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معیارهای ارزیابی میزان پیشرفت مدیریت دانش در سازمان

مقدمه
ــای  ــت دارایی ه ــد مدیری ــد نظام من ــه فرآین ــش ب ــت دان مدیری
ــی  ــات فن ــازی الزام ــق ارزش و برآورده س ــور خل ــه منظ ــی ب دانش
ــامل  ــش ش ــت دان ــود. مدیری ــاق می ش ــازمان اط ــتراتژیک س و اس
اقدامــات اجرایــی، فرآیندهــا، اســتراتژی ها و سیســتم هایی می شــود 
ــتراک گذاری،  ــه اش ــی، ب ــازی، ارزیاب ــهیل ذخیره س ــب تس ــه موج ک
ــد  ــر شــرکت بای ــوند. ه ــازمان می ش ــش در س ــق دان ــش و خل پاالی
مدیریــت دانــش را مطابــق اهــداف کســب وکار خــود تعریــف نمایــد. 
ــری  ــارة به کارگی ــاً درب ــش تمام ــت دان ــر، مدیری ــارت دیگ ــه عب ب
ــت  ــته در موقعی ــت های گذش ــات و شکس ــل از تجربی ــش حاص دان
جدیــد اســت کــه بــه شــیوه ای کامــًا نوآورانــه از تکــرار اشــتباهات 
از  عبارتســت  دانــش  مدیریــت  بنابرایــن  می کنــد.  جلوگیــری 
ــه  ــازمان ک ــاوری در س ــا و فن ــراد، فرآینده ــد اف ــت نظام من مدیری
حــوزة اشــتراک آن هــا دقیقــاً علــم مدیریــت دانــش را پدید مــی آورد. 
ــر  ــای زی ــه گروه ه ــی ب ــور کل ــه ط ــازمان ب ــری س ــای فک دارایی ه

می شــوند: تقســیم بندی 

• ــکاران 	 ــی دانش ــش فن ــد دان ــانی: مانن ــرمایه های انس س
ــود، ــاره« می ش ــازمان »اج ــط س ــی توس ــه نوع ــه ب ک

• سیاســت ها، 	 هماننــد  ســاختاری:  ســرمایه های 
تحــت  کــه  ســازمانی  برنامه هــای  و  کاری  رویه هــای 

دارد، قــرار  ســازمان  »تملــک« 

• ــد 	 ــتری: همانن ــرمایه مش ــی و س ــرمایه های ارتباط س
ــاداری مشــتری کــه  ــا مشــتری و وف ارزش هــای ارتبــاط ب

ــاج دارد. ــان احتی ــال ها زم ــه س ــا ب ــاد آن ه ایج

در حــال حاضــر، انــواع گوناگونــی از تکنیک هــای نســبتاً 
ــد  ــه می توان ــود دارد ک ــش وج ــت دان ــری مدیری ــده اندازه گی پیچی
بــه منظــور ارزیابــی میــزان پیشــرفت فرآیندهــای مدیریــت دانش در 
ســازمان بــه کار رود. ایــن روش هــا شــامل الگوبــرداری، کارت امتیــاز 
ــۀ کیفیــت می شــود. پیــش از معرفــی هــر  ــوازن و ماتریــس خان مت
گونــه سیســتم اندازه گیــری، ابتــدا بایــد اهــداف و آنچــه کــه معیارهــا 
بایــد بــدان پاســخ دهنــد را از پیــش بــرای خــود کامــًا روشــن کنیم. 
معیارهــا بــه طــور کلــی در پاســخ بــه چنــد ســؤال بــه کار می رونــد.

• ــه 	 ــش رفت ــه پی ــا ب ــق نیازه ــش مطاب ــت دان ــا مدیری آی
اســت؟ اگــر پاســخ منفــی اســت، چــه اقدامــات اصاحــی 

ــود؟ ــام ش ــد انج بای
• ــه 	 ــح ب ــش در مســیر صحی ــت دان ــای مدیری ــا فعالیت ه آی

ــی  ــه کارهای ــت، چ ــی اس ــخ نف ــر پاس ــی رود؟ اگ ــش م پی
ــد اصــاح شــود؟ بای

• ــا کارکنــان و دانشــکاران وظایــف تخصیــص داده شــده 	 آی
ــام  ــانی در انج ــه کس ــد؟ چ ــام می دهن ــی انج ــه خوب را ب
وظایــف مدیریــت دانــش از بقیــه بهتــر عمــل کرده انــد؟ و 

ــتند؟ ــر هس ــانی ضعیف ت ــه کس چ

امیر خسروانی
سردبیر و مدیر ارشد پروژه
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اندازه گیری فعالیت های مدیریت دانش
ــای  ــی معیاره ــه برخ ــود ک ــد ب ــد خواه ــوارد مفی ــی م در برخ
ــر و  ــرد عناص ــش عملک ــی و پای ــرای ردیاب ــت ب ــری فعالی اندازه گی
ــه کار  ــش ب ــت دان ــزار( مدیری ــتم )نرم اف ــف سیس ــای مختل ماژول ه

ــه شــود. گرفت

اندازه گیری نتایج کسب وکار
به طــور کلــی اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه مدیریــت دانــش ماننــد 
هــر پــروژة بهبــود دیگــر، منجــر بــه بهبــود مســتمر عملکرد ســازمان 
ــره وری و  ــد، به ــترش می یاب ــش گس ــه دان ــور ک ــود. همانط می ش
ــر  ــن ه ــد. بنابرای ــود می یاب ــز بهب ــب وکار نی ــل از کس ــج حاص نتای
ــه  ــاز ب ــد، نی ــتقرار می یابن ــتر اس ــی بیش ــن پروژه های ــدر چنی چق

ــز بیشــتر احســاس می شــود. ــرد کســب وکار نی ــی عملک ارزیاب

پیشــرفت  میــزان  ارزیابــی  تکنیک هــای 
مدیریــت دانــش در یــک ســازمان

الگوبرداری. 1
الگــو بــرداری )Benchmarking( در حقیقــت شــکار بهروش هــا 
ــه  ــل ب ــش حاص ــه دان ــه ای ک ــه گون ــت ب ــت اس ــترة صنع در گس
عملکــرد برتــر منجــر شــود. ایــن یــک روش بســیار ســادة مدیریــت 
دانــش اســت کــه نقطۀ شــروع خــوب را نشــان می دهــد. الگوبــرداری 
ــن  ــۀ شــرکت های مشــابه تشــکیل می شــود و تعیی اصــوالً از مطالع
می کنــد بهتریــن روش انجــام کارهــا چگونــه اســت و ایــن روش هــا 
ــن  ــد. ای ــدا کرده ان ــق پی ــاص تطاب ــتفاده های خ ــرای اس ــه ب چگون
ــه  ــدی خاص ــل هن ــن ضرب المث ــه در ای ــن وج ــه بهتری ــرد ب رویک
ــن باشــید، بهترین هــا را بشناســید«.  ــرای اینکــه بهتری می شــود: »ب

• آیــا پیاده ســازی مدیریــت دانــش در ســازمان ارزش آفریــن 	
ــای  ــه روش ه ــت، چ ــی اس ــخ منف ــر پاس ــت؟ اگ ــوده اس ب

جایگزینــی وجــود دارد؟

اندازه گیری وضعیت استقرار مدیریت دانش
اولیــن موضوعــی کــه احتمــاالً مایــل بــه اندازه گیــری آن 
هســتیم، چنــد و چــون و میــزان پیشــرفت در پیاده ســازی مدیریــت 
دانــش اســت. هنگامی کــه فرآینــد ارزیابــی همزمــان بــا آغــاز 
ــای  ــی معیاره ــود، برخ ــاز می ش ــش آغ ــت دان ــازی مدیری پیاده س
ــرای اندازه گیــری  ــوان از آن هــا ب اصلــی تعریــف می شــوند کــه می ت
نحــوة پیشــرفت پــروژه اســتفاده کــرد. قــرارداد یــا پروتــکل ارزیابــی 
مدیریــت دانــش، جنبه هــای مختلــف جریــان دانــش در ســازمان را 
ــداد  ــاط انس ــع و نق ــایی موان ــکان شناس ــد و ام ــری می کن اندازه گی

ــان دانــش را فرآهــم مــی آورد. جری

ــا  ــش ب ــت دان ــق مدیری ــزان تطاب ــری می اندازه گی
انتظــارات

ــک  ــه تازگــی در ی ــش ب ــت دان ــم چارچــوب مدیری ــرض کنی ف
ــاً  ــی قاعدت ــن طرح ــت. چنی ــده اس ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــازمان ب س
ــت ها و  ــب سیاس ــنی را در قال ــح و روش ــکاس واض ــارات و انع انتظ
اســتانداردهای مدیریــت دانــش در ســازمان بــه همــراه دارد. در ایــن 
ــد  ــری کن ــد اندازه گی ــت بخواه ــن اس ــرح ممک ــری ط ــه مج مرحل
ــر.  ــا خی ــازند ی ــرآورده می س ــن انتظــارات را ب ــان ای ــا کارکن ــه آی ک
ــرای  ــی ب ــای تحلیل ــق داشــبوردها و ابزاره ــن کار معمــوالً از طری ای

ــود. ــام می ش ــازمان انج ــای س ــورد اعض ــوة بازخ ــری نح پیگی
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ــرداری وجــود دارد: ــوع کلــی از الگوب دو ن

• الگوبــردرای داخلــی: مقایســه بــا واحدهــای دیگــر درون 	
ــودش در  ــا خ ــد ب ــک واح ــۀ ی ــا مقایس ــرکت ی ــک ش ی

ــف. ــی مختل ــای زمان دوره ه
• الگوبرداری خارجی: مقایسه با شرکت های دیگر.	

کارت امتیاز متوازن. 2
ــاوت  ــتم قض ــک سیس ــوازن )BSC(، ی ــاز مت روش کارت امتی
ــم انداز  ــازد، چش ــادر می س ــرکت ها را ق ــه ش ــت ک ــت اس و مدیری
ــه  ــتراتژی ها را ب ــن اس ــاخته و ای ــن س ــود را روش ــتراتژی خ و اس
ــاً در  ــن روش دائم ــد. ای ــل نماین ــدام تبدی ــه اق ــکل ب ــن ش بهتری
تبعــات خارجــی  و  داخلــی  فرآیندهــای کســب وکار  خصــوص 
ــه  ــتراتژیک را ب ــج اس ــرد و نتای ــد و عملک ــورد می ده ــا بازخ آن ه
ــی  ــوازن چارچوب ــاز مت ــود می بخشــد. کارت امتی ــور مســتمر بهب ط
مفهومــی ارائــه می دهــد کــه چشــم انداز ســازمان را بــه مجموعــه ای 
از شــاخص های عملکــرد ترجمــه می کنــد. ایــن شــاخص ها در 

ــده اند: ــع ش ــد توزی ــار بع ــان چه می
• ــد 	 ــل درآم ــنجه هایی از قبی ــامل س ــی: ش ــاخص های مال ش

ــده و  ــه ش ــه کار گرفت ــرمایه ب ــت س ــرخ بازگش ــی، ن عملیات
ارزش افــزودة اقتصــادی می باشــد.

