوارد مفیــد خواهــد بــود کــه برخــی معیارهــای
اندازهگیــری فعالیــت بــرای ردیابــی و پایــش عملکــرد عناصــر و
ماژولهــای مختلــف سیســتم (نرمافــزار) مدیریــت دانــش بــهکار
گرفتــه شــود.

اندازهگیری نتایج کسبوکار

بهطــور کلــی اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه مدیریــت دانــش ماننــد
هــر پــروژة بهبــود دیگــر ،منجــر بــه بهبــود مســتمر عملکرد ســازمان
میشــود .همانطــور کــه دانــش گســترش مییابــد ،بهــرهوری و
نتایــج حاصــل از کســبوکار نیــز بهبــود مییابــد .بنابرایــن هــر
چقــدر چنیــن پروژههایــی بیشــتر اســتقرار مییابنــد ،نیــاز بــه
ارزیابــی عملکــرد کســبوکار نیــز بیشــتر احســاس میشــود.

تکنیکهــای ارزیابــی میــزان پیشــرفت
مدیریــت دانــش در یــک ســازمان
1 .1الگوبرداری

الگــو بــرداری ( )Benchmarkingدر حقیقــت شــکار بهروشهــا
در گســترة صنعــت اســت بــه گونــهای کــه دانــش حاصــل بــه
عملکــرد برتــر منجــر شــود .ایــن یــک روش بســیار ســادة مدیریــت
دانــش اســت کــه نقطة شــروع خــوب را نشــان میدهــد .الگوبــرداری
اصــوالً از مطالعــة شــرکتهای مشــابه تشــکیل میشــود و تعییــن
میکنــد بهتریــن روش انجــام کارهــا چگونــه اســت و ایــن روشهــا
چگونــه بــرای اســتفادههای خــاص تطابــق پیــدا کردهانــد .ایــن
رویکــرد بــه بهتریــن وجــه در ایــن ضربالمثــل هنــدی خالصــه
میشــود« :بــرای اینکــه بهتریــن باشــید ،بهترینهــا را بشناســید».
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دو نــوع کلــی از الگوبــرداری وجــود دارد:
•الگوبــردرای داخلــی :مقایســه بــا واحدهــای دیگــر درون
یــک شــرکت یــا مقایســة یــک واحــد بــا خــودش در
دورههــای زمانــی مختلــف.
•الگوبرداری خارجی :مقایسه با شرکتهای دیگر.

2 .2کارت امتیاز متوازن

روش کارت امتیــاز متــوازن ( ،)BSCیــک سیســتم قضــاوت
و مدیریــت اســت کــه شــرکتها را قــادر میســازد ،چشــمانداز
و اســتراتژی خــود را روشــن ســاخته و ایــن اســتراتژیها را بــه
بهتریــن شــکل بــه اقــدام تبدیــل نماینــد .ایــن روش دائمــاً در
خصــوص فرآیندهــای کســبوکار داخلــی و تبعــات خارجــی
آنهــا بازخــورد میدهــد و عملکــرد و نتایــج اســتراتژیک را بــه
طــور مســتمر بهبــود میبخشــد .کارت امتیــاز متــوازن چارچوبــی
مفهومــی ارائــه میدهــد کــه چشـمانداز ســازمان را بــه مجموعـهای
از شــاخصهای عملکــرد ترجمــه میکنــد .ایــن شــاخصها در
میــان چهــار بعــد توزیــع شــدهاند:
•شــاخصهای مالــی :شــامل ســنجههایی از قبیــل درآمــد
عملیاتــی ،نــرخ بازگشــت ســرمایه بــهکار گرفتــه شــده و
ارزش افــزودة اقتصــادی میباشــد.
•شــاخصهای مشــتری :کــه بــا ســنجههایی از قبیــل
رضایــت مشــتری ،حفــظ اعتمــاد و وفــاداری مشــتری و ســهم
بــازار در بخشهــای هــدف در ارتبــاط اســت.
•فرآیندهــای داخلــی کس ـبوکار :کــه از ســنجههایی نظیــر
هزینــه ،توانمنــدی و کیفیــت تشــکیل میشــود.
•آمــوزش ،یادگیــری و رشــد :ســنجههایی نظیــر میــزان
رضایــت کارکنــان ،مانــدگاری کارکنــان در ســازمان و
مجموعــهمهارتهــایکاریرامــوردبررســیقــرارمیدهــد.
ســازمان از طریــق  ،BSCقــادر اســت هــم عملکرد فعلــی (مالی،
مشــتری و فرآیندهــای کس ـبوکار) را مــورد پایــش و نظــارت قــرار
دهــد و هــم تالشهایــی در جهــت بهبــود فرآیندهــا ،انگیــزش و
آمــوزش کارکنــان و بهبــود سیســتمهای اطالعاتــی خــود انجــام داده

و تواناییهــای یادگیــری و بهبــود مــداوم خــود را گســترش دهــد.
روش کارت امتیــاز متــوازن در شــرکتهای دولتــی و خصوصــی
قابــل اجراســت و مزایــای قابــل توجــه و متنوعــی از جملــه تطبیــق
اهــداف انتزاعــی بــه گزارههــای عملــی قابــل پایــش ،بــه همــراه
دارد .همچنیــن ســنجههای عینــی از ســناریوهای فعلــی کسـبوکار
را بــه دســت میدهــد کــه امــکان انجــام تغییــرات از حالــت فعلــی
بــه وضعیــت مطلــوب در آینــده را فرآهــم م ـیآورد.

3 .3روش خانة کیفیت

خانــة کیفیــت بــه منظــور نشــان دادن ارتبــاط میــان کیفیــت
واقعــی و شــاخصهای کیفــی و همچنیــن شــاخصهای فرآینــدی
بـهکار مـیرود و بــه صــورت نمــودار اســتخوان ماهــی نمایــش داده
میشــود کــه کیفیــت مطلــوب واقعــی در ســر و اجــزاء کیفــی و
فرآینــدی در اســتخوانها قــرار میگیرنــد.
ایــن روش همچنیــن بــا نــام «اســتقرار تابــع کیفیــت» ()QFD
نیــز شــناخته میشــود و نیازهــای مشــتری را بــه بازاریابــی،
طراحــی ،توســعه ،مهندســی ،ســاخت و توابــع خدماتــی پیونــد
میدهــد .روش مذکــور میتوانــد در حــوزة خدمــات و همچنیــن
محصــوالت نرمافــزاری نیــز ب ـهکار گرفتــه شــود .روش  QFDتنهــا
سیســتم مدیریــت کیفیــت جامــع اســت کــه بــه طــور خــاص بــا
هــدف تأمیــن رضایــت مشــتری طراحــی شــده اســت .تمرکــز ایــن
روش بــر حداکثرســازی رضایــت مشــتری (کیفیــت مثبــت) اســت
کــه توســط معیارهایــی نظیــر تکــرار کســبوکار و ســهم بــازار
اندازهگیــری میشــود.
 QFDبــر ارائــة ارزش متمرکــز اســت و از طریــق جســتجوی
نیازهــای گفتــه یــا ناگفتــه ،در صــدد تبدیــل آنهــا بــه اهــداف
طراحــی و اتصــال ایــن اهــداف بــه فعالیتهــای کســبوکار
ســازانی اســت .افــزون بــر ایــن QFD ،بــه مشــتری اجــازه میدهــد
تــا نیازهــای خــود را اولویتبنــدی نمــوده و بــه ســازمان اطــاع
دهــد کــه وضعیــت کس ـبوکار در مقایســه بــا رقبــا چگونــه اســت
و در نهایــت ســازمان را بــه ســوی بهینهســازی شــاخصهایی
کــه بیشــترین مزیــت رقابتــی را بــه ارمغــان مــیآورد ،رهنمــون
میســازد.

شکل :7نمودار استخوان ماهی در مدیریت کیفیت
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تجزیه و تحلیل عوامل شکست پروژههای مدیریت دانش

فربد آقالر
کارشناس ارشد مدیریت دانش

مقدمه

پیشــرفت مدیریــت دانــش را بــه ســختی میتــوان بــه عنــوان
یــک حرکــت نــرم برشــمرد .واژه مدیریــت دانــش در اواخــر دهــه 90
و اوایــل  2000میــادی بــه یکبــاره مــورد محبوبیــت قــرار گرفــت و
بــه یکــی از رایــج تریــن لغــات و شــعارهای موجــود در علــم مدیریت
بــدل گردیــد .پــس از آن بــا روشــن شــدن ایــن حقیقــت کــه بیشــتر
تالشهــای مدیریــت دانــش بــا شکســت روبــرو شــدهاند از میــزان
محبوبیــت ایــن واژه نیــز ماننــد اکثــر شــعارهای دیگــر کاســته شــد.
برخــی از محققــان میــزان شکســت پروژههــای مدیریــت دانــش
را  50درصــد بیــان کــرده انــد ولــی ایــن عــدد میتوانــد بــا در
نظــر گرفتــن پروژههایــی کــه بــه نتیجــه مــورد انتظــار نرســیدهاند
بیشــتر نیــز باشــد.
بنابرایــن دالیــل شکســتها در حــوزه مدیریــت دانــش
چیســت؟ در ایــن نوشــتار بــه بررســی عوامــل شکســت پروژههــای
مدیریــت دانــش بــر اســاس تجــارب و درس آموختههــای بدســت
آمــده از پیــاده ســازی مدیریــت دانــش در ســازمانهای مختلــف
میپردازیــم .هــدف از ایــن مقالــه نــه نشــان دادن ایــن موضــوع
اســت کــه مدیریــت دانــش یــک مفهــوم مــرده و یــا در حــال مــرگ
اســت و نــه حتــی بازداشــتن ســازمانها از اجــرای مدیریــت دانــش
مــی باشــد ،بلکــه هــدف ،روشــن شــدن مشــکالت و چالشهایــی
اســت کــه ممکــن اســت در طــول اجــرای طــرح بــا آن روبــرو
شــویم .بــا امیــد بــه اینکــه درصــد موفقیــت فعالیتهــای مدیریــت

دانــش در آینــده افزایــش یافتــه و شــاهد چالشهــا ،مشــکالت و
شکســتهای کمتــری در ایــن زمینــه باشــیم.
قبــل از شــروع بحــث الزم اســت دو مفهــوم دانــش و مدیریــت
دانــش را بــه وضــوح تعریــف نماییــم:
دانــش :دانــش ترکیــب ســیالی از تجــارب چارچــوب بنــدی
شــده ،ارزشهــا ،اطالعــات نگاشــته شــده و ذهنیات خبرگان ســازمان
اســت کــه چارچوبــی را بــرای ارزیابــی و یکپارچهســازی اطالعــات
و تجربیــات جدیــد فراهــم میکنــد .دانــش از ذهــن افــراد نشــات
میگیــرد و در ذهــن افــراد نیــز بــه کار گرفتــه میشــود .معمــوال
دانــش در ســازمانها نــه تنهــا در مســتندات و مخــازن دانشــی
وجــود دارد بلکهــدر دســتورالعملها ،فرآیندهــا و روالهــای روزمــره
کاری نیــز نهادینــه شــده اســت (داونپــورت و پروســاک؛.)2000
مدیریــت دانــش :مدیریــت دانــش عبارتســت از مدیریــت
صریــح و سیســتماتیک دانــش حیاتــی و فرآیندهــای متعلــق بــه آن
از قبیــل خلــق ،ســازماندهی ،انتشــار ،اســتفاده و منقضــی نمــودن
دانــش در راســتای اهــداف ســازمان (اســکرم؛.)2011

عوامــل شکســت مدیریــت دانــش :درسهایــی
از گذشــته

شکســتها و موفقیتهــای مدیریــت دانــش سالهاســت کــه
موضــوع بحــث و تحقیــق محققــان قــرار گرفتــه اســت .در ایــن
مقالــه بــر اســاس همیــن تحقیقــات ،عوامــل شکســت مدیریــت
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دانــش بــه دو دســته عوامــل علّــی و عوامــل معلولــی تقســیمبندی
شــده اســت.
ّ
عوامــل علــی بــه موضوعــات گســترده مدیریتــی و ســازمانی
برمیگــردد کــه در پیادهســازی موفــق مدیریــت دانــش تاثیــر
مســتقیم دارنــد .ایــن عوامــل تعاریــف کلــی و تئــوری دارنــد ،هــر
چنــد ،درک درســت تمامــی عوامــل علــی ،بنیانــی محکــم فرآهــم
مــیآورد کــه بــر اســاس آن میتــوان طرحهــای مختلفــی از
مدیریــت دانــش را بــه اجــرا درآورد و یــا هــر گونــه معضــل و مشــکل
بــه وجــود آمــده را برطرفکــرد.
هــر یــک از عوامــل علــی میتوانــد بــه تعــدادی از عوامــل
احتمالــی شکســت منجــر شــود کــه در خــال پیادهســازی
مدیریــت دانــش بــروز میکنــد .در ایــن مقالــه هفــت نــوع از
رایجتریــن عوامــل شکســت تحــت عنــوان «عوامــل معلــول
شکســت» را مــورد بررســی قــرار میدهیــم .بایــد خاطرنشــان کــرد
کــه هــر یــک از عوامــل معلــول شکســت ،لزومــاً تنهــا بــه یــک
عامــل علــی مربــوط نمیشــوند .بــه طــور مشــابه روابــط پیچیــدهای
نیــز میــان عوامــل علــی برقــرار اســت کــه در ایــن مقالــه بــدان
پرداختــه نمیشــود (هماننــد مشــکالت بودجــه کــه میتوانــد در
اثــر ضعــف در برنامهریــزی یــا رهبــری حاصــل شــود و در عــوض
میتوانــد فاکتورهــای دیگــر نظیــر توســعۀ فنــاوری را تحــت تأثیــر
قــرار دهــد) .بــه عــاوه بــه دلیــل وجــود چنیــن روابــط متقابــل
پیچیــدهای گاهــی درجــۀ کمــی از همپوشــانی میــان عوامــل
مختلــف دیــده میشــود.

عوامل شکست ع ّلی
.1

.2
.3
.4
.5
.6

1فقــدان شــاخصهای عملکــرد و مزایــای قابــل
ا ند ا ز هگیــر ی
2حمایت مدیریتی ناکافی
3برنامهریزی ،طراحی ،هماهنگی و ارزیابی نامناسب
4مهارت ناکافی مدیران دانشی و دانشکاران
5مشکل در فرهنگ سازمانی
6ساختار سامانی نامناسب

عوامل معلول شکست

1 .1فقدان مشارکت و تعامالت گسترده

.2
.3
.4
.5
.6
.7

2عــدم وابســتگی ،کیفیــت پاییــن و غیرقابــل اســتفاده
بــودن اطالعــات
3تأکیــد بیــش از حــد بــر یادگیــری رســمی ،اتوماســیون و
نیازهــای تعییــن شــده
4پیادهسازی فناوری به طور نامناسب
5بودجۀ نامناسب و هزینههای اضافی
6عــدم مســئولیتپذیری و نبــود مالکیــت طــرح مدیریــت
دانــش
7از دســت رفتــن دانــش بــه دلیــل رویگردانــی یــا
بازنشســتگی کارکنــان

عوامل شکست ع ّلی

1 .1عــدم وجــود شــاخصهای عملکــرد و مزایــای
قابــل اندازهگیــری
توانایــی بــرای تعییــن اینکــه آیــا پــروژه یــا طــرح مدیریــت
دانــش بــا موفقیــت همــراه میشــود یــا شکســت میخــورد ،و
اینکــه آیــا تالشهــای صــورت گرفتــه بــرای ســازمان ارزشآفریــن
بــوده اســت ،در موفقیــت بلنــد مــدت ســازمان بســیار حیاتــی اســت.
بنابرایــن ،بــه منظــور ارزیابــی پیشــرفت ،بهبــود تدابیــر و مقایســۀ
وضعیــت فعلــی بــا ســازمانهای دیگــر ،بــه شــاخصهای عملکــرد
نیــاز داریــم .مدیریــت دانــش بایــد بــه جنبههــای اقتصــادی نیــز
متصــل شــود؛ بدیــن معنــا کــه بایــد ارزش آن آشــکار گــردد .اگرچــه
توجــه بــه شــاخصهای عملکــرد معمــوالً در میــان دالیــل عمــده
شکســت پروژههــای مدیریــت دانــش طبقهبنــدی نمیشــود ،امــا
درایــن مقالــه ســعی شــده اســت کــه اهمیــت آن برجســته شــود
زیــرا ایــن عامــل ،تعــداد زیــادی از فاکتورهــای علــی دیگــر را
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،از جملــه حمایــت مدیریتــی و توانایــی
برنامهریــزی و ارزیابــی.
بــه طــور کلــی ،ارزیابــی اثــرات مدیریــت دانــش بســیار دشــوار
اســت بــه ویــژه اگــر بخواهیــم تأثیــرات مالــی آنهــا را اندازهگیــری
نماییــم .ناملمــوس بــودن ماهیــت دانــش و ایــن واقعیــت کــه خلــق
ارزش از دانــش غالبــاً بــه طــور غیرمســتقیم انجــام میشــود و
نیازمنــد زمــان طوالنــی اســت ،باعــث میشــود چنیــن ارزیابیهایــی
بســیار دشــوار باشــد .بــا ایــن حــال ،شــاخصهای عملکــرد بــرای
متقاعــد کــردن مدیــران بــه ادامــۀ ســرمایهگذاری در مدیریــت
دانــش بســیار حیاتــی اســت .محققــان بــر ایــن باورنــد کــه میــان
شماره 29

7

شــاخصهای اندازهگیــری عملکــرد و عوامــل موفقیــت مدیریــت
دانــش ارتبــاط بســیار قــوی وجــود دارد.
2 .2حمایت مدیریتی ناکافی
وابســتگی عوامــل موفقیــت طرحهــای مدیریــت دانــش بــه
حمایــت مدیــران ،مقولــهای اســت کــه در گذشــته هــم بــه طــور
بســیار گســترده مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت .بــه طــور مشــابه
شکســت در ایــن گونــه از طرحهــا نیــز بــه عنــوان یــک نتیجــۀ
مســتقیم از حمایــت ناکافــی مدیــران در نظــر گرفتــه میشــود.
پیادهســازی یــک برنامــۀ مدیریــت دانــش شــامل خلــق ،پذیــرش
و اتخــاذ فرآیندهــا ،ارزشهــا و سیســتمهایی اســت کــه بــه طــور
گســترده در سراســر ســازمان یــا حداقــل در برخــی واحدهــای
عملیاتــی و انجمنهــا بــه اجــرا درآمدهانــد .پیادهســازی و موفقیــت
بلندمــدت چنیــن تغییــرات گســتردهای نــه تنهــا نیازمنــد حمایــت
مدیــران ارشــد و میانــی چــه از جهــت منابــع (مالــی و انســانی) و
چــه از دیــدگاه حمایــت سیاســی میباشــد ،بلکــه تضمیــن میکنــد
کــه ایــن اقدامــات در روندهــای روزمــرۀ ســازمانی پذیرفتــه شــوند.
دالیــل متعــددی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه چــرا وجــود حمایــت
مســتمر مدیــران در موفقیــت پــروژه مؤثــر اســت.
1 .1رهبــری ،مقبولیــت و مســئولیتپذیری :مدیریــت دانــش
بــه تدابیــر ویــژهای از قبیــل هدایــت قــوی ،تصمیمگیــری
و اجــرای تغییــر نیــاز دارد .همچنیــن تالشهــای مدیریــت
دانشــی بــه چشــماندازی روشــن و تعییــن الگــو توســط
مدیــران نیــز احتیــاج دارد .مدیــران بایــد سیاســتهایی را

بــه عنــوان روش مشــروعیت بخشــیدن بــه مدیریــت دانــش
انتخــاب نمــوده و اهمیــت آن در ســازمان را گــوشزد کننــد.
تــا کنــون محققــان بســیاری بــر اهمیــت پشــتیبانی مدیــران
ارشــد در موفقیــت مدیریــت دانــش صحــه گذاردهانــد .افــزون
بــر ایــن دو محقــق بــه نامهــای چــوآ و الم ( ،)2005نیــاز
بــه مدیریــت بحــران و تعارضــات بــه منظــور حلوفصــل
مســائل بیــن ذینفعــان را نیــز مطــرح میکننــد .در خصــوص
مســئولیتپذیری مدیــران ،محققانــی چــون وبــر ( )2007و
پترســون ( ،)2009عواملــی همچــون عــدم بــه اجــرا گذاشــتن
سیاســتهای روشــن در مــورد مســئولیتها و عــدم
مســئولیتپذیری مدیــران میانــی را بــه عنــوان فاکتورهــای
شکســت مدیریــت دانــش در نظــر میگیرنــد.
2 .2حمایــت :شکســت مدیریــت دانــش میتوانــد بــه دلیــل
عــدم حمایــت رهبــران و مدیــران اشــد ســازمان رخ دهــد .بــه
عــاوه هنگامیکــه مدیریــت دانــش بــه عنــوان ابــزار سیاســی
بــرای بــه دســت آوردن قــدرت در ســازمان بـهکار بــرده شــود،
نیــز عواقــب تلــخ تــوأم بــا شکســت در پــی خواهــد داشــت.
بســیار مهــم اســت کــه حمایــت مدیــران بهطــور بلندمــدت
اتفــاق بیافتــد چــرا کــه تعهــد مدیــران بــه مدیریــت دانــش،
میتوانــد بــه طــور ناگهانــی بــا ظهــور اولیــن شکســت رو بــه
کاســتی گــذارد.
3 .3مشــوقهای انگیزشــی و اقدامــات تنبیهــی :اســتانداردهای
تشــویقی و تنبیهــی کــه تولیدکننــدۀ رفتــار مناس ـباند ،نیــز
بایــد توســط مدیــران بــهکار گرفتــه شــوند .البتــه حــدود
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منفعــت ایــن روشهــا و اینکــه جنبههــای مجــازات تــا چــه
حــد جــدی باشــد ،هنــوز در میــان محققــان مــورد بحــث
اســت .امــا تــا آنجــا کــه بــه موضــوع مقالــۀ حاضــر مربــوط
میشــود ،میتــوان گفــت «مســاعدتهای انگیزشــی
نامشــهود» بــرای موفقیــت مدیریــت دانــش معمــوالً ضــروری
هســتند.
4 .4تخصیــص منابــع :مدیــران باید منابــع الزم بــرای پیادهســازی
طــرح مدیریــت دانــش را فرآهــم نماینــد .مدیریــت دانــش بــه
مقادیــر زیــادی از منابــع مالــی ،انســانی و مــادی نیــاز دارد
کــه شــامل انتصــاب متخصصــان شایســته و بودجــۀ کافــی
اســت .منابــع الزم بــرای اقدامــات تشــویقی نیــز بایــد در
بودجــۀ کل دیــده شــود.
اگرچــه تمــام ســطوح ســازمان در پــروژۀ مدیریــت دانــش
نقشــی بــر عهــده دارنــد ،عوامــل شکســت بســیار بــه مدیــران ارشــد
بســتگی دارد .رهبــری ،منابــع تخصیــص داده شــده ،برنامهریــزی،
سیاســتها و تعهــد بلنــد مــدت همــۀ کارکنــان همگــی اجــزای
الزم بــرای پیادهســازی و اجــرای صحیــح مدیریــت دانــش محســوب
میشــوند .عــدم حمایــت مدیــران ارشــد بــه دالیــل زیــر اتفــاق
میافتــد:
•فقــدان درک صحیــح :کــه شــامل عــدم درک مزایــا و منافــع
بــه اشــتراکگذاری دانــش یــا عــدم درک پیچیدگــی و
الزامــات میشــود .یکــی دیگــر از مشــکالت بالقــوه میتوانــد
در اثــر نداشــتن درک مشــترک از چیســتی مدیریــت دانــش
حاصــل شــود.
•نداشــتن شــاخصهای عملکــرد و ناتوانــی در محاســبۀ
بازگشــت ســرمایه ( :)ROIبــدون شــاخصهای ارزیابــی
عملکــرد متقــن بــرای مدیــران بســیار دشــوار خواهــد بــود که
ســرمایهگذاری بــر مدیریــت دانــش را ادامــه دهنــد.

•مانــور سیاســی :برخــی اوقــات پــروژۀ مدیریــت دانــش بــه
عنــوان وســیلهای بــرای کســب قــدرت در سلســلهمراتب
ســازمانی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .در مقابــل ،مبــارزه
و بحــث و جــدل بــر ســر قــدرت درون ســازمان ،بــه طــور
مســتقیم ســاختارهای اصلــی مدیریــت دانــش را مختــل
میکنــد .بــه عنــوان مثــال ،بــه اشــتراکگذاری آزاد دانــش
و اطالعــات و بهبــود روشهــای اتصــال فرآیندهــا و وظایــف
کاری بــا افــراد خــاص درون ســازمان ،بــه طــور جــدی دچــار
اختــال میشــود.
•کمبــود زمــان :در بعضــی مواقــع ،مدیــران زمــان کافــی را برای
پیادهســازی و اجــرای صحیــح تالشهــای مدیریــت دانشــی
اختصــاص نمیدهنــد .ایــن مــورد غالبــاً در شــرکتهایی
اتفــاق میافتــد کــه بــر نــاب بــودن اصــرار میورزنــد.
3 .3برنامــه ریــزی ،طراحــی ،هماهنگــی و ارزیابــی
نامناســب
پیادهســازی موفــق مدیریــت دانــش ،بــه یکپارچهســازی
جنبههــای بســیار متفاوتــی از فرآیندهــای ســازمانی بســتگی دارد.
مدیریــت دانــش در حقیقــت یــک اســتراتژی و نظــام ســازمانی
فرآهــم مـیآورد کــه افــراد ،فرآیندهــا و فنــاوری بــه صورتــی مؤثــر
در یــک بســتر ســازمانی ادغــام شــوند .بــه منظــور حصــول اطمینــان
از اینکــه تمامــی جنبههــای مدیریــت دانــش بــه طــور مؤثــر
و کارآمــد پیادهســازی شــدهاند و در کنــار یکدیگــر بــه خوبــی
کار میکننــد ،بــه برنامهریــزی مناســب و ارزیابــی مســتمر نیــاز
داریــم .بــه عــاوه ،در پیادهســازی مدیریــت دانــش نیــاز داریــم تــا
بــر اهــداف راهبــردی کســبوکار ســازمان و همچنیــن مشــکالت
حــاد کســبوکار تمرکــز نماییــم .بــه عبــارت دیگــر ،پیادهســازی
مدیریــت دانــش یــک رونــد طوالنــی مــدت اســت و بــه دیدگاهــی
عملگــرا نیــاز دارد.
معمــاری مدیریــت دانــش و اســتراتژی کلــی نیــز بــه عنــوان
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دو فاکتــور موفقیــت بســیار مهــم شــناخته میشــوند .همچنیــن
وابســتگی ســازندهای میــان کنتــرل و ارزیابــی عملیــات و اثربخشــی
مدیریــت دانــش پــروژه بــه چشــم میخــورد .توانایــی ارزیابــی
پیشــرفت پــروژه نیــز بــه در دســت داشــتن شــاخصهای عملکــرد
خــوب وابســته اســت .بــدون چنیــن شــاخصهایی پیگیــری و
ردیابــی میــزان اثربخشــی پــروژه بــرای مدیــران کار بســیار دشــواری
خواهــد بــود .ارزیابــی ناکارآمــد میتوانــد ناشــی از عــدم وجــود
شــاخصهای عملکــرد متقــن و یــا نداشــتن رویکــرد نظاممنــد و
جامــع در طــول اجــرای طــرح مدیریــت دانــش باشــد .بــا توجــه بــه
مــوارد فــوق ،میتــوان اســتنباط کــرد کــه برنامهریــزی و ارزیابــی
پیشفرضهایــی هســتند کــه اهــداف زیــر را بــرآورده میکننــد:
♦تعییــن اهــداف پــروژه مدیریــت دانــش و تفویــض
مســئو لیتها
♦یکپارچهســازی توانمندســازهای مختلــف مدیریــت دانــش
در چارچــوب اســتراتژی
♦همسوســازی اســتراتژی مدیریــت دانــش بــا اســتراتژی
کلــی ســازمان
♦بهبود اثربخشی مدیریت دانش در سطح پروژه
♦برآورد و تشخیص مشکالت
♦تعیین موفقیتها و شکستهای پروژه
♦پیشبینی هزینهها و تعیین بودجه
♦پیادهسازی اقدامات اصالحی
بــا ایــن حــال ،هیــچ فرمــول خاصــی بــرای پیادهســازی
مدیریــت دانــش وجــود نــدارد و هــر ســازمانی بایــد متدولــوژی خــود
را بــا توجــه بــه شــرایط خــاص دنبــال نمایــد.