• شــاخص های مشــتری: کــه بــا ســنجه هایی از قبیــل 	
رضایــت مشــتری، حفــظ اعتمــاد و وفــاداری مشــتری و ســهم 

ــت. ــاط اس ــدف در ارتب ــای ه ــازار در بخش ه ب
• فرآیندهــای داخلــی کســب وکار: کــه از ســنجه هایی نظیــر 	

هزینــه، توانمنــدی و کیفیــت تشــکیل می شــود.
• ــزان 	 ــر می ــنجه هایی نظی ــد: س ــری و رش ــوزش، یادگی آم

و  ســازمان  در  کارکنــان  مانــدگاری  کارکنــان،  رضایــت 
مجموعــه مهارت هــای کاری را مــورد بررســی قــرار می دهــد.

ســازمان از طریــق BSC، قــادر اســت هــم عملکرد فعلــی )مالی، 
مشــتری و فرآیندهــای کســب وکار( را مــورد پایــش و نظــارت قــرار 
ــزش و  ــا، انگی ــود فرآینده ــت بهب ــی در جه ــم تاش های ــد و ه ده
آمــوزش کارکنــان و بهبــود سیســتم های اطاعاتــی خــود انجــام داده 

ــداوم خــود را گســترش دهــد.  ــود م ــری و بهب و توانایی هــای یادگی
روش کارت امتیــاز متــوازن در شــرکت های دولتــی و خصوصــی 
قابــل اجراســت و مزایــای قابــل توجــه و متنوعــی از جملــه تطبیــق 
ــراه  ــه هم ــش، ب ــل پای ــی قاب ــای عمل ــه گزاره ه ــی ب ــداف انتزاع اه
دارد. همچنیــن ســنجه های عینــی از ســناریوهای فعلــی کســب وکار 
را بــه دســت می دهــد کــه امــکان انجــام تغییــرات از حالــت فعلــی 

بــه وضعیــت مطلــوب در آینــده را فرآهــم مــی آورد.

روش خانة کیفیت. 3
خانــۀ کیفیــت بــه منظــور نشــان دادن ارتبــاط میــان کیفیــت 
ــدی  ــن شــاخص های فرآین ــی و همچنی ــی و شــاخص های کیف واقع
بــه کار مــی رود و بــه صــورت نمــودار اســتخوان ماهــی نمایــش داده 
ــی و  ــزاء کیف ــر و اج ــی در س ــوب واقع ــت مطل ــه کیفی ــود ک می ش

ــد. ــرار می گیرن ــتخوان ها ق ــدی در اس فرآین
 

 )QFD( »ایــن روش همچنیــن بــا نــام »اســتقرار تابــع کیفیــت
نیــز شــناخته می شــود و نیازهــای مشــتری را بــه بازاریابــی، 
ــد  ــی پیون ــع خدمات ــاخت و تواب ــی، س ــعه، مهندس ــی، توس طراح
ــن  ــات و همچنی ــوزة خدم ــد در ح ــور می توان ــد. روش مذک می ده
ــه شــود. روش QFD تنهــا  ــه کار گرفت ــز ب ــزاری نی محصــوالت نرم اف
ــا  ــه طــور خــاص ب ــع اســت کــه ب ــت کیفیــت جام سیســتم مدیری
هــدف تأمیــن رضایــت مشــتری طراحــی شــده اســت. تمرکــز ایــن 
ــر حداکثرســازی رضایــت مشــتری )کیفیــت مثبــت( اســت  روش ب
ــازار  ــهم ب ــب وکار و س ــرار کس ــر تک ــی نظی ــط معیارهای ــه توس ک

می شــود. اندازه گیــری 
ــتجوی  ــق جس ــت و از طری ــز اس ــۀ ارزش متمرک ــر ارائ QFD ب
ــداف  ــه اه ــا ب ــل آن ه ــدد تبدی ــه، در ص ــا ناگفت ــه ی ــای گفت نیازه
بــه فعالیت هــای کســب وکار  اهــداف  ایــن  اتصــال  طراحــی و 
ســازانی اســت. افــزون بــر ایــن، QFD بــه مشــتری اجــازه می دهــد 
ــاع  ــازمان اط ــه س ــوده و ب ــدی نم ــود را اولویت بن ــای خ ــا نیازه ت
ــه اســت  ــا رقبــا چگون دهــد کــه وضعیــت کســب وکار در مقایســه ب
و در نهایــت ســازمان را بــه ســوی بهینه ســازی شــاخص هایی 
ــون  ــی آورد، رهنم ــان م ــه ارمغ ــی را ب ــت رقابت ــترین مزی ــه بیش ک

می ســازد.

شکل7: نمودار استخوان ماهی در مدیریت کیفیت
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تجزیه و تحلیل عوامل شکست پروژه های مدیریت دانش

فربد آقالر
کارشناس ارشد مدیریت دانش

مقدمه
ــه عنــوان  ــه ســختی می تــوان ب پیشــرفت مدیریــت دانــش را ب
یــک حرکــت نــرم برشــمرد. واژه مدیریــت دانــش در اواخــر دهــه 90 
و اوایــل 2000 میــادی 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 
ــرو شــده اند از میــزان  ــا شکســت روب ــش ب تاش هــای مدیریــت دان
محبوبیــت ایــن واژه نیــز ماننــد اکثــر شــعارهای دیگــر کاســته شــد. 
ــش  ــت دان ــای مدیری ــت پروژه ه ــزان شکس ــان می ــی از محقق برخ
ــا در  ــد ب ــدد می توان ــن ع ــی ای ــد ول ــرده ان ــان ک ــد بی را 50 درص
نظــر گرفتــن پروژه هایــی کــه بــه نتیجــه مــورد انتظــار نرســیده اند 

بیشــتر نیــز باشــد. 
دانــش  مدیریــت  حــوزه  در  شکســت ها  دالیــل  بنابرایــن 
چیســت؟ در ایــن نوشــتار بــه بررســی عوامــل شکســت پروژه هــای 
ــای بدســت  ــر اســاس تجــارب و درس آموخته ه ــش ب ــت دان مدیری
ــف  ــازمان های مختل ــش در س ــت دان ــازی مدیری ــاده س ــده از پی آم
ــوع  ــن موض ــان دادن ای ــه نش ــه ن ــن مقال ــدف از ای ــم. ه می پردازی
اســت کــه مدیریــت دانــش یــک مفهــوم مــرده و یــا در حــال مــرگ 
اســت و نــه حتــی بازداشــتن ســازمان ها از اجــرای مدیریــت دانــش 
ــی  ــدف، روشــن شــدن مشــکات و چالش های ــه ه ــد، بلک ــی باش م
ــرو  ــا آن روب ــرح ب ــرای ط ــول اج ــت در ط ــن اس ــه ممک ــت ک اس
شــویم. بــا امیــد بــه اینکــه درصــد موفقیــت فعالیت هــای مدیریــت 

ــکات و  ــا، مش ــاهد چالش ه ــه و ش ــش یافت ــده افزای ــش در آین دان
ــیم. ــه باش ــن زمین ــری در ای ــت های کمت شکس

قبــل از شــروع بحــث الزم اســت دو مفهــوم دانــش و مدیریــت 
دانــش را بــه وضــوح تعریــف نماییــم:

ــدی  ــب ســیالی از تجــارب چارچــوب بن ــش ترکی ــش: دان دان
شــده، ارزش هــا، اطاعــات نگاشــته شــده و ذهنیات خبرگان ســازمان 
ــی و یکپارچه ســازی اطاعــات  ــرای ارزیاب ــی را ب اســت کــه چارچوب
ــراد نشــات  ــش از ذهــن اف ــد. دان ــد فراهــم می کن ــات جدی و تجربی
ــوال  ــود. معم ــه می ش ــه کار گرفت ــز ب ــراد نی ــن اف ــرد و در ذه میگی
ــی  ــازن دانش ــتندات و مخ ــا در مس ــه تنه ــازمان ها ن ــش در س دان
وجــود دارد بلکهــدر دســتورالعمل ها، فرآیندهــا و روال هــای روزمــره 

ــورت و پروســاک؛2000(. ــه شــده اســت )داونپ ــز نهادین کاری نی
ــت  ــت از مدیری ــش عبارتس ــت دان ــش: مدیری ــت دان مدیری
صریــح و سیســتماتیک دانــش حیاتــی و فرآیندهــای متعلــق بــه آن 
ــق، ســازماندهی، انتشــار، اســتفاده و منقضــی نمــودن  ــل خل از قبی

ــداف ســازمان )اســکرم؛2011(. ــش در راســتای اه دان

عوامــل شکســت مدیریــت دانــش: درس هایــی 
از گذشــته

ــه  ــت ک ــش سالهاس ــت دان ــای مدیری ــت ها و موفقیت ه شکس
ــن  ــت. در ای ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــق محقق ــث و تحقی ــوع بح موض
ــت  ــت مدیری ــل شکس ــات، عوام ــن تحقیق ــاس همی ــر اس ــه ب مقال
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ــی و عوامــل معلولــی تقســیم بندی  دانــش بــه دو دســته عوامــل علّ
شــده اســت.

ــازمانی  ــی و س ــترده مدیریت ــات گس ــه موضوع ــی ب ــل علّ عوام
برمی گــردد کــه در پیاده ســازی موفــق مدیریــت دانــش تاثیــر 
ــد، هــر  ــد. ایــن عوامــل تعاریــف کلــی و تئــوری دارن مســتقیم دارن
ــی محکــم فرآهــم  چنــد، درک درســت تمامــی عوامــل علــی، بنیان
مــی آورد کــه بــر اســاس آن می تــوان طرح هــای مختلفــی از 
مدیریــت دانــش را بــه اجــرا درآورد و یــا هــر گونــه معضــل و مشــکل 

ــرد. ــده را  برطرف ک ــود آم ــه وج ب

ــل  ــدادی از عوام ــه تع ــد ب ــی می توان ــل عل ــک از عوام ــر ی ه
پیاده ســازی  احتمالــی شکســت منجــر شــود کــه در خــال 
مدیریــت دانــش بــروز می کنــد. در ایــن مقالــه هفــت نــوع از 
معلــول  »عوامــل  عنــوان  تحــت  شکســت  عوامــل  رایج تریــن 
شکســت« را مــورد بررســی قــرار می دهیــم. بایــد خاطرنشــان کــرد 
ــک  ــه ی ــا ب ــاً تنه ــت، لزوم ــول شکس ــل معل ــک از عوام ــر ی ــه ه ک
عامــل علــی مربــوط نمی شــوند. بــه طــور مشــابه روابــط پیچیــده ای 
ــدان  ــه ب ــن مقال ــه در ای ــت ک ــرار اس ــی برق ــل عل ــان عوام ــز می نی
ــد در  ــه می توان ــه ک ــکات بودج ــد مش ــود )همانن ــه نمی ش پرداخت
ــوض  ــری حاصــل شــود و در ع ــا رهب ــزی ی ــف در برنامه ری ــر ضع اث
می توانــد فاکتورهــای دیگــر نظیــر توســعۀ فنــاوری را تحــت تأثیــر 
ــل  ــط متقاب ــن رواب ــود چنی ــل وج ــه دلی ــاوه ب ــه ع ــد(. ب ــرار ده ق
پیچیــده ای گاهــی درجــۀ کمــی از هم پوشــانی میــان عوامــل 

مختلــف دیــده می شــود.