4 .4مهارت ناکافی مدیران و دانشکاران
مدیــران دانــش و دانشــکاران طیــف کاملــی از ســمتهای
مدیریــت دانــش را در بــر میگیرنــد کــه ممکــن اســت شــامل
عناویــن شــغلی یــا نقشهایــی هماننــد مدیــر ارشــد دانــش
( ،)CKOکارگــزار دانــش ( ،)K-brokerتحلیلگــر دانــش و مهنــدس
سیســتمهای دانــش باشــد .مهارتهــای مــورد نیــاز بــرای مدیــران
دانــش و دانشــکاران را میتــوان بــه صــورت زیــر دســتهبندی کــرد:
ο οمهارتهای استراتژیک و کسبوکار
ο οمهارتهای ارتباطات بینفردی
ο οمهارتهای مدیریتی
ο οمهارتهای فکری و یادگیری
ο οمهارتهای مدیریت اطالعات
ο οمهارتهای فناوری اطالعات
مهارتهــای الزم بــرای مدیــران دانــش یــا دانشــکاران بســته
بــه حوزههــای خــاص مســئولیتی کــه بــرای آنــان تعریــف میشــود،
میتوانــد بــه شــدت تغییــر کنــد .بــه عنــوان مثــال یــک مدیــر
ارشــد دانــش ( )CKOبــه مهارتهــای بســیار قــوی در اســتراتژی
و کســبوکار ،مدیریــت ،یادگیــری و ارتباطــات احتیــاج دارد؛ در
حالیکــه مهارتهــای ســطح بــاالی فنــاوری اطالعــات تنهــا
بــرای مهنــدس سیســتم کــه مســئول توســعۀ نرمافــزار مدیریــت
دانــش اســت ،الزامــی میباشــد .مدیریــت دانــش بــه احتمــال زیــاد
شکســت میخــورد اگــر:
•مهارتهــای مــورد نیــاز و مرتبــط بــا حــوزۀ کاری

وجــود نداشــته باشــد :ورزیدگــی در حوزههــای فنــی و
کس ـبوکار بــرای تــداوم پــروژۀ مدیریــت دانــش ضــروری
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اســت .مهارتهــا میتواننــد از طریــق آمــوزش ،توســعه و
بهبــود یابنــد و در خدمــت پیادهســازی اهــداف روشــن و
قابــل اندازهگیــری قــرار گیرنــد.
•انتخــاب نامناســب مدیــران دانــش :مهارتهــا بایــد
بــا نقشــی کــه مدیــر و دانشــکار در طــرح  KMایفــا
میکننــد ،مطابقــت داشــته باشــد .بــه عنــوان مثــال یــک
مدیــر میانــی بایــد ســه مهــارت کلیــدی داشــته باشــد:
چیرهدســتی در تحلیــل اطالعــات ،مهارتهــای دیــداری
و عملگرایــی.
5 .5مشکالت ناشی از فرهنگ سازمانی
حضــور یــک فرهنــگ ســازمانی مناســب ،بــه عنــوان یکــی از
جنبههــای کلیــدی پیادهســازی موفقیتآمیــز مدیریــت دانــش
پذیرفتــه شــده اســت .فرهنــگ ســازمانی از ارزشهــا و باورهــای
اعضــای آن و همچنیــن مصنوعــات ،عالمــات ،رویدادهــا و رفتــار
ســازمان تشــکیل شــده اســت .فرهنــگ خــود را در تعامــات
اجتماعــی بــروز میدهــد و از طریــق یــک زبــان مشــترک یــا
«زبــان مخصــوص ســازمان» انتقــال مییابــد .فرهنــگ نقشــی
اساســی و مهــم در تمایــل اعضــای ســازمان بــه اشــتراک دانــش
ایفــا مینمایــد ،زیــرا مــوارد زیــر را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
♦اعتمــاد :محققــان اعتمــاد را بــه ســه عامــل محــرک در به
ت و برگشــت
اشــتراکگذاری دانــش پیونــد میدهنــد :رف ـ 
اطالعــات (بدیــن معنــا کــه اطمینــان داشــته باشــیم کــه
دانشــی کــه امــروز بــه اشــتراک گذاشــته میشــود ،مزایــا
و منافعــی در آینــده بــه همــراه دارد کــه بــه شــخص بــه
اشــتراک گذارنــده بــر میگــردد) ،شــهرت و نوعدوســتی.
♦تمایــل بــه قبــول دانــش از دیگــران بــدون آنکــه یــک
کمبــود یــا نقــص در شــخص گیرنــده دانــش تلقــی شــود.
♦تمایــل و توانایــی یادگیــری بــه صــورت فــردی ،گروهــی
و ســازمانی

♦پشــتیبانی از ارتباطــات غیررســمی ،تحمــل اشــتباه،
فرهنــگ پــروژه مثبــت و تعهــد مدیــران ارشــد.
♦باز بودن نسبت به تغییر
♦اشتیاق و توانایی برای آزمودن ،یادگرفتن و نوآوری
♦تمایــل صادقانــه و بازبــودن نســبت بــه اعتــراف بــه
اشــتباهات
♦مدیریــت فرآیندهــای کس ـبوکار و واکنــش بــه تغییــرات
خارجــی
فرهنــگ میتوانــد در ســطح ســازمان یــا جامعــه متفــاوت
باشــد .از آنجایــی کــه مدیریــت دانــش بخشهــای عملیاتــی
و کارکــردی را هــدف قــرار میدهــد ،درک درســت از تمــام
جنبههــای فرهنــگ ســازمان بســیار حیاتــی اســت .رونــد ایجــاد
تغییــر خصوصــاً در فرهنــگ ســازمانی بســیار دشــوار اســت زیــرا
فرهنــگ وابســته بــه تاریــخ و پیشــینۀ اعضــای ســازمان اســت و بــه
عنــوان یــک مکانیــزم اجتماعــی در مقابــل اعضــای جدیــد ســازمان
عمــل میکنــد .فرهنــگ ســازمانی معمــوالً بــه طــور مجــدد بازتولیــد
میشــود و معضــات و ناهنجــاری ای فرهنگــی کمتــر احتمــال دارد
کــه از خــارج از ســازمان (اســتخدام نیــروی جدیــد) ،وارد شــود بلکــه
از موقعیتهــای شــغلی پاییــن بــه مراتــب باالتــر نفــوذ میکنــد.
بــه هــر حــال ،مدیریــت فرهنــگ بــه منظــور پیادهســازی موفــق
مدیریــت دانــش ضــروری اســت.
6 .6ساختار سازمانی نامناسب
ســاختار ســازمانی نقــش مهمــی در تعییــن چگونگــی توزیــع
قــدرت ،رونــد تصمیمگیــری ،میــزان «آزادی» در شــرکت و موانــع
میــان گروههــا و اشــخاص مختلــف ،بــازی میکنــد .بنابرایــن
ســاختار ســازمانی توانایــی و تمایــل افــراد و انجمنهــا بــه اشــتراک
و خلــق دانــش را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و نقــش
تعیینکننــدهای در چگونگــی مدیریــت طــرح مدیریــت دانــش
ایفــا مینمایــد .ســاختار ســازمانی توســط نویســندگان و محققــان
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مختلــف بــه عنــوان عنصــر مهــم در پیادهســازی مدیریــت دانــش
طبقهبنــدی شــده اســت (بــه عنــوان مثــال داونپــورت .)2001
 Wuو همــکاران ( ، )2010ســه بعــد ســاختار ســازمانی را
شناســایی کردهانــد :تمرکــز ،رســمیت و پیچیدگــی.
•تمرکــز :عبارتاســت از میــزان یــا درجــۀ متمرکــز بــودن
تصمیمگیــری در ســازمان .در یــک ســازمان بــا تمرکــز بــاال،
تصمیمــات تنهــا توســط چنــد مدیــر ارشــد ســازمان گرفتــه
میشــود .الزمــۀ ایــن نــوع از تصمیمگیــری داشــتن ظرفیــت
شــناختی بــاال توســط هــر یــک از ایــن مدیــران اســت.
بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه ســاختارهای غیــر متمکــز ،بــرای
مدیریــت دانــش بیشــتر مناســب هســتند.
•رســمیت :میــزان یــا درجــهای کــه رفتــار افــراد درون یــک
ســازمان توســط قوانیــن ،سیاســتها و قواعــد از پیــش
تعریفشــده ،اداره میشــود .میــزان یــا درجــهای کــه
شــبکههای غیــر رســمی در ســازمان ،تحمــل یــا تشــویق
میشــوند ،درســت در نقطــۀ مقابــل ایــن نــوع از ســاختار
قــرار دارد .ایــن جنبههــا دقیقــاً مشــابه آن چیــزی اســت
کــه بــراون و دوگیــد ( ،)1991ســاختار عملکــرد متعــارف و
غیــر متعــارف مینامنــد کــه اولــی بــه هــواداران قوانیــن و
دســتورالعملهای رســمی اطــاق میشــود و دومــی بــه
رویههــای غیــر رســمی اشــاره دارد کــه منبــع واقعــی حــل
مســئله و نــوآوری هســتند .بــه طــور کلی ســاختارهای رســمی

سفتوســخت بــرای مدیریــت دانــش مضــر میباشــند.
•پیچیدگــی :شــرایطی اســت کــه در آن ســازمان از بخشهــای
بســیار متعــدد و نــه لزومــاً مرتبــط بــا یکدیگــر تشــکیل
شــده اســت .شــرکتها معمــوالً از تقســیمات کارکــردی،
منطقــهای ،واحدهــای کســبوکار مختلــف یــا بخشهــای
ســاختاری تشــکیل شــدهاند کــه ایــن تقســیمات خــود
مانعــی در برابــر مدیریــت دانــش بــه شــمار میرونــد .زیــرا
هــر یــک از ایــن تقســیمات تنهــا بــه اهــداف خویــش فکــر
میکننــد .ســاختارهای ســازمانی ســادهتر پیادهســازی
مدیریــت دانــش را آســانتر میکننــد در حالیکــه پیچیدگــی
ســاختار ســازمانی ،چگونگــی مدیریــت آن را نیــز تحــت تأثیــر
قــرار داده و تعییــن نقشهــای مدیریتــی بــه گونــهای کــه
پیادهســازی مؤثــر مدیریــت دانــش را در بــر داشــته باشــد،
دشــوار میگــردد.
هیــچ فرمــول خاصــی بــرای مدیریــت ســاختار ســازمانی وجــود
نــدارد ولی شــکی نیســت کــه ســاختار در ســطوح عملیاتــی مختلف،
بــر مدیریــت دانــش تأثیــر میگــذارد .ســاختار ســازمانی نامناســب،
میتوانــد بــه گســترهای از معضــات در خصــوص اشــتراک دانــش،
تصمیمگیــری مؤثــر و مدیریــت کارآمــد فعالیتهــای مدیریــت
دانــش منجــر شــود.
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روندهای جهانی و مطالعات موردی کوتاه از مدیریت دانش

ساسان رستمنژاد
مدیر توسعه کسبوکار

یونســکو؛ برنــده جایــزه جهانــی مدیریــت دانــش
ســال 2015

مدیریــت دانــش در ســازمان شــما؛ پویــا یــا در
حــال افــول!؟

از ســال  ،2008جایــزه جهانــی مدیریــت دانــش توســط “انجمــن
مدیریــت دانــش اتریــش” بــه برتریــن ســازمان جهــان کــه دامنــه
فعالیــت بینالمللــی داشــته باشــد ،اهــدا میشــود .اهــم معیارهایــی
کــه ســازمانها بــرای دریافــت ایــن جایــزه بایــد داشــته باشــند
مــوارد زیــر هســتند:

فــرضکنیــم کــه مدیریــت دانــش در ســازمان شــما وجــود دارد
و تیــم مدیریــت دانــش نیــز در حــال انجــام وظایــف خــود اســت؛
چطــور میتــوان متوجــه شــد کــه فرآیندهــای مدیریــت دانــش بــه
خوبــی و بــه معنــای واقعــی در ســازمان شــما در حــال پیادهســازی
اســت!؟
 Nick Miltonو  Patrick Lambeاز مشــاوران برجســته مدیریــت
دانــش در ســطح جهــان ،شــاخصهای زیــر را بــر مبنــای تجربــه
چندیــن ســاله خــود در ایــن حــوزه بــرای تشــخیص پویــا بــودن و یــا
در حــال افــول بــودن مدیریــت دانــش در ســازمان بیــان کردهانــد:

1.1دســتاوردهای چشــمگیر حاصــل از اجــرای برنامههــای نوآورانــه
و بهکارگیــری راهکارهــای مدیریتــی موفــق بــرای پیادهســازی
سیاس ـتهای دانشــی ســازمان و مدیریــت دانــش
2.2دســتاوردهای برجســته منتــج از نهادینهکــردن فرآیندهــای
خلــق دانــش ،انتقــال دانــش ،تســهیم دانــش و بهکارگیــری
دانــش
در ســال  ،2015ســازمان علمــی ،فرهنگــی و تربیتــی ملــل متحــد
(یونســکو) بــا توجــه بــه فعالیتهایــی کــه طــی ایــن ســال داشــت،
مفتخــر بــه دریافــت ایــن جایــزه شــد.
Source: Honoring UNESCO with the Knowledge Management
Award 2015/ Association Knowledge Management Austria.