عوامل شکست عّلی
قابــل . 1 مزایــای  و  عملکــرد  شــاخص های  فقــدان 

ی ه گیــر ز ا ند ا
حمایت مدیریتی ناکافی. 2
برنامه ریزی، طراحی، هماهنگی و ارزیابی نامناسب. 3
مهارت ناکافی مدیران دانشی و دانشکاران. 4
مشکل در فرهنگ سازمانی. 5
ساختار سامانی نامناسب. 6

عوامل معلول شکست
فقدان مشارکت و تعامات گسترده. 1

عــدم وابســتگی، کیفیــت پاییــن و غیرقابــل اســتفاده . 2
ــات ــودن اطاع ب

تأکیــد بیــش از حــد بــر یادگیــری رســمی، اتوماســیون و . 3
نیازهــای تعییــن شــده

پیاده سازی فناوری به طور نامناسب. 4
بودجۀ نامناسب و هزینه های اضافی. 5
ــت . 6 ــرح مدیری ــت ط ــود مالکی ــدم مســئولیت پذیری و نب ع

دانــش
از دســت رفتــن دانــش بــه دلیــل روی گردانــی یــا . 7

کارکنــان بازنشســتگی 

عوامل شکست عّلی
ــای . 1 ــرد و مزای ــاخص های عملک ــود ش ــدم وج ع

اندازه گیــری قابــل 
ــت  ــرح مدیری ــا ط ــروژه ی ــا پ ــه آی ــن اینک ــرای تعیی ــی ب توانای
ــورد، و  ــت می خ ــا شکس ــود ی ــراه می ش ــت هم ــا موفقی ــش ب دان
ــرای ســازمان ارزش آفریــن  ــا تاش هــای صــورت گرفتــه ب اینکــه آی
بــوده اســت، در موفقیــت بلنــد مــدت ســازمان بســیار حیاتــی اســت. 
ــر و مقایســۀ  ــی پیشــرفت، بهبــود تدابی ــه منظــور ارزیاب ــن، ب بنابرای
ــه شــاخص های عملکــرد  ــا ســازمان های دیگــر، ب ــی ب وضعیــت فعل
ــز  ــای اقتصــادی نی ــه جنبه ه ــد ب ــش بای ــت دان ــم. مدیری ــاز داری نی
متصــل شــود؛ بدیــن معنــا کــه بایــد ارزش آن آشــکار گــردد. اگرچــه 
ــل عمــده  ــان دالی ــه شــاخص های عملکــرد معمــوالً در می توجــه ب
ــا  ــود، ام ــدی نمی ش ــش طبقه بن ــت دان ــای مدیری ــت پروژه ه شکس
ــه اهمیــت آن برجســته شــود  ــه ســعی شــده اســت ک ــن مقال درای
ــر را  ــی دیگ ــای عل ــادی از فاکتوره ــداد زی ــل، تع ــن عام ــرا ای زی
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، از جملــه حمایــت مدیریتــی و توانایــی 

ــی. ــزی و ارزیاب برنامه ری
بــه طــور کلــی، ارزیابــی اثــرات مدیریــت دانــش بســیار دشــوار 
اســت بــه ویــژه اگــر بخواهیــم تأثیــرات مالــی آن هــا را اندازه گیــری 
نماییــم. ناملمــوس بــودن ماهیــت دانــش و ایــن واقعیــت کــه خلــق 
ارزش از دانــش غالبــاً بــه طــور غیرمســتقیم انجــام می شــود و 
نیازمنــد زمــان طوالنــی اســت، باعــث می شــود چنیــن ارزیابی هایــی 
ــرای  ــن حــال، شــاخص های عملکــرد ب ــا ای بســیار دشــوار باشــد. ب
ــت  ــرمایه گذاری در مدیری ــۀ س ــه ادام ــران ب ــردن مدی ــد ک متقاع
ــد کــه میــان  ــر ایــن باورن دانــش بســیار حیاتــی اســت. محققــان ب
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ــش  ــت دان ــه مدیری ــوان روش مشــروعیت بخشــیدن ب ــه عن ب
انتخــاب نمــوده و اهمیــت آن در ســازمان را گــوش زد کننــد. 
تــا کنــون محققــان بســیاری بــر اهمیــت پشــتیبانی مدیــران 
ارشــد در موفقیــت مدیریــت دانــش صحــه گذارده انــد. افــزون 
ــاز  ــوآ و الم )2005(، نی ــای چ ــه نام ه ــق ب ــن دو محق ــر ای ب
ــل  ــور حل وفص ــه منظ ــات ب ــران و تعارض ــت بح ــه مدیری ب
مســائل بیــن ذینفعــان را نیــز مطــرح می کننــد. در خصــوص 
ــر )2007( و  ــون وب ــی چ ــران، محققان ــئولیت پذیری مدی مس
پترســون )2009(، عواملــی همچــون عــدم بــه اجــرا گذاشــتن 
عــدم  و  مســئولیت ها  مــورد  در  روشــن  سیاســت های 
ــای  ــوان فاکتوره ــه عن ــی را ب ــران میان ــئولیت پذیری مدی مس

ــد. ــر می گیرن ــش در نظ ــت دان ــت مدیری شکس
ــل . 2 ــه دلی ــد ب ــش می توان ــت دان ــت مدیری ــت: شکس حمای

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 بــه کار بــرده شــود، 
ــا شکســت در پــی خواهــد داشــت.  نیــز عواقــب تلــخ تــوأم ب
ــران به طــور بلندمــدت  ــت مدی بســیار مهــم اســت کــه حمای
اتفــاق بیافتــد چــرا کــه تعهــد مدیــران بــه مدیریــت دانــش، 
می توانــد بــه طــور ناگهانــی بــا ظهــور اولیــن شکســت رو بــه 

کاســتی گــذارد.
مشــوق های انگیزشــی و اقدامــات تنبیهــی: اســتانداردهای . 3

تشــویقی و تنبیهــی کــه تولیدکننــدة رفتــار مناســب اند، نیــز 
ــدود  ــه ح ــوند. البت ــه ش ــه کار گرفت ــران ب ــط مدی ــد توس بای

ــت  ــت مدیری ــل موفقی ــرد و عوام ــری عملک ــاخص های اندازه گی ش
ــش ارتبــاط بســیار قــوی وجــود دارد. دان

حمایت مدیریتی ناکافی. 2
ــه  ــش ب ــت دان ــای مدیری ــت طرح ه ــل موفقی ــتگی عوام وابس
ــه طــور  ــم ب ــه در گذشــته ه ــه ای اســت ک ــران، مقول ــت مدی حمای
بســیار گســترده مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. بــه طــور مشــابه 
ــۀ  ــک نتیج ــوان ی ــه عن ــز ب ــا نی ــه از طرح ه ــن گون ــت در ای شکس
ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــران در نظ ــی مدی ــت ناکاف ــتقیم از حمای مس
ــرش  ــق، پذی ــش شــامل خل ــت دان ــۀ مدیری ــک برنام پیاده ســازی ی
ــه طــور  و اتخــاذ  فرآیندهــا، ارزش هــا و سیســتم هایی اســت کــه ب
ــای  ــی واحده ــل در برخ ــا حداق ــازمان ی ــر س ــترده  در سراس گس
عملیاتــی و انجمن هــا بــه اجــرا درآمده انــد. پیاده ســازی و موفقیــت 
بلندمــدت چنیــن تغییــرات گســترده ای نــه تنهــا نیازمنــد حمایــت 
ــی و انســانی( و  ــع )مال ــی چــه از جهــت مناب ــران ارشــد و میان مدی
چــه از دیــدگاه حمایــت سیاســی می باشــد، بلکــه تضمیــن می کنــد 
کــه ایــن اقدامــات در روندهــای روزمــرة ســازمانی پذیرفتــه شــوند. 
دالیــل متعــددی وجــود دارد مبنــی بــر این کــه چــرا وجــود حمایــت 

مســتمر مدیــران در موفقیــت پــروژه مؤثــر اســت.
ــش . 1 ــت دان ــئولیت پذیری: مدیری ــت و مس ــری، مقبولی رهب

ــری  ــوی، تصمیم گی ــت ق ــل هدای ــژه ای از قبی ــر وی ــه تدابی ب
ــت  ــای مدیری ــن تاش ه ــاز دارد. همچنی ــر نی ــرای تغیی و اج
دانشــی بــه چشــم اندازی روشــن و تعییــن الگــو توســط 
ــت هایی را  ــد سیاس ــران بای ــاج دارد. مدی ــز احتی ــران نی مدی
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ــا چــه  منفعــت ایــن روش هــا و اینکــه جنبه هــای مجــازات ت
ــث  ــورد بح ــان م ــان محقق ــوز در می ــد، هن ــدی باش ــد ج ح
اســت. امــا تــا آن جــا کــه بــه موضــوع مقالــۀ حاضــر مربــوط 
انگیزشــی  »مســاعدت های  گفــت  می تــوان  می شــود، 
نامشــهود« بــرای موفقیــت مدیریــت دانــش معمــوالً ضــروری 

هســتند.
تخصیــص منابــع: مدیــران باید منابــع الزم بــرای پیاده ســازی . 4

طــرح مدیریــت دانــش را فرآهــم نماینــد. مدیریــت دانــش بــه 
ــاز دارد  ــادی نی ــی، انســانی و م ــع مال ــادی از مناب ــر زی مقادی
ــی  ــۀ کاف ــته و بودج ــان شایس ــاب متخصص ــامل انتص ــه ش ک
ــد در  ــز بای ــویقی نی ــات تش ــرای اقدام ــع الزم ب ــت. مناب اس

بودجــۀ کل دیــده شــود.

ــش  ــت دان ــروژة مدیری ــازمان در پ ــطوح س ــام س ــه تم اگرچ
نقشــی بــر عهــده دارنــد، عوامــل شکســت بســیار بــه مدیــران ارشــد 
ــزی،  ــده، برنامه ری ــص داده ش ــع تخصی ــری، مناب بســتگی دارد. رهب
ــزای  ــی اج ــان همگ ــۀ کارکن ــدت هم ــد م ــد بلن ــت ها و تعه سیاس
الزم بــرای پیاده ســازی و اجــرای صحیــح مدیریــت دانــش محســوب 
ــاق  ــر اتف ــل زی ــه دالی ــد ب ــران ارش ــت مدی ــدم حمای ــوند. ع می ش

می افتــد:

• فقــدان درک صحیــح: کــه شــامل عــدم درک مزایــا و منافــع 	
بــه اشــتراک گذاری دانــش یــا عــدم درک پیچیدگــی و 
ــد  الزامــات می شــود. یکــی دیگــر از مشــکات بالقــوه می توان
در اثــر نداشــتن درک مشــترک از چیســتی مدیریــت دانــش 

حاصــل شــود.
• محاســبۀ 	 در  ناتوانــی  و  عملکــرد  شــاخص های  نداشــتن 

ارزیابــی  شــاخص های  بــدون   :)ROI( ســرمایه  بازگشــت 
عملکــرد متقــن بــرای مدیــران بســیار دشــوار خواهــد بــود که 

ســرمایه گذاری بــر مدیریــت دانــش را ادامــه دهنــد.

• ــه 	 ــش ب ــت دان ــروژة مدیری ــات پ ــی اوق ــی: برخ ــور سیاس مان
عنــوان وســیله ای بــرای کســب قــدرت در سلســله مراتب 
ــارزه  ــل، مب ــرار می گیــرد. در مقاب ســازمانی مــورد اســتفاده ق
ــور  ــه ط ــازمان، ب ــدرت درون س ــر ق ــر س ــدل ب ــث و ج و بح
مســتقیم ســاختارهای اصلــی مدیریــت دانــش را مختــل 
ــش  ــتراک گذاری آزاد دان ــه اش ــال، ب ــوان مث ــه عن ــد. ب می کن
ــف  ــا و وظای ــای اتصــال فرآینده ــود روش ه ــات و بهب و اطاع
کاری بــا افــراد خــاص درون ســازمان، بــه طــور جــدی دچــار 

اختــال می شــود.
• کمبــود زمــان: در بعضــی مواقــع، مدیــران زمــان کافــی را برای 	

ــت دانشــی  ــای مدیری ــح تاش ه ــرای صحی ــازی و اج پیاده س
اختصــاص نمی دهنــد. ایــن مــورد غالبــاً در شــرکت هایی 

ــد. ــودن اصــرار می ورزن ــاب ب ــر ن ــه ب ــد ک ــاق می افت اتف

ــی . 3 ــی و ارزیاب ــی، هماهنگ ــزی، طراح ــه ری برنام
ــب نامناس

یکپارچه ســازی  بــه  دانــش،  پیاده ســازی موفــق مدیریــت 
ــی از فرآیندهــای ســازمانی بســتگی دارد.  جنبه هــای بســیار متفاوت
ــازمانی  ــام س ــتراتژی و نظ ــک اس ــت ی ــش در حقیق ــت دان مدیری
فرآهــم مــی آورد کــه افــراد، فرآیندهــا و فنــاوری بــه صورتــی مؤثــر 
در یــک بســتر ســازمانی ادغــام شــوند. بــه منظــور حصــول اطمینــان 
ــر  ــور مؤث ــه ط ــش ب ــت دان ــای مدیری ــی جنبه ه ــه تمام از این ک
و کارآمــد پیاده ســازی شــده اند و در کنــار یکدیگــر بــه خوبــی 
ــاز  ــتمر نی ــی مس ــب و ارزیاب ــزی مناس ــه برنامه ری ــد، ب کار می کنن
داریــم. بــه عــاوه، در پیاده ســازی مدیریــت دانــش نیــاز داریــم تــا 
ــکات  ــن مش ــازمان و همچنی ــب وکار س ــردی کس ــداف راهب ــر اه ب
ــازی  ــر، پیاده س ــارت دیگ ــه عب ــم. ب ــز نمایی ــب وکار تمرک ــاد کس ح
مدیریــت دانــش یــک رونــد طوالنــی مــدت اســت و بــه دیدگاهــی 

ــاز دارد. ــرا نی عملگ
ــوان  ــه عن ــز ب ــی نی ــش و اســتراتژی کل ــت دان ــاری مدیری معم
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ــن  ــوند. همچنی ــناخته می ش ــم ش ــیار مه ــت بس ــور موفقی دو فاکت
وابســتگی ســازنده ای میــان کنتــرل و ارزیابــی عملیــات و اثربخشــی 
ــی  ــی ارزیاب ــورد. توانای ــم می خ ــه چش ــروژه ب ــش پ ــت دان مدیری
ــه در دســت داشــتن شــاخص های عملکــرد  پیشــرفت پــروژه نیــز ب
خــوب وابســته اســت. بــدون چنیــن شــاخص هایی پیگیــری و 
ردیابــی میــزان اثربخشــی پــروژه بــرای مدیــران کار بســیار دشــواری 
ــود  ــدم وج ــی از ع ــد ناش ــد می توان ــی ناکارآم ــود. ارزیاب ــد ب خواه
ــد و  ــرد نظام من ــتن رویک ــا نداش ــن و ی ــرد متق ــاخص های عملک ش
جامــع در طــول اجــرای طــرح مدیریــت دانــش باشــد. بــا توجــه بــه 
ــی  ــزی و ارزیاب ــه برنامه ری ــرد ک ــوان اســتنباط ک ــوق، می ت ــوارد ف م
ــد: ــرآورده می کنن ــر را ب ــداف زی ــه اه ــتند ک ــی هس پیش فرض های

• تفویــض 	 و  دانــش  مدیریــت  پــروژه  اهــداف  تعییــن 
لیت ها مســئو

• یکپارچه ســازی توانمندســازهای مختلــف مدیریــت دانــش 	
در چارچــوب اســتراتژی

• ــتراتژی 	 ــا اس ــش ب ــت دان ــتراتژی مدیری ــازی اس همسوس
ــازمان ــی س کل

• بهبود اثربخشی مدیریت دانش در سطح پروژه	
• برآورد و تشخیص مشکات	
• تعیین موفقیت ها و شکست های پروژه	
• پیش بینی هزینه ها و تعیین بودجه	
• پیاده سازی اقدامات اصاحی	

بــا ایــن حــال، هیــچ فرمــول خاصــی بــرای پیاده ســازی 
مدیریــت دانــش وجــود نــدارد و هــر ســازمانی بایــد متدولــوژی خــود 

ــد. ــال نمای ــه شــرایط خــاص دنب ــا توجــه ب را ب

مهارت ناکافی مدیران و دانشکاران . 4
مدیــران دانــش و دانشــکاران طیــف کاملــی از ســمت های 
ــامل  ــت ش ــن اس ــه ممک ــد ک ــر می گیرن ــش را در ب ــت دان مدیری
عناویــن شــغلی یــا نقش هایــی هماننــد مدیــر ارشــد دانــش 
)CKO(، کارگــزار دانــش )K-broker(، تحلیل گــر دانــش و مهنــدس 
سیســتم های دانــش باشــد. مهارت هــای مــورد نیــاز بــرای مدیــران 
دانــش و دانشــکاران را می تــوان بــه صــورت زیــر دســته بندی کــرد:

ο•مهارت های استراتژیک و کسب وکار
ο•مهارت های ارتباطات بین فردی
ο•مهارت های مدیریتی
ο•مهارت های فکری و یادگیری
ο•مهارت های مدیریت اطاعات
ο•مهارت های فناوری اطاعات

ــا دانشــکاران بســته  ــش ی ــران دان ــرای مدی ــای الزم ب مهارت ه
بــه حوزه هــای خــاص مســئولیتی کــه بــرای آنــان تعریــف می شــود، 
ــر  ــک مدی ــال ی ــوان مث ــه عن ــد. ب ــر کن ــدت تغیی ــه ش ــد ب می توان
ــوی در اســتراتژی  ــای بســیار ق ــه مهارت ه ــش )CKO( ب ارشــد دان
ــاج دارد؛ در  ــات احتی ــری و ارتباط ــت، یادگی ــب وکار، مدیری و کس
حالی کــه مهارت هــای ســطح بــاالی فنــاوری اطاعــات تنهــا 
ــت  ــزار مدیری ــعۀ نرم اف ــئول توس ــه مس ــتم ک ــدس سیس ــرای مهن ب
دانــش اســت، الزامــی می باشــد. مدیریــت دانــش بــه احتمــال زیــاد 

ــر: ــورد اگ ــت می خ شکس
• ــوزۀ کاری 	 ــا ح ــط ب ــاز و مرتب ــورد نی ــای م مهارت ه

وجــود نداشــته باشــد: ورزیدگــی در حوزه هــای فنــی و 
کســب وکار بــرای تــداوم پــروژة مدیریــت دانــش ضــروری 
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اســت. مهارت هــا می تواننــد از طریــق آمــوزش، توســعه و 
بهبــود یابنــد و در خدمــت پیاده ســازی اهــداف روشــن و 

ــد. ــرار گیرن ــری ق ــل اندازه گی قاب
• ــد 	 ــا بای ــش: مهارت ه ــران دان ــب مدی ــاب نامناس انتخ

بــا نقشــی کــه مدیــر و دانشــکار در طــرح KM ایفــا 
می کننــد، مطابقــت داشــته باشــد. بــه عنــوان مثــال یــک 
ــد:  ــته باش ــدی داش ــارت کلی ــه مه ــد س ــی بای ــر میان مدی
ــداری  ــای دی ــات، مهارت ه ــل اطاع ــتی در تحلی چیره دس

ــی. و عملگرای

مشکالت ناشی از فرهنگ سازمانی. 5
ــوان یکــی از  ــه عن ــک فرهنــگ ســازمانی مناســب، ب حضــور ی
جنبه هــای کلیــدی پیاده ســازی موفقیت آمیــز مدیریــت دانــش 
ــای  ــا و باوره ــازمانی از ارزش ه ــگ س ــت. فرهن ــده اس ــه ش پذیرفت
ــار  ــا و رفت ــات، رویداده ــات، عام ــن مصنوع ــای آن و همچنی اعض
ســازمان تشــکیل شــده اســت. فرهنــگ خــود را در تعامــات 
اجتماعــی بــروز می دهــد و از طریــق یــک زبــان مشــترک یــا 
»زبــان مخصــوص ســازمان« انتقــال می یابــد. فرهنــگ نقشــی 
ــش  ــتراک دان ــه اش ــازمان ب ــای س ــل اعض ــم در تمای ــی و مه اساس
ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــر را تح ــوارد زی ــرا م ــد، زی ــا می نمای ایف