1 .1میــزان حضــور در برنامههــای فرهنگســازی و آمــوزش
مدیریــت دانــش در ســازمان
2 .2میــزان ورود دانــش و درسآموختــه در نــرم افــزار مدیریــت
دانــش
3 .3میــزان حضــور و فعالیــت در فضاهــای تعاملــی ســازمان ماننــد
انجمنهــای خبرگــی
http://www.nickmilton.com/2015/11/how-do-you-know-km-is-failing.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=linkedin
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آنچه که هر استارتآپ نیاز دارد تا از مدیریت دانش بداند

امیر خسروانی
سردبیر و مدیر ارشد پروژه

مقدمه

مدیریــت دانــش در اســتارت آپهــا و کســب و کارهــای کوچک،
خــود بخــودی و ســاختار نیافتــه اســت .ارتباطــات و تســهیم دانــش
در اکثــر ســازمانهای کوچــک ،بــه ســادگی و بصــورت طبیعــی
رخ میدهــد و ارتبــاط تیمهــا بــه خوبــی شــکل یافتهانــد .یــک
ســازمان نوپــا ممکــن اســت منابــع مالــی گســترده و متخصصــان
ماهــری در اختیــار داشــته باشــد؛ امــا مدیریــت غیرمؤثــر دانــش،
ســبب نابــودی همــه آنهــا خواهــد شــد.
پیشــنهاداتی بــرای افزایــش شــانس موفقیــت ایــن ســازمانها
در ادامــه بیــان خواهــد شــد تــا امکانــات اســتارتاپها را بــرای
تقویــت ویژگیهــای رقابتــی ،افزایــش بــازده و پیشــروی ســازمان
بــه ســمت ســطوح باالتــری از بلــوغ ،رشــد و ســودآوری ،بــه شــکلی
مناســب بــکار گیــرد.

داراییهــای دانشــی ،ارزش ســازمان شــما
هســتند( .اســتراتژی مدیریــت دانــش)

افــراد ،منابــع و بودجــه پایــدار نخواهنــد بــود؛ امــا دانشــی کــه
شــما کســب میکنیــد همیشــه بــا شــما خواهــد مانــد.

افزایــش کارایــی و مرکزیــت بخشــیدن بــه
داراییهــای دانشــی

مرکزیــت بخشــی بــه داراییهــای دانشــی ،از طریــق شناســایی
و انتقــال دانــش موجــود در مخــازن دانشــی ســازمان و بکارگیــری
آن ،صــورت میپذیــرد .کارکنــان ســازمان نبایــد اطالعــات و دانــش
خــود را در مخــازن شــخصی خــود (ماننــد رایانــه و ایمیــل شــخصی
و  )...نگهــداری کننــد .هــر چنــد هــر ســازمانی مســتنداتی دارد کــه
بایــد دسترســی بــه آنهــا محــدود و تعریــف شــده باشــد.

روز

اجتنــاب از اصــرار بــر اســتفاده از فناوریهــای

ممکــن اســت تمامــی فناوریهــای جدیــد بــرای اســتفاده در
ســازمان مناســب نباشــد .یکــی از ســریعترین راههــای دور شــدن از
اهــداف ،اجــازه انتشــار آزادانــه دانــش دســته بنــدی و ذخیــره شــده
ســازمان اســت کــه ســبب بــروز اختــاف جــدی و اضافــه کاری
میشــود .بخصــوص زمانــی کــه بیشــتر ســازمانها نمیداننــد کــه
چنیــن مشــکلی وجــود دارد .ایــن موضوعــی شــایع در بســیاری از
ســازمانهای بــزرگ امــروز اســت.
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بیــن اســتراتژی مدیریــت دانــش و تجــارب
خــود ارتبــاط برقــرار کنیــد

اگــر شــما در محیطــی غیــر یکنواخت هســتید کــه افــراد ،دانش
را نــزد خــود احتــکار میکننــد ،جلســه کوتاهــی بــرای تبــادل نظــر
بــا صاحبــان دانــش و افــراد تاثیــر گــذار در ســازمان ترتیــب دهیــد
و دریافــت آنهــا از ماموریــت ســازمان را جویــا شــوید .ایــن بخشــی از
بلــوغ یــک ســازمان خواهــد بــود.

یافتن پاسخها

مطالعــات نشــانمیدهــد کــه کارکنــان یــک ســازمان حداقــل
 %20زمــان خــود را بــرای جســتجو و یافتــن پاســخ سواالتشــان،
صــرف میکننــد .مرکزیــت بخشــی بــه داراییهــای دانشــی شــما،
ســبب کاهــش ناکارآمــدی و هزینههــای جــاری اجرایــی خواهــد
شــد.

ایجـاد یـک سـاختار دانـش ،فراتـر از نقشهای
کارکردی

شــما افــراد متفاوتــی داریــد کــه مســول توســعه ،بازاریابــی،
اســتخدام ،فــروش ،و مهندســی داریــد (و یــا خواهیــد داشــت) .شــما
آنهــا را اســتخدام کردیــد ،چــرا کــه در زمینــه خودشــان متخصــص
هســتند و میتواننــد بطــور مســتقل فعالیــت کننــد .امــا ،ایــن افــراد
را بــه حــال خــود رهــا نکنیــد تــا اســتراتژی مدیریــت دانــش واحــد
خــود را بــدون در نظــر گرفتــن اســتراتژی کلــی مدیریــت دانــش
ســازمان توســعه دهنــد.

آموزش دانشی

افــراد در ســازمان شــما نیــاز دارنــد بــا مخــازن دانشــی و
ســاختاربندی آنهــا در ســطوح ارشــد آشــنا باشــند .ایــن کار را بــرای

دسترســی کارمنــد توســعه بــازار بــه آخریــن لوگویــی کــه توســط
تیــم بازاریابــی تولیــد شــده ،آمــوزش کارکنــان جدیدالــورود و یافتــن
پاســخ ســواالت آســانتر میکنــد .هــر نفــر در ســازمان شــما نیــاز
دارد تــا نحــوه انجــام ایــن کار و منافــع حاصــل از آن را بدانــد.
 30دقیقــه وقــت بــرای آمــوزش ،یــادآوری و نهادینــه کــردن ایــن
فعالیــت در جلســات هفتگــی ،میتوانــد مانــع از دوبــاره کاری در
ســازمان شــما شــود.

درک ایــن دو کلمــه :دانــش ضمنــی و دانــش
آشــکار

دانــش ضمنــی :ایــن اطالعــات و دانشــی اســت کــه شــما در
ذهــن خــود داریــد و میتوانیــد آنــرا در آینــده بــروز دهیــد .بــه
عبــارت دیگــر ،شــما نمیدانیــد کــه چــه میدانیــد تــا زمانیکــه
از شــما ســوالی پرســیده شــود( .بــرای مثــال 3 :رســتورانی کــه شــما
آنهــا را بــه دیگــران توصیــه نمیکنیــد).
دانــش آشــکار :ایــن دانــش ضمنــی شــما اســت کــه ثبــت
شــده و در داراییهــای دانشــی ســازمان ســاختاریافته اســت.
دیگــران هــم میتواننــد بــه آن دسترســی داشــته و آنرا مــورد
اســتفاده قــرار داده و بــر مبنــای آن بــا هــم تعامــل داشــته
باشــند .ایــن دانــش میتوانــد شــامل مســتند ،دســتورالعمل ،فایــل
تصویــری ،رویههــا و  ...باشــد.
مــوارد بیــان شــده ،تکــه کوچکــی از کــوه یخــی بــه نــام
مدیریــت دانــش اســت .بســیاری از ســازمانها ،خواهنــد گفــت کــه
زمــان کافــی نخواهنــد داشــت .امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه ارزش
ســازمان شــما بــه دانــش اســت و دانــش اســت کــه قابلیــت رقابــت و
تمایــز را ایجــاد میکنــد .اگــر شــما یــک اســتراتژی مدیریــت دانــش
نداریــد ،زمانــی را بــه آن اختصــاص دهیــد و ســطح خــرد ســازمان
خــود را افزایــش دهیــد.
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نقش شبکههای اجتماعی سازمانی در مدیریت دانش

عالیه سلیمیان
مدیر تحقیق و توسعه

شبکه اجتماعی سازمانی چیست؟

شــبکههای اجتماعــی امــروزه بــه بخشــی از زندگــی مــا تبدیــل
شــده اســت کــه مــا را بــا دوســتانمان در ارتبــاط نــگاه م ـیدارد و
منجــر بــه ایجــاد فرهنــگ جدیــدی بــرای بــه اشــتراکگذاری ،بحــث
و گفتگــو و تعامــل شــده اســت .شــبکه اجتماعــی ســازمانی بطــور
مشــابه چگونگــی تعامــل کارکنــان ســازمان بــا یکدگیــر ،با مشــتریان
و شــرکای ســازمان را تغییــر میدهــد .تعامــل شــامل مجموع ـهای
از بحــث وگفتگوهــا ،پرســشها ،پاســخها ،جســتجوی اطالعــات و
کســب بازخــورد بــر روی تحویلدادنیهــا بــرای رســیدن بــه یــک
هــدف اســت .شــبکه اجتماعــی ســازمانی بــه معنــای اســتفاده از
شــبکههای اجتماعــی آنالیــن و یــا ارتباطــات اجتماعــی میــان
کارکنــان بــرای اشــتراک عالقهمندیهــا و فعالیتهــا در حــوزه
کســب و کار ســازمان اســت .شــبکه اجتماعــی ســازمانی بــا توجــه
بــه مزیتهــای خــود بــرای بهبــود ارتباطــات و تعامــات ســازمان،
در میــان کســب و کارهــای مــدرن جــا بــاز کــرده اســت .ســازمانها
در حــال تکیــه زدن بــر پلتفرمهایــی همچــون یامــر ،چتــر و ...
هســتند کــه ســازمان را در ارتباطــات و تعامــات  B2Bو B2C
توســعه میدهــد .شــرکتهای بــزرگ و چنــد ملیتــی ،کوچــک
و متوســط ،تاسیســات بهداشــتی ،اپراتــور هتــل ،شــرکتهای
خدمــات مالــی و بانکــداری ،شــرکتهای بیمــه ،شــرکتهای
خدمــات حرف ـهای ،آژانسهــای بازاریابــی و تبلیغــات و شــرکتهای
دولتــی عالقــه زیــادی بــه راهکارهــای شــبکه اجتماعــی ســازمانی
دارنــد .درحالیکــه هــدف اصلــی بــرای اســتقرار شــبکه اجتماعــی
ســازمانی ،بهبــود ارتباطــات و تعامــات ســازمانی اســت ،موضوعــات

دیگــری ماننــد ایجــاد توانایــی درک مشــتریان بــرای بهبــود
تصمیمگیــری و توســعه اســتراتژیهای کســب وکار بــا اســتفاده
از شــبکه اجتماعــی مــورد توجــه قــرار دارد .البتــه معضالتــی در
شــبکه اجتماعــی ســازمانی ماننــد عــدم مشــارکت کامــل نیــروی
انســانی ،مســائل امنیــت و هــوش فکــری ،و ســوء اســتفاده از شــبکه
اجتماعــی ســازمانی نیــز وجــود دارد.