• اعتمــاد: محققــان اعتمــاد را بــه ســه عامــل محــرک در به 	
اشــتراک گذاری دانــش پیونــد می دهنــد: رفــت  و برگشــت 
اطاعــات )بدیــن معنــا کــه اطمینــان داشــته باشــیم کــه 
دانشــی کــه امــروز بــه اشــتراک گذاشــته می شــود، مزایــا 
و منافعــی در آینــده بــه همــراه دارد کــه بــه شــخص بــه 
ــتی. ــهرت و نوع دوس ــردد(، ش ــر می گ ــده ب ــتراک گذارن اش

• ــک 	 ــه ی ــدون آن ک ــران ب ــش از دیگ ــول دان ــه قب ــل ب تمای
ــود. ــی ش ــش تلق ــده دان ــص در شــخص گیرن ــا نق ــود ی کمب

• ــردی، گروهــی 	 ــه صــورت ف ــی یادگیــری ب ــل و توانای تمای
ــازمانی و س

• ارتباطــات غیررســمی، تحمــل اشــتباه، 	 از  پشــتیبانی 
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 کســب وکار و واکنــش بــه تغییــرات 	

خارجــی

ــاوت  ــه متف ــا جامع ــازمان ی ــطح س ــد در س ــگ می توان فرهن
باشــد. از آن جایــی کــه مدیریــت دانــش بخش هــای عملیاتــی 
تمــام  از  قــرار می دهــد، درک درســت  را هــدف  کارکــردی  و 
ــاد  ــد ایج ــت. رون ــی اس ــیار حیات ــازمان بس ــگ س ــای فرهن جنبه ه
ــرا  ــت زی ــوار اس ــیار دش ــازمانی بس ــگ س ــاً در فرهن ــر خصوص تغیی
فرهنــگ وابســته بــه تاریــخ و پیشــینۀ اعضــای ســازمان اســت و بــه 
عنــوان یــک مکانیــزم اجتماعــی در مقابــل اعضــای جدیــد ســازمان 
عمــل می کنــد. فرهنــگ ســازمانی معمــوالً بــه طــور مجــدد بازتولیــد 
می شــود و معضــات و ناهنجــاری ای فرهنگــی کمتــر احتمــال دارد 
کــه از خــارج از ســازمان )اســتخدام نیــروی جدیــد(، وارد شــود بلکــه 
ــد.  ــوذ می کن ــر نف ــب باالت ــه مرات ــن ب ــغلی پایی ــای ش از موقعیت ه
ــق  ــازی موف ــور پیاده س ــه منظ ــگ ب ــت فرهن ــال، مدیری ــر ح ــه ه ب

مدیریــت دانــش ضــروری اســت.

ساختار سازمانی نامناسب. 6
ــع  ــن چگونگــی توزی ســاختار ســازمانی نقــش مهمــی در تعیی
ــع  ــزان »آزادی« در شــرکت و موان ــری، می ــد تصمیم گی ــدرت، رون ق
میــان گروه هــا و اشــخاص مختلــف، بــازی می کنــد. بنابرایــن 
ســاختار ســازمانی توانایــی و تمایــل افــراد و انجمن هــا بــه اشــتراک 
ــش  ــد و نق ــرار می ده ــر ق ــه شــدت تحــت تأثی ــش را ب ــق دان و خل
تعیین کننــده ای در چگونگــی مدیریــت طــرح مدیریــت دانــش 
ــان  ــد. ســاختار ســازمانی توســط نویســندگان و محقق ــا می نمای ایف
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ــش  ــت دان ــم در پیاده ســازی مدیری ــوان عنصــر مه ــه عن ــف ب مختل
ــورت 2001(. ــال داونپ ــوان مث ــه عن ــت )ب ــده اس ــدی ش طبقه بن

Wu و همــکاران )2010( ، ســه بعــد ســاختار ســازمانی را 
شناســایی کرده انــد: تمرکــز، رســمیت و پیچیدگــی.

• ــودن 	 ــز ب ــۀ متمرک ــا درج ــزان ی ــت از می ــز: عبارت اس تمرک
تصمیم گیــری در ســازمان. در یــک ســازمان بــا تمرکــز بــاال، 
تصمیمــات تنهــا توســط چنــد مدیــر ارشــد ســازمان گرفتــه 
می شــود. الزمــۀ ایــن نــوع از تصمیم گیــری داشــتن ظرفیــت 
ــت.  ــران اس ــن مدی ــک از ای ــر ی ــط ه ــاال توس ــناختی ب ش
بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه ســاختارهای غیــر متمکــز، بــرای 

مدیریــت دانــش بیشــتر مناســب هســتند.
• ــک 	 ــراد درون ی ــار اف ــه رفت ــا درجــه ای ک ــزان ی رســمیت: می

ســازمان توســط قوانیــن، سیاســت ها و قواعــد از پیــش 
کــه  درجــه ای  یــا  میــزان  می شــود.  اداره  تعریف شــده، 
ــویق  ــا تش ــل ی ــازمان، تحم ــمی در س ــر رس ــبکه های غی ش
ــاختار  ــوع از س ــن ن ــل ای ــۀ مقاب ــت در نقط ــوند، درس می ش
ــت  ــزی اس ــابه آن چی ــاً مش ــا دقیق ــن جنبه ه ــرار دارد. ای ق
ــارف و  ــرد متع ــد )1991(، ســاختار عملک ــراون و دوگی ــه ب ک
ــن و  ــواداران قوانی ــه ه ــی ب ــه اول ــد ک ــارف می نامن ــر متع غی
دســتورالعمل های رســمی اطــاق می شــود و دومــی بــه 
ــع واقعــی حــل  ــه منب ــر رســمی اشــاره دارد ک ــای غی رویه ه
مســئله و نــوآوری هســتند. بــه طــور کلی ســاختارهای رســمی 

سفت وســخت بــرای مدیریــت دانــش مضــر می باشــند.
• پیچیدگــی: شــرایطی اســت کــه در آن ســازمان از بخش هــای 	

ــکیل  ــر تش ــا یکدیگ ــط ب ــاً مرتب ــه لزوم ــدد و ن ــیار متع بس
ــردی،  ــیمات کارک ــوالً از تقس ــرکت ها معم ــت. ش ــده اس ش
ــای  ــا بخش ه ــف ی ــب وکار مختل ــای کس ــه ای، واحده منطق
ســاختاری تشــکیل شــده اند کــه ایــن تقســیمات خــود 
ــرا  ــد. زی ــمار می رون ــه ش ــش ب ــت دان ــر مدیری ــی در براب مانع
ــه اهــداف خویــش فکــر  ــن تقســیمات تنهــا ب ــک از ای هــر ی
پیاده ســازی  ســاده تر  ســازمانی  ســاختارهای  می کننــد. 
مدیریــت دانــش را آســان تر می کننــد در حالی کــه پیچیدگــی 
ســاختار ســازمانی، چگونگــی مدیریــت آن را نیــز تحــت تأثیــر 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــی ب ــای مدیریت ــن نقش ه ــرار داده و تعیی ق
ــد،  ــته باش ــر داش ــش را در ب ــت دان ــر مدیری ــازی مؤث پیاده س

دشــوار می گــردد.

هیــچ فرمــول خاصــی بــرای مدیریــت ســاختار ســازمانی وجــود 
نــدارد ولی شــکی نیســت کــه ســاختار در ســطوح عملیاتــی مختلف، 
بــر مدیریــت دانــش تأثیــر می گــذارد. ســاختار ســازمانی نامناســب، 
می توانــد بــه گســتره ای از معضــات در خصــوص اشــتراک دانــش، 
تصمیم گیــری مؤثــر و مدیریــت کارآمــد فعالیت هــای مدیریــت 

دانــش منجــر شــود.
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روندهای جهانی و مطالعات موردی کوتاه از مدیریت دانش

یونســکو؛ برنــده جایــزه جهانــی مدیریــت دانــش 
ســال 2015

ــن  ــش توســط “انجم ــت دان ــی مدیری ــزه جهان ــال 2008، جای از س
ــه برتریــن ســازمان جهــان کــه دامنــه  مدیریــت دانــش اتریــش” ب
فعالیــت بین المللــی داشــته باشــد، اهــدا می شــود. اهــم معیارهایــی 
ــند  ــته باش ــد داش ــزه بای ــن جای ــت ای ــرای دریاف ــازمان ها ب ــه س ک

مــوارد زیــر هســتند:

دســتاوردهای چشــمگیر حاصــل از اجــرای برنامه هــای نوآورانــه . 1
ــرای پیاده ســازی  ــق ب ــی موف ــای مدیریت ــری راهکاره و به کارگی

سیاســت های دانشــی ســازمان و مدیریــت دانــش
دســتاوردهای برجســته منتــج از نهادینه کــردن فرآیندهــای . 2

ــری  ــش و به کارگی ــهیم دان ــش، تس ــال دان ــش، انتق ــق دان خل
ــش دان

در ســال 2015، ســازمان علمــی، فرهنگــی و تربیتــی ملــل متحــد 
)یونســکو( بــا توجــه بــه فعالیت هایــی کــه طــی ایــن ســال داشــت، 

مفتخــر بــه دریافــت ایــن جایــزه شــد.

Source: Honoring UNESCO with the Knowledge Management 
Award 2015/ Association Knowledge Management Austria.

ــا در  ــا ی ــما؛ پوی ــازمان ش ــش در س ــت دان مدیری
ــول!؟ ــال اف ح

ــود دارد  ــما وج ــازمان ش ــش در س ــت دان ــه مدیری ــم ک ــرض  کنی ف
و تیــم مدیریــت دانــش نیــز در حــال انجــام وظایــف خــود اســت؛ 
چطــور می تــوان متوجــه شــد کــه فرآیندهــای مدیریــت دانــش بــه 
خوبــی و بــه معنــای واقعــی در ســازمان شــما در حــال پیاده ســازی 

اســت!؟
Nick Milton و Patrick Lambe از مشــاوران برجســته مدیریــت 
ــه  ــای تجرب ــر مبن ــر را ب ــاخص های زی ــان، ش ــش در ســطح جه دان
چندیــن ســاله خــود در ایــن حــوزه بــرای تشــخیص پویــا بــودن و یــا 
در حــال افــول بــودن مدیریــت دانــش در ســازمان بیــان کرده انــد:

آمــوزش . 1 و  فرهنگ ســازی  برنامه هــای  در  حضــور  میــزان 
مدیریــت دانــش در ســازمان

ــت . 2 ــزار مدیری ــرم اف ــه در ن ــش و درس آموخت ــزان ورود دان می
ــش دان

میــزان حضــور و فعالیــت در فضاهــای تعاملــی ســازمان ماننــد . 3
ــی ــای خبرگ انجمن ه

http://www.nickmilton.com/2015/11/how-do-you-know-km-is-fail-
ing.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=linkedin

ساسان رستم نژاد
مدیر توسعه کسب وکار
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آنچه که هر استارت آپ نیاز دارد تا از مدیریت دانش بداند

مقدمه
مدیریــت دانــش در اســتارت آپ هــا و کســب و کارهــای کوچک، 
خــود بخــودی و ســاختار نیافتــه اســت. ارتباطــات و تســهیم دانــش 
ــی  ــورت طبیع ــادگی و بص ــه س ــک، ب ــازمان های کوچ ــر س در اکث
ــک  ــد. ی ــکل یافته ان ــی ش ــه خوب ــا ب ــاط تیم ه ــد و ارتب رخ می ده
ــی گســترده و متخصصــان  ــع مال ــن اســت مناب ــا ممک ــازمان نوپ س
ــش،  ــر دان ــت غیرمؤث ــا مدیری ــته باشــد؛ ام ــار داش ــری در اختی ماه

ســبب نابــودی همــه آنهــا خواهــد شــد.
ــرای افزایــش شــانس موفقیــت ایــن ســازمان ها  پیشــنهاداتی ب
ــرای  ــتارتاپ ها را ب ــات اس ــا امکان ــد ت ــد ش ــان خواه ــه بی در ادام
ــازمان  ــروی س ــازده و پیش ــش ب ــی، افزای ــای رقابت ــت ویژگی ه تقوی
بــه ســمت ســطوح باالتــری از بلــوغ، رشــد و ســودآوری، بــه شــکلی 

مناســب بــکار گیــرد. 

دارایی هــای دانشــی، ارزش ســازمان شــما 
ــش( ــت دان ــتراتژی مدیری ــتند. )اس هس

افــراد، منابــع و بودجــه پایــدار نخواهنــد بــود؛ امــا دانشــی کــه 
ــد. ــا شــما خواهــد مان شــما کســب می کنیــد همیشــه ب

ــه  ــیدن ب ــت بخش ــی و مرکزی ــش کارای افزای
دانشــی دارایی هــای 

مرکزیــت بخشــی بــه دارایی هــای دانشــی، از طریــق شناســایی 
و انتقــال دانــش موجــود در مخــازن دانشــی ســازمان و بکارگیــری 
آن، صــورت می پذیــرد. کارکنــان ســازمان نبایــد اطاعــات 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. 

اجتنــاب از اصــرار بــر اســتفاده از فناوری هــای 
روز

ــرای اســتفاده در  ــد ب ــای جدی ــی فناوری ه ممکــن اســت تمام
ســازمان مناســب نباشــد. یکــی از ســریعترین راه هــای دور شــدن از 
اهــداف، اجــازه انتشــار آزادانــه دانــش دســته بنــدی و ذخیــره شــده 
ــه کاری  ــدی و اضاف ــاف ج ــروز اخت ــبب ب ــه س ــت ک ــازمان اس س
ــد کــه  ــه بیشــتر ســازمان ها نمی دانن ــی ک می شــود. بخصــوص زمان
ــن موضوعــی شــایع در بســیاری از  چنیــن مشــکلی وجــود دارد. ای

ــت.  ــروز اس ــزرگ ام ــازمان های ب س

امیر خسروانی
سردبیر و مدیر ارشد پروژه
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ــارب  ــش و تج ــت دان ــتراتژی مدیری ــن اس بی
ــد ــرار کنی ــاط برق ــود ارتب خ

اگــر شــما در محیطــی غیــر یکنواخت هســتید کــه افــراد، دانش 
را نــزد خــود احتــکار می کننــد، 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 پاسخ ها  
مطالعــات نشــان  می دهــد کــه کارکنــان یــک ســازمان  حداقــل 
ــن پاســخ سواالتشــان،  ــرای جســتجو و یافت ــان خــود را ب 20%  زم
ــه دارایی هــای دانشــی شــما،  ــت بخشــی ب ــد. مرکزی صــرف می کنن
ــد  ــی خواه ــاری اجرای ــای ج ــدی و هزینه ه ــش ناکارآم ــبب کاه س

شــد. 

ایجـاد یـک سـاختار دانـش، فراتـر از نقش های 
کارکردی

ــی،  ــعه، بازاریاب ــول توس ــه مس ــد ک ــی داری ــراد متفاوت ــما اف ش
اســتخدام، فــروش، و مهندســی داریــد )و یــا خواهیــد داشــت(. شــما 
آنهــا را اســتخدام کردیــد، چــرا کــه در زمینــه خودشــان متخصــص 
هســتند و می تواننــد بطــور مســتقل فعالیــت کننــد. امــا، ایــن افــراد 
را بــه حــال خــود رهــا نکنیــد تــا اســتراتژی مدیریــت دانــش واحــد 
ــش  ــت دان ــی مدیری ــن اســتراتژی کل ــدون در نظــر گرفت خــود را ب

ســازمان توســعه دهنــد.

آموزش دانشی
ــی و  ــازن دانش ــا مخ ــد ب ــاز دارن ــما نی ــازمان ش ــراد در س اف
ســاختاربندی آنهــا در ســطوح ارشــد آشــنا باشــند. ایــن کار را بــرای  

ــه آخریــن لوگویــی کــه توســط  ــازار ب دسترســی کارمنــد توســعه ب
تیــم بازاریابــی تولیــد شــده، آمــوزش کارکنــان جدیدالــورود و یافتــن 
ــاز  ــر در ســازمان شــما نی ــر نف ــد. ه پاســخ ســواالت آســانتر می کن
ــد.  ــل از آن را بدان ــع حاص ــن کار و مناف ــام ای ــوه انج ــا نح دارد ت
ــادآوری و نهادینــه کــردن ایــن  ــرای آمــوزش، ی 30 دقیقــه وقــت ب
ــاره کاری در  ــع از دوب ــد مان ــی، می توان ــات هفتگ ــت در جلس فعالی

ســازمان شــما شــود.

ــش  ــی و دان ــش ضمن ــه: دان ــن دو کلم درک ای
ــکار آش

دانــش ضمنــی: ایــن اطاعــات و دانشــی اســت کــه شــما در 
ــه  ــد. ب ــروز دهی ــده ب ــرا در آین ــد آن ــد و می توانی ــود داری ــن خ ذه
ــه  ــا زمانی ک ــد ت ــه می دانی ــه چ ــد ک ــما نمی دانی ــر، ش ــارت دیگ عب
از شــما ســوالی پرســیده شــود. )بــرای مثــال: 3 رســتورانی کــه شــما 

ــد.( ــه نمی کنی ــه دیگــران توصی ــا را ب آنه
دانــش آشــکار: ایــن دانــش ضمنــی شــما اســت کــه ثبــت 
شــده و در دارایی هــای دانشــی ســازمان ســاختاریافته اســت. 
ــورد  ــته و  آن را م ــی داش ــه آن دسترس ــد ب ــم می توانن ــران ه دیگ
اســتفاده قــرار  داده و بــر مبنــای آن بــا هــم تعامــل داشــته 
باشــند. ایــن دانــش می توانــد شــامل مســتند، دســتورالعمل، فایــل 

تصویــری، رویه هــا و ... باشــد. 
ــام  ــه ن ــی ب ــوه یخ ــی از ک ــه کوچک ــده، تک ــان ش ــوارد بی م
مدیریــت دانــش اســت. بســیاری از ســازمان ها، 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 می کنــد. 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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شبکه اجتماعی سازمانی چیست؟
شــبکه های اجتماعــی امــروزه بــه بخشــی از زندگــی مــا تبدیــل 
ــگاه مــی دارد و  ــا دوســتانمان در ارتبــاط ن شــده اســت کــه مــا را ب
منجــر بــه ایجــاد فرهنــگ جدیــدی بــرای بــه اشــتراک گذاری، بحــث 
و گفتگــو و تعامــل شــده اســت. شــبکه اجتماعــی ســازمانی بطــور 
مشــابه چگونگــی تعامــل کارکنــان ســازمان بــا یکدگیــر، با مشــتریان 
ــر می دهــد. تعامــل شــامل مجموعــه ای  و شــرکای ســازمان را تغیی
ــات و  ــتجوی اطاع ــخ ها، جس ــش ها، پاس ــا، پرس ــث وگفتگوه از بح
ــک  ــه ی ــرای رســیدن ب ــا ب ــر روی تحویل دادنی ه کســب بازخــورد ب
ــتفاده از  ــای اس ــه معن ــازمانی ب ــی س ــبکه اجتماع ــت. ش ــدف اس ه
ــان  ــی می ــات اجتماع ــا ارتباط ــن و ی ــی آنای ــبکه های اجتماع ش
کارکنــان بــرای اشــتراک عاقه مندی هــا و فعالیت هــا در حــوزه 
ــا توجــه  کســب و کار ســازمان اســت. شــبکه اجتماعــی ســازمانی ب
ــرای بهبــود ارتباطــات و تعامــات ســازمان،  ــه مزیت هــای خــود ب ب
در میــان کســب و کارهــای مــدرن جــا بــاز کــرده اســت. ســازمان ها 
ــر و ...  ــر، چت ــون یام ــی همچ ــر پلتفرم های ــه زدن ب ــال تکی در ح
 B2C و B2B هســتند کــه ســازمان را در ارتباطــات و تعامــات
ــک  ــی، کوچ ــد ملیت ــزرگ و چن ــرکت های ب ــد. ش ــعه می ده توس
و متوســط، تاسیســات بهداشــتی، اپراتــور هتــل، شــرکت های 
بیمــه، شــرکت های  بانکــداری، شــرکت های  و  مالــی  خدمــات 
خدمــات حرفــه ای، آژانس هــای بازاریابــی و تبلیغــات و شــرکت های 
ــه راهکارهــای شــبکه اجتماعــی ســازمانی  ــادی ب ــه زی دولتــی عاق
ــرای اســتقرار شــبکه اجتماعــی  ــی ب ــد. درحالی کــه هــدف اصل دارن
ســازمانی، بهبــود ارتباطــات و تعامــات ســازمانی اســت، موضوعــات 

دیگــری ماننــد ایجــاد توانایــی درک مشــتریان بــرای بهبــود 
ــتفاده  ــا اس ــب وکار ب ــتراتژی های کس ــعه اس ــری و توس تصمیم گی
ــی در  ــه معضات ــرار دارد. البت ــه ق ــورد توج ــی م ــبکه اجتماع از ش
ــروی  ــل نی ــدم مشــارکت کام ــد ع ــازمانی مانن ــی س شــبکه اجتماع
انســانی، مســائل امنیــت و هــوش فکــری، و ســوء اســتفاده از شــبکه 

ــز وجــود دارد.  ــی ســازمانی نی اجتماع

تاریخچه شبکه اجتماعی سازمانی:
شــبکه اجتماعــی ســازمانی از مفهــوم ســازمان 2.0 رشــد یافــت 
ــی  ــد. مک آف ــه ش ــی ارائ ــک آف ــوی م ــال 2006 از س ــه در س ک
ســازمان 2.0 را به صــورت اســتفاده از پلتفــرم نــرم افــزار اجتماعــی 
ــف کــرده  ــال کــردن اهــداف تعری ــرای دنب از ســوی کســب و کار ب
اســت. در ایــن پلتفرم هــا، اطاعــات در دســترس کارکنــان ســازمان 
می باشــد و توســط آنــان قابــل مشــاهده اســت، و از تکنولوژی هــای 

عالیه سلیمیان
مدیر تحقیق و توسعه

نقش شبکه های اجتماعی سازمانی در مدیریت دانش
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تعاملــی بهــره می گیــرد کــه از برخــی از اپلیکیشــن های دهــه 
ــر  ــر، باگ ــوب، توییت ــا، یوتی ــبوک، ویکی پدی ــد فیس ــته مانن گذش
ــده  ــاد ش ــازمان 2.0 از وب 2.0 ایج ــاح س ــده اند. اصط ــد ش متول
اســت کــه توســط تیــم اوریلــی بــرای شــرح و توصیــف تغییــرات در 
ســایت ها و اپلیکیشــن ها بــر روی وب، بــه کار گرفتــه شــد. در ســال 
جریان هــای  باگینــگ،  ماننــد   2.0 وب  تکنولوژی هــای   ،2006
اجتماعــی، ویکی هــا، و اشــتراک فایل/چنــد رســانه ای در قالــب 
نرم افزارهــای تعاملــی بــرای کســب وکار ظهــور یافتنــد و از آن 
ــی  ــای تعامل ــی ســازمانی و نرم افزاره ــزار شــبکه اجتماع ــس نرم اف پ

مطــرح شــدند. 