تاریخچه شبکه اجتماعی سازمانی:

شــبکه اجتماعــی ســازمانی از مفهــوم ســازمان  2.0رشــد یافــت
کــه در ســال  2006از ســوی مــک آفــی ارائــه شــد .مکآفــی
ســازمان  2.0را بهصــورت اســتفاده از پلتفــرم نــرم افــزار اجتماعــی
از ســوی کســب و کار بــرای دنبــال کــردن اهــداف تعریــف کــرده
اســت .در ایــن پلتفرمهــا ،اطالعــات در دســترس کارکنــان ســازمان
میباشــد و توســط آنــان قابــل مشــاهده اســت ،و از تکنولوژیهــای
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تعاملــی بهــره میگیــرد کــه از برخــی از اپلیکیشــنهای دهــه
گذشــته ماننــد فیســبوک ،ویکیپدیــا ،یوتیــوب ،توییتــر ،بالگــر
متولــد شــدهاند .اصطــاح ســازمان  2.0از وب  2.0ایجــاد شــده
اســت کــه توســط تیــم اوریلــی بــرای شــرح و توصیــف تغییــرات در
ســایتها و اپلیکیش ـنها بــر روی وب ،ب ـهکار گرفتــه شــد .در ســال
 ،2006تکنولوژیهــای وب  2.0ماننــد بالگینــگ ،جریانهــای
اجتماعــی ،ویکیهــا ،و اشــتراک فایل/چنــد رســانهای در قالــب
نرمافزارهــای تعاملــی بــرای کســب وکار ظهــور یافتنــد و از آن
پــس نرمافــزار شــبکه اجتماعــی ســازمانی و نرمافزارهــای تعاملــی
مطــرح شــدند.
شروع حرکت به سمت شبکه اجتماعی سازمانی
تعاملهــا بــه شــیوه قدیمــی ناکارآمــد و زمانبــر اســت.
ایمیــل ،اینترانــت ،و ابزارهــای قدیمــی مدیریــت دانــش بــر پایــه
تکنولــوژی اجتماعــی نیســتند و مزیتهــای یــک شــبکه اجتماعــی
ســازمانی را ندارنــد .ایمیــل در کســب و کار یــک ابــزار فــردی
محســوب میشــود کــه تعامــل فــرد بــه فــرد را فراهــم میکنــد.
انــدرو مکآفــی در کتــاب” ســازمان  ”2.0ایمیــل را بصــورت یــک
کانــال توصیــف میکنــد کــه بــرای ارتباطــات یــک بــه یــک
طراحــی شــده اســت .امــا از طریــق شــبکه اجتماعــی ســازمانی،
اعضــای گــروه قــادر بــه مشــاهده اطالعــات و بحــث وگفتگــو بــر
روی آن خواهنــد بــود .اطالعــات قابــل مشــاهده اســت و بهراحتــی
میتــوان روی آن نظــر داد و اقدامــات اجرایــی را انجــام داد .حتــی
اینترانــت ســازمان بــرای انتشــار اطالعــات در ســازمان طراحــی
شــده اســت نــه بــرای بــه اشــتراکگذاری و تولیــد اطالعــات در
یــک گــروه .افــزودن محتــوا در اینترانــت ســازمان ،اغلــب محــدود
بــه تعــداد اندکــی از کارکنــان ســازمان اســت .امــا شــبکه اجتماعــی
ســازمان بــرای تمامــی کارکنــان در دســترس اســت .مهــارت
خاصــی بــرای اشــتراک اطالعــات مــورد نیــاز نیســت و بــر خــاف
اینترانتهــای ســازمان بــرای بحــث بــر روی مســئله در هــر مــکان
و زمــان و یافتــن پاســخ بــکار گرفتــه میشــود .بنابرایــن ابزارهــای
قدیمــی ،کارایــی الزم متناســب بــا فضــای رقابتــی کســب وکارهــای
امــروزی را ندارنــد و میبایســت ابزارهــای جدیــدی را جایگزیــن
آنهــا ســاخت.

مزیتهای شبکه اجتماعی سازمانی

بهنظــر میرســد شــیوههای تعامــل بــا اســتفاده از ابزارهــای
کســب وکار بــا قابلیــت بارگــذاری ماننــد ایمیــل ،بــه کنــدی و
دشــواری صــورت میگیــرد و اســناد و اطالعــات بــا موضوعــات
مختلــف در بخشهــای گوناگــون همچــون ایمیلهــا ،فایلهــای
اکســل و ورد در دســکتاپهای کارکنــان ،درایوهــای مشــترک و
سیســتمهای مدیریــت محتــوا ذخیــره میشــوند .بازیابــی اطالعــات
بــا ایــن شــیوهها موجــب اتــاف زمــان وافزایــش هزینههــای
ســازمان میشــود .پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه کارکنــان
ســازمان حــدودا یــک چهــارم زمــان خــود را بــرای جســتجوی
اطالعــات صــرف میکننــد .هزینــه ایــن زمــان میتوانــد 25
درصــد هزینــه کارکنــان باشــد .مطابــق تحقیقــات  IBMبــروی 400
نیــروی اجرایــی 13 ،درصــد کارکنــان موفــق بــه یافتــن خبــره در
یــک حــوزه مشــخص در ســازمان میشــوند .ایــن بــه ایــن معنــی
اســت کــه بــرای حجــم زیــادی از کار از دانــش موجــود در ســازمان
بهــره گرفتــه نمیشــود .بنابرایــن نیــاز بــرای بهکارگیــری راهــکاری
مناســب بــرای بهبــود بــه اشــتراکگذاری اطالعــات و بهبــود اســناد
و رونــد کاری وجــود دارد.
راهحلهــای تعاملــی بــر مبنــای ویکــی و وب  ،2.0بــر روی حــل
ایــن مســایل (جســتجوی اطالعــات و عــدم دسترســی بــه خبــرگان)
متمرکــز هســتند .یــک نرمافــزار تعاملــی بــا ایجــاد فضایــی بــرای
بحــث و گفتگــو ،جســتجوی اطالعــات و دسترســی بــه افــراد درســت
در زمــان نیــاز در کاهــش ایــن مشــکالت موثــر اســت.
موسســه گارتنــر در پژوهــش خــود پیشبینــی کــرده کــه تــا
ســال  ،2016بیــش از  40درصــد ســازمانها ،شــبکه اجتماعــی
ســازمانی را بــرای گــردش داده و اطالعــات پیادهســازی میکننــد.
ایــن موسســه در گــزارش خــود بیــان میکنــد کــه ســازمانها
بــرای بهبــود روشهــای خلــق ،بــه اشــتراکگذاری ،ارتبــاط و
ســازماندهی اطالعــات ،ارتبــاط بــا یکدیگــر ،یافتــن خبــرگان ،طوفان
فکــری ،یافتــن پاســخ بــرای پرس ـشها ،یادگیــری ،انتقــال دانــش،
و تصمیمگیــری بهتــر بدنبــال اســتفاده از راهــکار نرمافزارهــای
شــبکه اجتماعــی ســازمانی هســتند .در ایــن پژوهــش عنــوان شــده
اســت کــه ســازمانها ســناریوهای زیــر را دنبــال میکننــد:
•بهرهوری کارکنان
•هماهنگی پروژه
•بهبود فرآیند
•مدیریت دانش
•نوآوری
و بطــور کلــی نرمافزارهــای شــبکه اجتماعــی ســازمانی بــه
کاربــران کمــک میکننــد:
•جستجوی شبکه کارکنان و کسب راهنمایی
•تشکیل تیمها ،انجمنها ،و دعوت شرکا و مشتریان
•تعامل بر روی پروژه
•بحث و گفتگو بر روی موضوع
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شکل  :2مزیت شبکه اجتماعی سازمانی متناسب با اندازۀ سازمانها
شکل  :1مزایای شبکۀ اجتماعی سازمانی

•سازماندهی امور کاری
•اطالعرســانی بــه کاربــران بــرای اطالعــات و پیشــامدهای
جدیــد و مرتبــط
•یادگیری از دیگر خبرگان
•دسترســی بــه محتــوای آرشــیو شــده و دانــش ســازمان
کــه در یــک ســاختار ســازماندهی شــدهاند شــبیه ویکــی
در واقــع شــبکه اجتماعــی ســازمانی بــا شناســایی ســریع
خبــرگان ،آغــاز ارتباطــات بیــن واحــدی ،ایجــاد یــک حافظــه جامــع
ســازمان ،توزیــع دانــش ،تســهیلگری نــوآوری ،و خلــق ایدههــای
جدیــد و کاهــش چرخــه کســب و کار و پــروژه از طریــق تعامــل
بهتــر بــه ســازمانها کمــک میکنــد.

اندازه سازمان و شبکه اجتماعی سازمانی

شــبکه اجتماعــی ســازمانی متناســب بــا انــدازه گــروه و
نیازهــای گــروه مزیتهایــی را بــرای ســازمانها بــه همــراه
دارد .اعضــای یــک تیــم کوچــک اســتارتآپ میتواننــد بصــورت
موثرتــری تعامــل داشــته باشــند اگــر از طریــق نرمافــزار شــبکه
اجتماعــی ســازمانی ،آگاهــی از کار هــم تیمیهــا و میــزان پیشــرفت
امــور تســهیل شــوند و تاریخچــه مناســبی از فعالیتهــای صــورت
گرفتــه ایجــاد شــود و در شــرکتهای بــزرگ کــه در یــک جغرافیــای
پراکنــده حضــور دارنــد ،تعامــل و ارتبــاط میــان تمامــی کارکنــان
ســازمان را ایجــاد خواهــد کــرد.

بالقــوه ،ارتباطاتــی هســتند کــه افــراد یکدیگــر را نمیشناســند امــا
میتواننــد از تعامــل بــا یکدیگــر ســود ببرنــد .ایــن ارتباطــات در
شــکل زیــر نمایــش داده شــده اســت.
شــبکه اجتماعــی ســازمانی ،بــرای بهبــود ارتباطــات ضعیــف در
ســازمان و ایجــاد ارتباطــات جدیــد بســیار مفیــد اســت .نرمافــزار
شــبکه اجتماعــی ســازمانی بــه نیروهــای جدیــد کمــک میکنــد
تــا در مــدت زمــان کمتــری ،ارتباطــات بیشــتری را داشــته باشــند.
نتایــج نشــان میدهــد اســتقرار نرمافــزار شــبکه اجتماعــی ســازمان
میتوانــد تــا  40درصــد ارتباطــات و  30درصــد رضایتمنــدی
کارکنــان را افزایــش دهــد.

چالشها ونگرانیها

بــه رغــم موفقیتهــا و دســتاوردهای حاصــل از شــبکه
اجتماعــی ســازمانی ،نگرانــی دربــاره خلــق ارزش و انطبــاق ESN
وجــود دارد:
•شــروع طوفانــی و کاهــش مشــارکت در ادامــه :زمانــی
کــه  ESNبــرای اولینبــار پیادهســازی میشــوند ،بــا
ســطح بــاالی عالقهمنــدی روبــرو میشــوند .بروزرســانی
 Statusدر شــبکه شــتاب میگیــرد و کارکنــان از ارتبــاط
بــا یکدیگــر لــذت میبرنــد .بیشــتر از نیمــی از اســتقرارها

ارتباطات در سازمانها

بــا بررســی ارتباطــات و تعامــات در ســازمانها میتــوان
ارتباطــات را در ســه دســته قــوی ،ضعیــف و بالقــوه در نظــر گرفــت.
زمانــی کــه کارکنــان یکدیگــر را میشناســند و بــا یکدیگــر همــکاری
دارنــد ،دارای ارتباطــات قــوی هســتند .یــک مثــال روشــن ،اعضــای
تیــم پــروژه اســت کــه هــر فــرد از کار و فعالیــت همــکاران خــود آگاه
اســت .زمانیکــه افــراد یکدیگــر را میشناســند امــا بــا یکدیگــر
همــکاری نداشــتهاند یــا از مهارتهــای یکدیگــر آگاهــی ندارنــد،
ارتباطــات ضعیفــی میــان آنهــا وجــود دارد .و در نهایــت ارتباطــات

شکل  :3اندازه نسبی ارتباطات مختلف در سازمان
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در کل ســازمان بــوده اســت و اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه
اســتقرار کامــل فرصتهــای بیشــتری بــرای ارتباطــات ایجــاد
میکنــد .حقیقــت کار روزانــه موجــب میشــود  ESNکنــار
گذاشــته شــود و افــراد فعالیتهــا در  ESNرا کنــار بگذارنــد
و از الگوهــای ارتباطــات موجــود اســتفاده کننــد .در پایــان،
اغلــب تنهــا یــک گــروه اصلــی از کاربــران در  ESNفعــال باقــی
میماننــد.
•چالشهــای فرهنگــی :مشــکل فرهنگــی و مشــارکت اجرایــی،
از آغــاز ،مانــع رشــد میشــود .مشــکلی کــه ســازمانها عمدتــا
بــا آن روبــرو هســتند ،ایــن اســت کــه ESNهــای شــخصی
بایــد چگونــه باشــند .ســازمانهای زیــادی بیــان کردهانــد
کــه چگونــه بــر مقاومــت اجرایــی غلبــه کردهانــد .برخــی
از ســازمانها بیــان کردهانــد کــه تمایلــی بــرای اســتفاده
از  ESNشــبیه بــه فیســبوک و یــا لینکدیــن ،ندارنــد و بــر
عکــس شــرکتی بــا  100هــزار نیــروی انســانی در سراســر
جهــان تمایــل داشــت کــه افــراد بــر اســاس عالقهمندیهــای
خــود بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد و پــی بــرد کــه در
ایــن صــورت احتمــال اشــتراک تجربیــات کاری نیــز افزایــش
مییابــد .بــا ایــن حــال بلــوغ اجتماعــی کســب وکار در بــروز
چالــش تاثیرگــذار اســت.
بــرای کاهــش چالشهــای احتمالــی میتــوان در ابتــدا شــبکه
اجتماعــی ســازمانی را در برخــی از واحدهــای کلیــدی کســب و
کار پیادهســازی کــرد و یــا متناســب بــا ســطح فرهنــگ ســازمان،
نرمافــزار مناســب بــا ماژولهــا و محدودیتهــای متناســب
را انتخــاب کــرد و بــا بهبــود بلــوغ فرهنــگ ســازمان ،ابزارهــای
مناســبتری را انتخــاب کــرد.

معرفــی برخــی از ابزارهــای شــبکه اجتماعــی
ســازمانی

امــروزه نرمافزارهــای متعــددی در حــوزه ارتباطــات و تعامــل
ســازمانی ارائــه شــدهاند کــه میتــوان بــه یامــر ،تیبــر ،چتــر ،جایــو،
آیب ـیام و ...اشــاره کــرد کــه امکانــات مختلفــی را بــرای کاربــران
فراهــم کردهانــد:
♦بحث و گفتگو

♦تقویم کاری
♦اشتراک فایل (ویدئو ،عکس،مستندات)
♦مدیریت وظایف
♦تشکیل تیمها و پروژهها
♦فروم و بالگها
♦تعامل با شرکای سازمان
♦مدیریت اسناد
♦پروفایل کاربران
ـا (British
مطالعــه مــوردی :خطــوط هواپیمایــی بریتانیـ
)Airways

خطــوط هواپیمایــی بریتانیــا از یامــر بــرای تشــویق خلــق ایــده
از کارکنــان در زمیــن و هــوا بهــره میگیــرد و در طــی  21مــاه ،یــک
میلیــون پســت در یامــر وجــود داشــت کــه نشــان دهنــده پدیــده
اشــتراک دانــش میــان تمامــی کارکنــان شــرکت در اقصــی نقــاط
جهــان بــود .یامــر در ســال  2013در شــرکت خطــوط هواپیمایــی
بریتانیــا اســتقرار یافــت و در طــی شــش مــاه ،بیــش از  11هــزار
نیــروی انســانی بــه شــبکه خطــوط هواپیمایــی بریتانیــا پیوســتند.
یامــر بــه تســهیل بحــث و گفتگــو ،بیــان ایدههــا و بهبــود خدمــات
مشــتری کمــک کــرد .بهطــور مثــال زمانــی کــه کارکنــان بــرای
اولیــن بــار ایربــاس  A380را مشــاهده کردنــد ،یامــر در ایجــاد شــور
و شــوق تاثیرگــذار بــود .برخــی از خدمــه کابیــن توجــه کردنــد کــه
چیدمــان آشــپزخانه هواپیمــا میتوانــد بهتــر باشــد .حتــی یکــی
از کارکنــان طــرح پیشــنهادی خــود را ارائــه کــرد و پیشــنهادات
خــود را ارائــه نمــود .تیــم مهندســی و طراحــی ،بحــث و گفتگوهــا را
دنبــال کــرد و اقدامــات الزم را بــر اســاس بازخوردهــای ایجــاد شــده
در در نرمافــزار انجــام داد .ارتبــاط و تعامــل در گذشــته در مــدت
زمــان طوالنیتــری صــورت میگرفــت .یامــر تبــادل اطالعــات
را بــه چنــد روز کاهــش داد و بــه ارائــه راهــکاری بــرای بهبــود
بهــرهوری و خدمــات مشــتری روی ایربــاس جدیــد شــد.
در مثالــی دیگــر ،تیــم مســئول بــرای تجربیــات مشــتری،
پیشــنهاداتی بــرای بهبــود خدمــات مشــتریان در بخــش درجــه
یــک هواپیمــا ارائــه کردنــد .خدمــه هواپیمــا دربــاره ایــن خدمــات و
نظــرات مشــتریان دربــاره آنهــا و اینکــه چــه محصوالتــی میبایســت
در آینــده مــد نظــر قــرار بگیــرد ،بحــث و گفتگــو کردنــد .کســب
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بازخــورد از همکارانــی کــه در ارتبــاط مســتقیم بــا مشــتریان بودنــد،
ایــن اطمینــان را ایجــاد کــرد کــه مشــتریان تغییــرات را دوســت
خواهنــد داشــت و خدمــه نیــز متوجــه شــدند کــه بازخــورد آنهــا
اهمیــت دارد.
شــاید کارکنــان میتوانســتند از طریــق ایمیــل بحــث و گفتگــو
کننــد امــا ایمیــل بــرای بحــث گروهــی مناســب نیســت .یامــر بــرای
تبــادل ایــده میــان هــزاران نفــر در مکانهــا و ســاعتهای مختلــف
بســیار کارآمــد اســت .ســرعت در کســب وکار خطــوط هواپیمایــی
بســیار اهمیــت دارد .دربــاره هــر فرآینــد ،از آمــاده شــدن هواپیمــا تا
کنتــرل مســافران ،در حــد ثانیــه پایــش و ارزیابــی میشــود .انجــام
هــر اقدامــی بــرای بــرای افزایــش ســرعت در حــد دقیقــه میتوانــد
تاثیــر زیــادی بــر روی فــرود آمــدن و بلنــد شــدن هواپیمــا بگــذارد.
فرایندهــای اصلــی از طریــق یامــر و اســکایپ و تشــویق تعامــل میان
تیمهــای مختلــف بــرای اخــذ بهتریــن تصمیــم در هــر موقعیــت
بهبــود مییابنــد.
Carillion
شــرکت  carillionیــک شــرکت ســاخت و ســاز و مشــاوره بــا
 46هــزار نفــر نیــروی انســانی اســت .تعــداد زیــادی از کارکنــان
در ســایتها مشــغول ب ـهکار هســتند ،بنابرایــن بســیار مهــم اســت
کــه حــس عضویــت در خانــواده  carillionبــرای تمامــی کارکنــان
فراهــم شــود .بهعــاوه ،ایــن کارکنــان هســتند کــه تفــاوت را بــرای
 carillionایجــاد میکننــد .بنابرایــن نرمافــزار شــبکه اجتماعــی

ســازمانی (یامــر) بــرای کمــک بــه بهبــود ارتباطــات و در کنــار هــم
قــرار دادن کارکنــان و ایجــاد انجمــن در  carillionانتخــاب شــد .از
ســه ســال پیــش تــا کنــون ،شــبکه آنالیــن بیــش از  6000کاربــر
بــا بیــش از  56انجمــن فعــال دارد .یامــر بــه ایجــاد ارتبــاط میــان
کارکنــان در هــر موقعیــت و در هــر مــکان کمــک کــرد تــا بهجــای
انتشــار اطالعــات از بــاال بــه پاییــن؛ از یامــر بــرای بهبــود اشــتراک
اطالعــات و حرکــت بــه ســمت تعامــل و نــوآوری اســتفاده شــود.
ایــن موضــوع کمــک میکنــد تــا کارکنــان بهصــورت کارآمدتــر
در کارهــا مشــارکت داشــته باشــند و کارایــی عملیاتــی بهبــود یابــد
و در نهایــت خدمــات بهتــری بــه مشــتریان ارائــه شــود .مدیــران
ســازمان از یامــر بــرای اشــتراک بهتریــن تجربیــات و ایجــاد فضــای
پرســش و پاســخ بــرای دســتیابی بــه اهــداف ســازمان کــه کاهــش
مصــرف انــرژی اســت ،بهــره میگیرنــد .ســال گذشــته  500شــبکه
از کمپینهــای ارزشــی ســازمان از یامــر بــرای ارتبــاط بــا یکدیگــر
و اشــتراک ایدههــا دربــاره چگونگــی افزایــش مشــارکت کارکنــان
بــرای دســتیابی بــه ارزشهــای ســازمان اســتفاده کردهانــد .هــر
ســال در هفتــه ارزشهــای ســازمان ،برنامههــای مختلفــی در
شــرکت  carillionبرگــزار میشــود کــه کارکنــان را بــرای اشــتراک
داســتانهای خــود دربــاره انتقــال ارزشهــای ســازمان در زندگــی و
ارائــه خدمــات بــا کیفیــت بــه مشــتری تشــویق میکنــد .یامر ســبب
شــد تــا میــزان مشــارکت کارکنــان در هفتــه ارزشهــای ســازمان
تــا دو برابــر افزایــش یابــد و کارکنــان عکسهــا و داســتانها را بــه
اشــتراک بگذارنــد و راهکارهــای مناســبتری بــرای دســتیابی بــه
ارزشهــای ســازمان حاصــل شــود.
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گفتوگو با سارا کرمی

کارشناس ارشد مدیریت دانش در مشاوران توسعه آینده

زینب سنجریپور
کارشناس ارشد مدیریت دانش

آغاز سخن

ســارا کرمــی متولــد شــهریور مــاه ســال  1365اســت و مــدرک
لیســانس فیزیــک خــود را از دانشــگاه علــم و صنعــت گرفتــه اســت.
پــس از مدتــی فعالیــت در زمینههــای مختلــف کســب و کار و اخــذ
مــدرک کارشناســی ارشــد مهندســی صنایــع بــه فعالیــت مشــاوره
مدیریــت عالقمنــد شــدند و فعالیــت خــود را از ســال  1393در
مشــاوران توســعه آینــده آغــاز نمودنــد .مــن زینــب ســنجری پــور
عضــو کوچــک خانــواده مشــاوران دقایقــی پــای صحبــت او نشســتم
تــا برایمــان از تجربیاتــش در مشــاوران بگویــد.
از ورودتان به مشاوران بگویید
در آبــان مــاه ســال  1393بــه جمــع مشــاوران توســعه آینــده
پیوســتم .بنــا بــه شــرایط ســازمانی آن زمــان و تعــداد پروژههــای
موجــود ،بالفاصلــه بعــد از گذرانــدن دوره کارآمــوزی و آشــنایی
اولیــه بــا شــرکت ،مســئولیت پــروژه پیادهســازی مدیریــت دانــش
در ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران
(ایمیــدرو) را بــر عهــده گرفتــم ،البتــه از ایــن نکنــه هــم نبایــد

غافــل شــد کــه همــکاری برخــی از مشــاورانی هــای قدیمــی در
مدیریــت پیشــرفت پــروژه بســیار موثــر و مفیــد بــود.
از وقتــی کــه وارد مشــاوران شــدید تــا بــه امــروز در
چــه پروژههــای فعالیــت داشــتید و رونــد درگیــر شــدن
شــما در پروژههــا چگونــه بــود؟
در مشــاوران ،هــر فــرد عــاوه بــر پــروژه هایــی کــه در دســت
دارد ،مســئولیت فعالیتهــای جنبــی دیگــری را نیــز در حوزههــای
مختلــف بــر عهــده دارد .مــن بنــا بــه عالق ـهای کــه بــه گرافیــک و
اســتفاده از طــرح هــا و المــان هــای گرافیکــی مختلــف بــرای تهیــه
اســناد داشــتم ،بــه طــور ناخــودآگاه صفحهآرایــی در اســناد مربــوط
بــه پــروژه هــا و پاورپوینتهــا را تغییــر دادم و مســتندات شــرکت
بــه مــرور زمــان از آن ســادگی گذشــته خــارج شــدند.
پــس گذشــت مدتــی بــا توجــه بــه عــدم وجــود انســجام کافــی
میــان اقــام فرهنگــی در فــاز فرهنــگ ســازی مدیریــت دانــش
در پــروژه هــا از یــک طــرف و همچنیــن جنــس پــروژه مدیریــت
دانــش کــه در زمــره پــروژه هــای بهبــودی و تغییــر محســوب مــی
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شــود ،مطالعــه مفاهیــم مدیریــت تغییــر و مــدل هــای تغییــر را
آغــاز کــردم .نتیجــه ایــن مطالعــات یــک نقشــه راه فرهنگســازی
مدیریــت دانــش شــد کــه بــر اســاس گامهــای ایجــاد و حفــظ
تغییــر در ســازمان پیــش رفتــه و در هــر گام بــر اســاس نیازهــای
پــروژه اقــام ترویجــی و آموزشــی مختلفــی بــا اســتفاده از جــزوات
آموزشــی ،پوســتر ،اســتند ،اینفوگــراف ،پســت کارت ،خبرنامــه و ...
طراحــی گردیــد.
در کنــار ســاماندهی اقــام فرهنگــی ،پژوهــش دربــاره
موضوعــات مختلفــی کــه توســط واحــد تحقیــق و توســعه نظیــر
بررســی مــدل مدیریــت دانــش بهــره وری ســازمان آســیایی ،تدویــن
مدیریــت دانــش و  ...مطــرح مــی شــد را نیــز بــر عهــده داشــتم.

از زمــان ورود شــما بــه مشــاوران شــاهد چــه تغییراتی
بودهایــد؟
یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای مشــاوران توســعه آینــده در
مقایســه بــا ســایر شــرکتهای مشــاوره مدیریــت بویــژه مدیریــت
دانــش ایــن اســت کــه عــاوه بــر اینکــه ســاختار شــرکت ســاختاری
ماتریســی میباشــد امــا مســئولیتهای نوینــی در راســتای ایجــاد
خالقیــت و نــوآوری در پروژههــا تعریــف شــده اســت کــه بــه نظــر
مــن عــاوه بــر نظمدهــی بــه امــور موجــب بــروز خالقیــت در انجــام
فعالیتهــای پــروژه شــده اســت .از جملــه ایــن واحدهــا میتــوان
بــه واحــد توســعه کســب و کار ،واحــد تحقیــق و توســعه ،واحــد
پایــش و کنتــرل پــروژه ،واحــد آمــوزش اشــاره کــرد.

نظرتــان در مــورد فضــای کاری در مشــاوران توســعه
آینــده چیســت؟
یکــی از ویژگیهــای متمایــز مشــاوران از نظــر مــن ،آزادی
عمــل پرســنل بــرای اعمــال خالقیــت و نــوآوری در اجــرای
فعالیتهــای پــروژه و وجــود فضــای اعتمــاد بیــن همــکاران و
حمایــت کارکنــان قدیمــی از افــراد تــازه وارد و کمرنــگ تــر کــردن
تاثیــر اشــتباهات آنهــا میباشــد .از زمانیکــه فــردی جدیــد بــه
جمــع مــا میپیونــدد تمامــی همــکاران ســعی در کمــک کــردن و
ایجــاد جذابیــت و تفکــر مثبــت در وی میباشــند کــه همیــن اتفــاق
هــم بــرای بنــده افتــاد.