شروع حرکت به سمت شبکه اجتماعی سازمانی
تعامل هــا بــه شــیوه قدیمــی ناکارآمــد و زمان بــر اســت. 
ــه  ــر پای ــش ب ــت دان ــی مدیری ــای قدیم ــت، و ابزاره ــل، اینتران ایمی
تکنولــوژی اجتماعــی نیســتند و مزیت هــای یــک شــبکه اجتماعــی 
ــردی  ــزار ف ــک اب ــب و کار ی ــل در کس ــد. ایمی ــازمانی را ندارن س
ــد.  ــم می کن ــرد را فراه ــه ف ــرد ب ــل ف ــه تعام ــود ک ــوب می ش محس
ــک  ــل را بصــورت ی ــاب” ســازمان 2.0” ایمی ــی در کت ــدرو مک آف ان
کانــال توصیــف می کنــد کــه بــرای ارتباطــات یــک بــه یــک 
ــازمانی،  ــی س ــبکه اجتماع ــق ش ــا از طری ــت. ام ــده اس ــی ش طراح
ــر  ــو ب ــات و بحــث وگفتگ ــه مشــاهده اطاع ــادر ب ــروه ق اعضــای گ
روی آن خواهنــد بــود. اطاعــات قابــل مشــاهده اســت و به راحتــی 
ــی را انجــام داد. حتــی  ــوان روی آن نظــر داد و اقدامــات اجرای می ت
ــی  ــازمان طراح ــات در س ــار اطاع ــرای انتش ــازمان ب ــت س اینتران
ــات در  ــد اطاع ــتراک گذاری و تولی ــه اش ــرای ب ــه ب ــت ن ــده اس ش
ــت ســازمان، اغلــب محــدود  ــزودن محتــوا در اینتران یــک گــروه. اف
بــه تعــداد اندکــی از کارکنــان ســازمان اســت. امــا شــبکه اجتماعــی 
ســازمان بــرای تمامــی کارکنــان در دســترس اســت. مهــارت 
ــر خــاف  ــرای اشــتراک اطاعــات مــورد نیــاز نیســت و ب خاصــی ب
اینترانت هــای ســازمان بــرای بحــث بــر روی مســئله در هــر مــکان 
ــکار گرفتــه می شــود. بنابرایــن ابزارهــای  و زمــان و یافتــن پاســخ ب
قدیمــی، کارایــی الزم متناســب بــا فضــای رقابتــی کســب وکارهــای 
ــن  ــدی را جایگزی ــای جدی ــت ابزاره ــد و می بایس ــروزی را ندارن ام

ــا ســاخت.  آنه

مزیت های شبکه اجتماعی سازمانی
ــای  ــتفاده از ابزاره ــا اس ــل ب ــیوه های تعام ــد ش ــر می رس به نظ
ــدی و  ــه کن ــل، ب ــد ایمی ــذاری مانن ــت بارگ ــا قابلی ــب وکار ب کس
ــات  ــا موضوع ــات ب ــناد و اطاع ــرد و اس ــورت می گی ــواری ص دش
ــای  ــا، فایل ه ــون ایمیل ه ــون همچ ــای گوناگ ــف در بخش ه مختل
اکســل و ورد در دســکتاپ های کارکنــان، درایوهــای مشــترک و 
سیســتم های مدیریــت محتــوا ذخیــره می شــوند. بازیابــی اطاعــات 
بــا ایــن شــیوه ها موجــب اتــاف زمــان وافزایــش هزینه هــای 
ســازمان می شــود. پژوهش هــا نشــان می دهــد کــه کارکنــان 
ــتجوی  ــرای جس ــود را ب ــان خ ــارم زم ــک چه ــدودا ی ــازمان ح س
اطاعــات صــرف می کننــد. هزینــه ایــن زمــان می توانــد 25 
درصــد هزینــه کارکنــان باشــد. مطابــق تحقیقــات IBM بــروی 400 
ــه یافتــن خبــره در  نیــروی اجرایــی، 13 درصــد کارکنــان موفــق ب
ــن معنــی  ــه ای ــن ب یــک حــوزه مشــخص در ســازمان می شــوند. ای
اســت کــه بــرای حجــم زیــادی از کار از دانــش موجــود در ســازمان 
بهــره گرفتــه نمی شــود. بنابرایــن نیــاز بــرای به کارگیــری راهــکاری 
مناســب بــرای بهبــود بــه اشــتراک گذاری اطاعــات و بهبــود اســناد 

ــود دارد.  ــد کاری وج و رون
راه حل هــای تعاملــی بــر مبنــای ویکــی و وب 2.0، بــر روی حــل 
ایــن مســایل )جســتجوی اطاعــات و عــدم دسترســی بــه خبــرگان( 
ــرای  ــی ب ــا ایجــاد فضای ــی ب ــزار تعامل ــک نرم اف متمرکــز هســتند. ی
بحــث و گفتگــو، جســتجوی اطاعــات و دسترســی بــه افــراد درســت 

در زمــان نیــاز در کاهــش ایــن مشــکات موثــر اســت. 
ــا  ــه ت ــر در پژوهــش خــود پیش بینــی کــرده ک موسســه گارتن
ــی  ــبکه اجتماع ــازمان ها، ش ــد س ــش از 40 درص ــال 2016، بی س
ــد.  ــات پیاده ســازی می کنن ــردش داده و اطاع ــرای گ ســازمانی را ب
ــازمان ها  ــه س ــد ک ــان می کن ــود بی ــزارش خ ــه در گ ــن موسس ای
بــرای بهبــود روش هــای خلــق، بــه اشــتراک گذاری، ارتبــاط و 
ســازماندهی اطاعــات، ارتبــاط بــا یکدیگــر، یافتــن خبــرگان، طوفان 
ــرای پرســش ها، یادگیــری، انتقــال دانــش،  فکــری، یافتــن پاســخ ب
و تصمیم گیــری بهتــر بدنبــال اســتفاده از راهــکار نرم افزارهــای 
شــبکه اجتماعــی ســازمانی هســتند. در ایــن پژوهــش عنــوان شــده 

ــد: ــال می کنن ــر را دنب ــناریوهای زی ــازمان ها س ــه س ــت ک اس

• بهره وری کارکنان	
• هماهنگی پروژه 	
• بهبود فرآیند	
• مدیریت دانش	
• نوآوری	

ــه  ــازمانی ب ــی س ــبکه اجتماع ــای ش ــی نرم افزاره ــور کل  و بط
ــد: ــک می کنن ــران کم کارب

• جستجوی شبکه کارکنان و کسب راهنمایی 	
• تشکیل تیم ها، انجمن ها، و دعوت شرکا و مشتریان 	
• تعامل بر روی پروژه	
• بحث و گفتگو بر روی موضوع	
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• سازماندهی امور کاری 	
• اطاع رســانی بــه کاربــران بــرای اطاعــات و پیشــامدهای 	

جدیــد و مرتبــط
• یادگیری از دیگر خبرگان 	
• ــازمان 	 ــش س ــوای آرشــیو شــده و دان ــه محت دسترســی ب

ــی ــبیه ویک ــده اند ش ــازماندهی ش ــاختار س ــک س ــه در ی ک

ــبکه اجتماعــی ســازمانی بــا شناســایی ســریع  در واقــع ش
خبــرگان، آغــاز ارتباطــات بیــن واحــدی، ایجــاد یــک حافظــه جامــع 
ــای  ــق ایده ه ــوآوری، و خل ــش، تســهیل گری ن ــع دان ــازمان، توزی س
ــل  ــق تعام ــروژه از طری ــب و کار و پ ــه کس ــش چرخ ــد و کاه جدی

ــد.  ــک می کن ــازمان ها کم ــه س ــر ب بهت

اندازه سازمان و شبکه اجتماعی سازمانی
شــبکه اجتماعــی ســازمانی  متناســب بــا انــدازه گــروه و 
همــراه  بــه  ســازمان ها  بــرای  را  مزیت هایــی  گــروه  نیازهــای 
ــورت  ــد بص ــتارت آپ می توانن ــک اس ــم کوچ ــک تی ــای ی دارد. اعض
ــبکه  ــزار ش ــق نرم اف ــر از طری ــند اگ ــته باش ــل داش ــری تعام موثرت
اجتماعــی ســازمانی، آگاهــی از کار هــم تیمی هــا و میــزان پیشــرفت 
ــور تســهیل شــوند و تاریخچــه مناســبی از فعالیت هــای صــورت  ام
گرفتــه ایجــاد شــود و در شــرکت  های بــزرگ کــه در یــک جغرافیــای 
ــان  ــان تمامــی کارکن ــاط می ــد، تعامــل و ارتب ــده حضــور دارن پراکن

ــرد.  ــد ک ــاد خواه ــازمان را ایج س

ارتباطات در سازمان ها
بــا بررســی ارتباطــات و تعامــات در ســازمان ها می تــوان 
ارتباطــات را در ســه دســته قــوی، ضعیــف و بالقــوه در نظــر گرفــت. 
زمانــی کــه کارکنــان یکدیگــر را می شناســند 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 
ــر  ــا یکدیگ ــا ب ــند ام ــر را می شناس ــراد یکدیگ ــه اف ــت. زمانی ک اس
ــد،  ــی ندارن ــر آگاه ــای یکدیگ ــا از مهارت ه ــته اند ی ــکاری نداش هم
ارتباطــات ضعیفــی میــان آن هــا وجــود دارد. و در نهایــت ارتباطــات 

بالقــوه، ارتباطاتــی هســتند کــه افــراد یکدیگــر را نمی شناســند امــا 
ــات در  ــن ارتباط ــد. ای ــود ببرن ــر س ــا یکدیگ ــل ب ــد از تعام می توانن

شــکل زیــر نمایــش داده شــده اســت.
شــبکه اجتماعــی ســازمانی، بــرای بهبــود ارتباطــات ضعیــف در 
ــزار  ــد اســت. نرم اف ــد بســیار مفی ــازمان و ایجــاد ارتباطــات جدی س
ــد  ــک می کن ــد کم ــای جدی ــه نیروه ــازمانی ب ــی س ــبکه اجتماع ش
تــا در مــدت زمــان کمتــری، ارتباطــات بیشــتری را داشــته باشــند. 
نتایــج نشــان می دهــد اســتقرار نرم افــزار شــبکه اجتماعــی ســازمان 
می توانــد تــا 40 درصــد ارتباطــات و 30 درصــد رضایتمنــدی 

کارکنــان را افزایــش دهــد. 