آینده مشاوران توسعه آینده را چگونه میبیند؟
بــا توجــه بــه اعضــای جــوان و خــاق خانــواده مشــاوران و
فعالیتهــای واحــد تحقیــق و توســعه ،انتظــار مــی رود حــوزه هــای
فعالیــت جدیــدی مطــرح شــده پــس از طــی فــاز تحقیــق و مطالعــه
بــه کســب و کار تبدیــل شــود .بدیــن ترتیــب گســتره فعالیــت هــای
مشــاوران در آینــده توســعه یافتــه و بــه تدریــج وارد بازارهــای بکــری
خواهــد شــد.
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مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع :رویکردی یکپارچه برای مدیریت

نریمان نظافتی
کارشناس ارشد مدیریت دانش
مدیریـت دانـش ،به مجموعـهای از فعالیتهـای سـاختارمند و منظم
اطلاق میشـود که یک سـازمان میتوانـد از طریق آن به بیشـترین
ارزش ناشـی از داراییهـای دانشـی دانـش خـود ،دسـت یابـد .ایـن
مقالـه به تشـریح و مقایسـه مفاهیم مدیریت دانـش ( )KMو مدیریت
کیفیـت جامـع ( )TQMمیپـردازد و بیـان میکنـد کـه رویکـرد
مدیریتـی یکپارچـه سـاز مدیریـت دانـش و مدیریـت کیفیـت جامع،
سـبب موفقیـت سـازمان در دسـتیابی بـه اهـداف خود میشـود.

مفاهیم و اصول مدیریت دانش

مدیریـت دانـش را میتـوان بصورت “فرایند سـاختارمند برای کسـب
و انتقـال دانـش میـان افـراد” تعریـف کـرد .تعریـف دیگـری وجـود
دارد کـه مدیریـت دانـش را “شـناخت داراییهای دانشـی و چگونگی
دسـتیابی بـه سـود از طریـق آن” ،بیـان میکند و شـاید سـادهترین
تعریـف مدیریـت دانـش ،تسـهیم دانسـتههای مـا بـا دیگـران باشـد.
دانـش ،در تعاریـف مذکور ،شـامل تجربه و اطالعات جمع آوری شـده
ماننـد مسـتندات و گزارشهـای قابـل دسـترس در سـازمان اسـت.
مدیریـت دانـش موثر ،نیازمند ترکیب مناسـب سـازمانی ،رویکردهای
اجتماعـی ،ابتـکارات مدیریتـی و بکارگیری فناوری مناسـب اسـت.

مفاهیم و اصول مدیریت کیفیت جامع

موضـوع اصلـی در مدیریت کیفیـت جامع ،رضایت مشـتری و هدایت
بازاریابـی اسـت .مـوارد بسـیاری از پیـاده سـازی مدیریـت کیفیـت
جامـع وجـود داشـته که بدلیـل عدم حمایت مدیران ارشـد سـازمان،
بـا شکسـت مواجـه شـده اسـت .اگـر کارمنـدان ،از حمایـت مدیـران
ارشـد اطمینـان حاصـل کننـد ،بـا اشـتیاق بیشـتری در فعالیتهای
مربوطـه شـرکت خواهنـد کـرد .توانمنـد سـازی و درگیـر کـردن
کارمنـدان موفـق در مدیریـت کیفیـت جامـع ،از اجـزای ضـروری
هـر برنامـه  TQMاسـت .در واقـع نبایـد فرامـوش کرد که مشـکالت
مربـوط بـه پیادهسـازی مدیریت کیفیت جامـع ،ارتباط مسـتقیمی با
افـراد سـازمان دارد.

شـباهتها و تفاوتهـای مدیریـت دانـش( )KMو
مدیریـت کیفیـت جامـع (:)TQM

جـدول  1بـه بیان شـباهتها و تفاوتهای مدیریـت دانش و مدیریت
کیفیـت جامـع میپـردازد .تحلیـل و نتیجـه گیریهـای بعـدی بـر
اسـاس اطالعـات ایـن جدول صـورت خواهـد گرفت.
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جدول :1شباهتها و تفاوتهای مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع

یک رویکرد یکپارچه مدیریت

اثـر بخشـی فرایندهـای مدیریـت کیفیـت ،افزایـش بهـرهوری و
بهبـود کیفیـت ،از طریـق یکپارچهسـازی مفهـوم مدیریـت دانـش
در فرایندهـای مدیریـت کیفیـت جامـع ،امـکان پذیر اسـت .مقایسـه
میـان  KMو  TQMنشـان میدهـد کـه تعالی سـازمانی بـا گنجاندن
مدیریـت دانـش در فرایندهـای مدیریـت کیفیـت جامـع ،بدسـت
میآیـد.
در محیـط مبهـم و نامشـخص امـروز ،سـازمانها بـا چالشهـای
سـازگاری ،ادامـه حیـات و رقابـت مواجـه هسـتند .بـا خلـق ،کسـب،
نهادینـه سـازی و اسـتفاده از دانـش در سـازمان اسـت کـه میتـوان
در کنـار غلبـه بـر چالشهـای پیـشروی سـازمان بـه مزیـت رقابتی
نیز دسـت یافت .جسـتجو بـرای منابع جدیـد اطالعات و فنـاوری ،به
سـازمان کمـک میکنـد تـا به سـهم بازار مناسـبی بـرای تولیـدات و
خدمـات خـود دسـت یابـد .همچنیـن ،دانش شـناخت نیاز مشـتری،
پیشنیـاز رضایـت مشـتری اسـت کـه ایـن رضایـت نیـز ،از طریـق
نهادینـه سـازی دانـش در فعالیتهـا ،تولیـدات و خدمـات سـازمان

بدسـت میآیـد.

نتیجه گیری

مدیریـت دانـش و مدیریـت کیفیـت جامع مکمـل همدیگر هسـتند.
یـک ترکیـب همافـزا از  KMو  TQMچرخـه بهبـود و توسـعه را
شـکل میدهـد کـه منجـر به تعالی سـازمانیمیشـود .یـک مدیریت
کیفیـت جامـع دانـش محـور ،سـازگاری بـا تغییـرات محیـط و نیاز
مشـتری را بـا اسـتفاده از هدایـت و تسـهیل بهبـود و یادگیـری
مسـتمر ،بـه ارمغـان خواهـد آورد .مدیریـت کیفیـت جامـع کـه ذاتـاً
نتیجهگـرا اسـت ،ز طریـق پیادهسـازی مدیریـت دانش و بـا تاکید بر
اسـتفاده بهتـر از سـرمایه انسـانی و داراییهای دانشـی ،بهینهسـازی
منابـع و افزایـش بهـرهوری ،بـه نتایـج مطلـوب خواهـد رسـید .بنابـر
ایـن ،اتخـاذ یـک رویکـرد یکپارچـه مدیریتی ،بـرای موفقیـت الزامی
اسـت .بـه عبـارت دیگـر ،مدیریت کیفیـت جامـع باید بوسـیله بهبود
ظرفیتهـای مدیریـت دانـش به تغییرات محیط کسـب و کار پاسـخ
دهد.
شماره 29

24

برنامۀ اجرایی مدیریت دانش در بانک توسعه آسیا ()2013-2015

ارژنگ یزدی
کارشناس مدیریت دانش

تجربیــات بــه دســت آمــده از برنامــۀ اجرایــی مدیریــت دانــش
بانــک توســعه آســیا ( )ADBدر خــال ســالهای  2009تــا ،2011
زیــر بنایــی مســاعد بــرای تحــول و اســتقرار راهحلهــای دانشــی
در ایــن ســازمان عظیــم فرآهــم آورده اســت .بــا ایــن حــال ،نیــاز
و پتانســیل بیشــتری در جهــت دســتیابی بــه توســعه و اثربخشــی
راهحلهــای دانشــی در چارچــوب اســتراتژی مدیریــت دانــش
 ،2020احســاس میشــود .اخیــرا ً مدیــران ارشــد بانــک توســعۀ
آســیا ،تصمیمــات مهمــی بــرای تقویــت مدیریــت دانــش در ســطح
ســازمان اتخــاذ کردنــد ،امــا در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه نیــاز اســت تــا برنامــۀ جدیــدی بــرای تــداوم و توســعۀ طــرح
مدیریــت دانــش تعریــف و اجــرا گردد کــه بــه پیدایش دســتورالعمل
و برنامــة اجرایــی جدیــد مدیریــت دانــش  2013تــا  2015منجــر
شــد (خالصـهای از ایــن برنامــه در ادامــه آورده شــده اســت) .نتایــج
مهمــی کــه از کارهــای قبلــی مدیریــت دانــش در بانــک توســعه
آســیا بــه دســت آمــد ،موجــب حرکــت ســازمان بــه ســمت جلــو

و نزدیــک شــدن بــه اهــداف تعریــف شــده در چارچــوب اســتراتژی
دانشــی  2020شــد کــه اهــم ایــن نتایــج بــه قــرار زیــر اســت:
 )1راهحلهــای دانشــی بایــد در برگیرنــدۀ پاســخی روشــن به
چالشهــای توســعهای پیــش روی کشــورهای در حــال توســعه بــه
ترتیــب اولویــت باشــند و بــه طــور جداگانــه و یــا جمعــی ،تمامــی
کشــورهای درحــال توســعه را در مراحــل طراحــی و پیادهســازی
مدیریــت دانــش ،مشــارکت دهنــد.
 )2راهکارهــای دانشــی بایــد بــه کشــورهای عضــو درحــال
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جدول  :1خالصۀ برنامه اجرایی مدیریت دانش در بانک توسعه آسیا ()2015-2013

توســعه کمــک کننــد تــا ماهیــت چالشهــای خــاص را درک کننــد
و همچنیــن نســبت بــه ســابقه و زمینـهای کــه منجــر بــه ظهــور آن
چالــش شــده ،آگاهــی یابنــد.
 )3بــه کشــورهای در حــال توســعه در شناســایی و
بهکارگیــری رویکردهــا و اقدامــات پیشــرفته ،معن ـیدار و عملــی در
پاســخ بــه چالشهــای دانشــی کمــک نمــوده و از تمــام ظرفیــت
بانــک توســعه آســیا در ایــن راه اســتفاده نماینــد.
در پاســخ بــه اهــداف و نیازهــای فــوق ،برنامــۀ اجرایــی تدویــن
شــد کــه ویژگیهــای زیــر را دارا بــود:
1 .1پیشــنهاد میشــود کــه بانــک توســعۀ آســیا بــه طــور منظــم،
جلســات دوســاالنهای بــا حضــور مدیــران واحدهــا ،مدیــران

ارشــد ،نماینــدگان انجمنهــای خبرگــی و ریاســت کل
ســازمان ترتیــب دهــد تــا بــه طــور اســتراتژیک بــر اقدامــات
دانشــی نظــارت نمایــد.
2 .2چرخــۀ عملیــات و اقدامــات بانک توســعۀ آســیا در کشــورهای
عضــو ،بــه عنــوان مبنــای اصلــی طراحیهــا ،پیادهســازی و
تحویــل راهحلهــای دانشــی قــرار گیــرد.
3 .3اقدامــات و خروجــی واحدهــا در بانــک توســعه آســیا و
همچنیــن خروجــی جلســات انجمــن خبرگــی موضوعــی را
تقویــت نمایــد.
4 .4خلــق راهحلهــای دانشــی بیشــتر و بهتــر از طریــق مشــارکت
بــا مراکــز تعالــی و قطبهــای دانشــی در حــوزۀ آســیا و
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اقیانوســیه و حتــی خــارج از آن
5 .5گســترش حــوزۀ کسـبوکار بانــک توســعۀ آســیا برای نــوآوری
و تســت پایلــوت ،پیادهســازی سیســتم بــه اشــتراکگذاری
و مرکــز خدمــات دانشــی بــه عنــوان اولویــت اول و ایجــاد
چارچــوب نتایــج بــرای راهحلهــای دانشــی.
6 .6کمــک بــه ســاخت ،راهانــدازی ،پــرورش و حمایــت از جوامــع
آنالیــن پرجنبوجــوش و انجمنهــای خبرگــی متولــی
امــر توســعه کــه در پیشــرفت اقتصادی-اجتماعــی آســیا
و اقیانوســیه مشــارکت داشــته و از طریــق بهبــود معمــاری
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بانــک توســعه آســیا و
شــیوههای تعاملــی گســتردهتر ،از راهحلهــای دانشــی
حمایــت کــرده و اثــرات آنهــا را چنــد برابــر ســازند.
7 .7بهبــود نحــوۀ اســتفاده از منابــع دانشــی و تقویــت و تنــوع
بخشــیدن بــه حمایــت مالــی از مدیریــت دانــش و ایجــاد یــک
محیــط فرهنگــی مطلــوب و مســاعد بــرای اشــتراک دانــش و
ارتقــاء ســطح انتظــارات ســازمان از کار بــا کیفیــت دانشــکاران
و همچنیــن درنظــر گرفتــن فرصتهــای انگیزشــی و تشــویقی
بــه ســبک حرف ـهای بــرای کارکنــان ســازمان.

معاونــت مدیریــت دانــش و توســعۀ پایــدار ،عهــدهدار هدایــت
و پیادهســازی برنامــۀ اجرایــی مدیریــت دانــش در بانــک توســعۀ
آســیا شــد و واحدهــای توســعۀ پایــدار منطقـهای و واحــد اشــتراک
دانــش و مرکــز خدمــات دانشــی ،مســئولیت پایــش ،گزارشدهــی
و هماهنگــی اقدامــات اجرایــی برنامــۀ جامــع مدیریــت دانــش را بــر
عهــده گرفتنــد .جــدول زمانــی مشــخص شــده در برنامــۀ اجرایــی
بارهــا مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و تغییــرات زیــادی در آن اعمــال
شــد .از آنجایــی کــه فرآیندهــای اجرایــی معمــوالً توســط ســطوح
پایینتــر ســازمانی بــه اجــرا در میآینــد و بســیاری از فعالیتهــا
نقــش پشــتیبانی از گامهــای مختلــف پیادهســازی را بــر عهــده
دارنــد ،و از ســوی دیگــر ،انجــام برخــی اقدامــات تنهــا مشــروط بــه
دریافــت بودجــه و حمایتهــای مالــی و خدمــات مشــاورۀ از پیــش
برنامهریــزی شــده اســت ،بــه وجــود آمــدن تغییــرات در برنامــۀ
زمانبنــدی چنــدان دور از انتظــار نبــود .بــه عــاوه ،نتایــج برخــی
فعالیتهــای مدیریــت دانــش در چارچــوب معرفــی شــده ،ممکــن
اســت درسآموختههایــی بــه همــراه داشــته کــه منجــر بــه تولیــد
و اتخــاذ تدابیــر جدیــد شــود .بدیــن ترتیــب جهتگیــری ســازمان
در خصــوص اســتراتژی برنامهریــزی شــده  2020را تســتخوش
تغییراتــی نمایــد.
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دفتر مرکزی بانک توسعه آسیا در فیلیپین
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معرفی کنفرانس

نوزدهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت دانش ()ICKM
لندن ،انگلستان؛  19-20ژانویه 2017
اهداف کنفرانس

نوزدهمیــن کنفرانــس بینالمللــی مدیریــت دانــش ( ،)2017 ICKMبــا هــدف
گردهــم آوردن دانشــمندان ،محققــان و پژهشــگران دانشــگاهی و غیردانشــگاهی
پیشــرو و بــه منظــور تبــادل و بــه اشــتراکگذاری تجــارب و نتایــج تحقیقــات
خــود در تمامــی زمینههــای مدیریــت دانــش ،در لنــدن برگــزار میشــود .ایــن
کنفرانــس همچنیــن یــک پلتفــرم میانرشــتهای برتــر بــرای محققــان ،مربیــان
و دســتاندرکاران مدیریــت دانــش فرآهــم مــیآورد تــا بــه بحــث دربــارة
نوآوریهــا ،روندهــا ،دغدغههــا و چالشهــای علمــی کــه بــا آن مواجــه هســتند،
پرداختــه و راهحلهــای اتخــاذ شــده در حــوزة مدیریــت دانــش را ارائــه نماینــد.

محورهای کنفرانس

موضوعات پرمخاطب برای ارسال مقاالت عبارتند از:
•اصول و مبانی مدییت دانش
•نظریات پیشرفته در مدیریت دانش
•انتقال دانش
•برنامههای استمرار و تداوم مدیریت دانش و منابع انسانی
•تبدیل دانش به محصول و توسعة کسبوکار
•مدیریت سرمایههای فکری و داراییهای فکری
•سیستمهای مؤثر مدیریت دانش
•ایجــاد فرهنــگ مناســب بــرای بــه اشــتراکگذاری دانــش در فضــای
ســازمانی و صنعــت
•توسعه تخصص مدیریت دانش در کشورهای جهان سوم
•انجمنها و جوامع دانشی و اطالعاتی
•چارچوبهای قانونی مدیریت دانش
•روشها ،مدلها و فناوریهای مدیریت دانش
•رویکردهای نوآورانه و چابک نسبت به مدیریت دانش
•معماری توزیع شده برای نرمافزار و سیستم مدیریت دانش
•مدیریت دانش بر پایة وب  2.0و وب 3.0
•ابزارهای انتقال و به اشتراکگذاری دانش
•مطالعات تجربی انتقال دانش در نرمافزارهای اجتماعی

•روشهای طراحی و دستورالعملهای مدیریت دانش اجتماعی
•ارتباطات و تعامالت در فضای اشتراک دانش
•مدیریت دانش در عمل
•دانش در فرآیندهای کسبوکار
•بهروشها و مطالعات موردی
•حافظة سازمانی
•اقتصاد دانشی
•کسبوکار الکترونیک

تاریخهای مهم

آخرین مهلت ارسال مقاالت:
اطالعرسانی در خصوص تأیید یا رد مقاالت:
آخرین مهلت ثبت نام		:
		
تاریخ برگزاری کنفرانس:

 15نوامبر 2016
 30نوامبر 2016
 19دسامبر 2016
 19-20ژانویه 2017

برگزارکنندۀ کنفرانس
آکادمــی جهانــی علــوم ،مهندســی و فنــاوری ( )WASETبــا هــدف ترویــج علــوم
و قابلیتهــای تحقیقــات علمــی در ســطح بینالمللــی و تســهیل دسترســی
بــه برنامههــای تحقیقاتــی تشــکیل شــد و از ایــن طریــق بــه افزایــش تــوان
تخصصــی و رهبــری در ســطح محلــی ،منطقــهای و جهانــی کمــک میکنــد.
 WASETهمچنیــن بــه ســازماندهی کنفرانسهــای بینالمللــی ،ســمپوزیومها
و کارگاههــای آموزشــی اقــدام مینمایــد تــا از ایــن طریــق فرصتهــای بالقــوة
مشــارکت در پژوهــش و زمینههــای مــورد عالقــه بــرای تحقیــق را شناســایی
نمایــد WASET .در راســتای اهــداف و خــط مشــی اســتراتژیک خــود و بــه
منظــور خلــق مشــارکت بینالمللــی ،برنامههــای محــرک و تشــویقکننده بــرای
محققــان تــدارک میبینــد و اقــدام بــه انتشــار نشــریات بینالمللــی در خصــوص
نتایــج تحقیقــات و کنفرانسهــا مینمایــد.
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معرفی کتاب

ارژنگ یزدی
کارشناس مدیریت دانش

عنــوان کتــاب :مدیریــت دانــش :خلــق ارزش از
طریــق یادگیــری ســامانی
مؤلفان :کالوس نورث ،گیتا کومتا ،انتشارات Springer ، 2014

معرفی

در مســیر حرکــت بــه ســمت یــک جامعــۀ دانشبنیــان ،ســازمانها
(اعــم از شــرکتها و مؤسســههای دولتــی و نهادهــای غیــر دولتــی
نظیــر NGOهــا) بــه طــور فزاینــده بــا چالــش گســیل منابــع دانشــی بــه
شــیوهای پایــدار بــرای خلــق ارزش مواجــه هســتند .ایــن کتــاب بــا هــدف
ارائــۀ یــک نمــای کلــی از حــوزۀ مدیریــت مبتنــی بــر دانــش و همچنیــن
ارائــۀ راهکارهایــی بــرای پیادهســازی مدیریــت دانــش در ســازمانها
تدویــن شــده اســت.
ثمــرۀ بیــش از بیســت ســال تــاش ،تحقیــق و پروژههــای مشــاوره
کــه توســط هــر دو مؤلــف کتــاب انجــام گرفتــه ،همــراه بــا دیدگاههــا و
اقدامــات اجرایــی در حــوزۀ ایجــاد ارزش از دانــش ،از تمــام قارههــا در
ایــن کتــاب بــه شــیوهای آموزنــده و گامبــهگام گــردآوری شــده اســت.
ایــن کتــاب نهتنهــا بــا هــدف آمــوزش دانشــگاهی تألیــف شــده بلکــه
راهنماییهــا و راهکارهایــی بــرای مدیــران ،مشــاوران کس ـبوکار ،مربیــان
و تمامــی افــرادی کــه بــه یادگیــری فرآیندهــای ســازمانی و مدیریــت
دانــش در عصــر اقتصــاد دانشــی عالقهمنــد هســتند ،ارائــه میدهــد.
تمرکــز اصلــی کتــاب بــر رویههــای کســبوکار اســت ولــی
بســیاری از روشهــا ،رویکردهــا و ابزارهایــی کــه در ایــن کتــاب توضیــح
داده میشــود ،در ســازمانهای دولتــی و یــا غیرانتفاعــی نیــز کاربــرد
دارد .کتــاب در حقیقــت «بیانــی هنرمندانــه» از تئــوری و اقــدام اســت.
مطالعــات مــوردی ،مثالهــا ،پرســش و پاس ـخها و تکالیــف بســیار مفیــد
کــه در انتهــای هــر فصــل آورده شــده و همچنیــن ابزارهــای مدیریــت
دانــش باقابلیــت کاربــرد آســان ،همگــی بــه طــور موجــز و اختصــار در
یادگیــری و پیادهســازی طرحهــای مدیریــت دانــش بــهکار میرونــد.
فصول کتاب به ترتیب زیر گردآوری شده است:
1 .1فصــل اول بــه محیــط کامــ ً
ا تغییریافتــۀ رقابــت در اقتصادهــا و
جوامــع دانشبنیــان میپــردازد و از طریــق معرفــی یــک ابــزار
خودارزیابــی ،خواننــده را بــه ارزیابــی ســازمان خــود ترغیــب
میکنــد .
2 .2فصــل دوم توضیــح میدهــد کــه دانــش در ســازمان چــه معنــی
میدهــد و ارتبــاط میــان اطالعــات ،دانــش و رقابــت را روشــن
میســازد.
3 .3فصــل ســه بــه موضــوع یافتــن شــکل ســازمانی درســت بــرای
فعالکــردن یادگیــری ســازمانی ،نــوآوری و جریــان دانشــی بــدون
مــرز میپــردازد و بــا اســتفاده از مطالعــات مــوردی متعــدد ،اشــکال
مختلــف ســازمانی از دیــدگاه ســاختار دانشــی و انتقــال دانــش را
تشــریح میکنــد.
4 .4فصــل چهــارم بــر اهمیــت نیــروی انســانی ،بــرای شــکلگیری

دانــش ســازمانی تأکیــد نمــوده و عمدتـاً بــر روشهــای کاری آینــده
در ســازمانهای دانشــی و همچنیــن برداشــتهای جدیــد از
نقشهــا و مســئولیتهای دانشــکاران متمرکــز میشــود.
5 .5فصــل پنجــم بــه اســتراتژیهای مدیریــت دانــش پرداختــه و یــک
توصیــف از مفهــوم «بــازار دانشــی» ارائــه میکنــد.
6 .6فصــل ششــم بــه مدیریــت دانــش در چارچوبهــا و بافتهــای
مختلــف ســازمانی (نظیــر فرهنگهــا ،کشــورها و مناطــق مختلــف
و همچنیــن کســبوکارهای کوچــک) اختصــاص داده شــده اســت.
7 .7فصــل هفتــم بــه ایــن مطلــب میپــردازد کــه چگونــه فناوریهــای
اطالعــات و ارتباطــات (کــه بــا پارادایــم ســازمان  2.0مرتبــط
هســتند) میتواننــد از کار دانشــی حمایــت کننــد.
8 .8فصــل هشــتم بــه موضــوع گــزارش ســرمایۀ فکــری و چگونگــی
محافظــت و ایمــن نــگاه داشــتن دانــش ســازمان میپــردازد.
9 .9در نهایــت فصــل نهــم راهنماییهایــی دربــارۀ چگونگــی پیادهســازی
طرحهــای مدیریــت دانــش در عمــل فرآهــم مـیآورد.
کتــاب مدیریــت دانــش :خلــق ارزش از طریــق یادگیــری ســازمانی،
بــه مبحــث مدیریــت دانــش عمدتـاً از منظــر ســازمانی و رونــد کسـبوکار
مینگــرد؛ امــا بــه کســانی کــه بــه چشــمانداز فــردی و راهبــری بــر
اســاس نظریــۀ پیتــر دراکــر عالقهمنــد هســتند ،توصیــه میشــود کتــاب
کار دانشــی مؤثــر :پاســخ بــه چالشهــای مدیریــت دانــش در قــرن 21
(انتشــارات  )Emeraldرا مطالعــه نماینــد.
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به نام خالق لوح و قلم
مدیریــت دانــش فــردی و ســازمانی ،از الزامــات عصــر حاضــر و جــزء اصلیتریــن شــاخصهای موفقیــت و عامــل بقــای ســازمانها اســت.
لــزوم وجــود شــبکهای از اســاتید دانشــگاهی حــوزة مدیریــت دانــش ،در کنــار متخصصــان پیادهســازی ایــن مفهــوم در ســازمانهای ایرانــی،
مــا را بــرآن داشــت تــا کانــال رســمی «مشــاوران مدیریــت دانــش ایــران» را جهــت اطالعرســانی پیرامــون موضوعــات روز و همچنیــن
بــه اشــتراک گــذاری تجربیــات پیــاده ســازی مدیریــت دانــش در ســازمان هــای داخلــی و خارجــی راهانــدازی نماییــم.
بــر ایــن اســاس ،جهــت پربارتــر شــدن هــر چــه بیشــتر ایــن کانــال ،لینــک زیــر جهــت عضویــت شــما و همچنیــن ارســال آن بــرای
دوســتان و همــکاران درج گردیــده اســت.
https://telegram.me/iranKMconsulting
با تشکر
مشاوران توسعه آینده
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