چالش ها ونگرانی ها 
شــبکه  از  حاصــل  دســتاوردهای  و  موفقیت هــا  رغــم  بــه 
 ESN ــاق ــق ارزش و انطب ــاره خل ــی درب ــازمانی، نگران ــی س اجتماع

وجــود دارد:
• ــی 	 ــه: زمان ــارکت در ادام ــش مش ــی و کاه ــروع طوفان ش

بــا  می شــوند،  پیاده ســازی  اولین بــار  بــرای   ESN کــه 
ســطح بــاالی عاقه منــدی روبــرو می شــوند. بروزرســانی 
Status در شــبکه شــتاب می گیــرد و کارکنــان از ارتبــاط 
ــتقرارها  ــی از اس ــتر از نیم ــد. بیش ــذت می برن ــر ل ــا یکدیگ ب

شکل 1: مزایای شبکة اجتماعی سازمانی

شکل 2: مزیت شبکه اجتماعی سازمانی متناسب با اندازۀ سازمان ها

شکل 3: اندازه نسبی ارتباطات مختلف در سازمان
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ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــاد ب ــت و اعتق ــوده اس ــازمان ب در کل س
اســتقرار کامــل فرصت هــای بیشــتری بــرای ارتباطــات ایجــاد 
ــار  ــود ESN  کن ــب می ش ــه موج ــت کار روزان ــد. حقیق می کن
ــد  ــار بگذارن ــا در ESN را کن ــراد فعالیت ه ــود و اف ــته ش گذاش
ــان،  ــد. در پای ــتفاده کنن ــود اس ــات موج ــای ارتباط و از الگوه
اغلــب تنهــا یــک گــروه اصلــی از کاربــران در ESN فعــال باقــی 

می ماننــد. 
• چالش هــای فرهنگــی: مشــکل فرهنگــی و مشــارکت اجرایــی، 	

از آغــاز، مانــع رشــد می شــود. مشــکلی کــه ســازمان ها عمدتــا 
ــخصی  ــای ش ــه ESNه ــت ک ــن اس ــتند، ای ــرو هس ــا آن روب ب
ــد  ــان کرده ان ــادی بی ــازمان های زی ــند. س ــه باش ــد چگون بای
ــی  ــد. برخ ــه کرده ان ــی غلب ــت اجرای ــر مقاوم ــه ب ــه چگون ک
ــتفاده  ــرای اس ــی ب ــه تمایل ــد ک ــان کرده ان ــازمان ها بی از س
ــر  ــد و ب ــن، ندارن ــا لینکدی ــبوک و ی ــه فیس ــبیه ب از ESN ش
ــر  ــانی در سراس ــروی انس ــزار نی ــا 100 ه ــرکتی ب ــس ش عک
جهــان تمایــل داشــت کــه افــراد بــر اســاس عاقه مندی هــای 
ــه در  ــرد ک ــی ب ــد و پ ــرار کنن ــاط برق ــر ارتب ــا یکدیگ ــود ب خ
ایــن صــورت احتمــال اشــتراک تجربیــات کاری نیــز افزایــش 
ــروز  ــا ایــن حــال بلــوغ اجتماعــی کســب وکار در ب ــد. ب می یاب

ــذار اســت. ــش تاثیرگ چال
بــرای کاهــش چالش هــای احتمالــی می تــوان در ابتــدا شــبکه 
ــب و  ــدی کس ــای کلی ــی از واحده ــازمانی را در برخ ــی س اجتماع
ــا ســطح فرهنــگ ســازمان،  ــا متناســب ب کار پیاده ســازی کــرد و ی
متناســب  محدودیت هــای  و  ماژول هــا  بــا  مناســب  نرم افــزار 
ــای  ــازمان، ابزاره ــگ س ــوغ فرهن ــود بل ــا بهب ــرد و ب ــاب ک را انتخ

مناســب تری را انتخــاب کــرد. 

ــی  ــبکه اجتماع ــای ش ــی از ابزاره ــی برخ معرف
ــازمانی س

ــل  ــات و تعام ــوزه ارتباط ــددی در ح ــای متع ــروزه نرم افزاره ام
ســازمانی ارائــه شــده  اند کــه می تــوان بــه یامــر، تیبــر، چتــر، جایــو، 
ــران  ــرای کارب ــات مختلفــی را ب ــی ام و... اشــاره کــرد کــه امکان آی ب

ــد: ــم کرده ان فراه

• بحث و گفتگو	

• تقویم کاری	
• اشتراک فایل )ویدئو، عکس،مستندات(	
• مدیریت وظایف	
• تشکیل تیم ها و پروژه ها	
• فروم  و باگ ها	
• تعامل با شرکای سازمان	
• مدیریت اسناد 	
• پروفایل کاربران	

 British( مطالعــه مــوردی: خطــوط هواپیمایــی بریتانیــا
)Airways

خطــوط هواپیمایــی بریتانیــا از یامــر بــرای تشــویق خلــق ایــده 
از کارکنــان در زمیــن و هــوا بهــره می گیــرد و در طــی 21 مــاه، یــک 
ــده  میلیــون پســت در یامــر وجــود داشــت کــه نشــان دهنــده پدی
ــان شــرکت در اقصــی نقــاط  ــان تمامــی کارکن ــش می اشــتراک دان
ــود. یامــر در ســال 2013 در شــرکت خطــوط هواپیمایــی  جهــان ب
ــزار  ــش از 11 ه ــاه، بی ــت و در طــی شــش م ــتقرار یاف ــا اس بریتانی
ــه شــبکه خطــوط هواپیمایــی بریتانیــا پیوســتند.  نیــروی انســانی ب
یامــر بــه تســهیل بحــث و گفتگــو، بیــان ایده هــا و بهبــود خدمــات 
ــرای  ــان ب ــه کارکن ــی ک ــال زمان ــور مث ــرد. به ط ــک ک ــتری کم مش
اولیــن بــار ایربــاس A380 را مشــاهده کردنــد، یامــر در ایجــاد شــور 
و شــوق تاثیرگــذار بــود. برخــی از خدمــه کابیــن توجــه کردنــد کــه 
ــی  ــی یک ــد. حت ــر باش ــد بهت ــا می توان ــپزخانه هواپیم ــان آش چیدم
ــنهادات  ــرد و پیش ــه ک ــود را ارائ ــنهادی خ ــرح پیش ــان ط از کارکن
خــود را ارائــه نمــود. تیــم مهندســی و طراحــی، بحــث و گفتگوهــا را 
دنبــال کــرد و اقدامــات الزم را بــر اســاس بازخوردهــای ایجــاد شــده 
ــدت  ــته در م ــل در گذش ــاط و تعام ــام داد. ارتب ــزار انج در در نرم اف
زمــان طوالنی تــری صــورت می گرفــت. یامــر تبــادل اطاعــات 
ــود  ــرای بهب ــکاری ب ــه راه ــه ارائ ــش داد و ب ــد روز کاه ــه چن را ب

ــاس جدیــد شــد.  بهــره  وری و خدمــات مشــتری روی ایرب
ــتری،  ــات مش ــرای تجربی ــئول ب ــم مس ــر، تی ــی دیگ در مثال
ــه  ــش درج ــتریان در بخ ــات مش ــود خدم ــرای بهب ــنهاداتی ب پیش
یــک هواپیمــا ارائــه کردنــد. خدمــه هواپیمــا دربــاره ایــن خدمــات و 
نظــرات مشــتریان دربــاره آنهــا و اینکــه چــه محصوالتــی می بایســت 
ــد. کســب  ــرد، بحــث و گفتگــو کردن ــرار بگی ــد نظــر ق ــده م در آین



20 شماره 29

بازخــورد از همکارانــی کــه در ارتبــاط مســتقیم بــا مشــتریان بودنــد، 
ــرات را دوســت  ــه مشــتریان تغیی ــرد ک ــاد ک ــان را ایج ــن اطمین ای
خواهنــد داشــت و خدمــه نیــز متوجــه شــدند کــه بازخــورد آن هــا 

ــت دارد. اهمی
شــاید کارکنــان می توانســتند از طریــق ایمیــل بحــث و گفتگــو 
کننــد امــا ایمیــل بــرای بحــث گروهــی مناســب نیســت. یامــر بــرای 
تبــادل ایــده میــان هــزاران نفــر در مکان هــا و ســاعت های 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 می توانــد 
تاثیــر زیــادی بــر روی فــرود آمــدن و بلنــد شــدن هواپیمــا بگــذارد. 
فرایندهــای اصلــی از طریــق یامــر و اســکایپ و تشــویق تعامــل میان 
ــت  ــر موقعی ــم در ه ــن تصمی ــذ بهتری ــرای اخ ــف ب ــای مختل تیم ه

ــد.  ــود می یابن بهب

Carillion
ــا  شــرکت carillion یــک شــرکت ســاخت و ســاز و مشــاوره ب
ــان  ــادی از کارکن ــداد زی ــت. تع ــانی اس ــروی انس ــر نی ــزار نف 46 ه
ــه کار هســتند، بنابرایــن بســیار مهــم اســت  در ســایت ها مشــغول ب
ــان  ــرای تمامــی کارکن ــواده carillion ب کــه حــس عضویــت در خان
فراهــم شــود. به عــاوه، ایــن کارکنــان هســتند کــه تفــاوت را بــرای 
ــی  ــبکه اجتماع ــزار ش ــن نرم اف ــد. بنابرای ــاد می کنن carillion ایج

ســازمانی )یامــر( بــرای کمــک بــه بهبــود ارتباطــات و در کنــار هــم 
قــرار دادن کارکنــان و ایجــاد انجمــن در carillion انتخــاب شــد. از 
ــر  ســه ســال پیــش تــا کنــون، شــبکه آنایــن بیــش از 6000 کارب
ــا بیــش از 56 انجمــن فعــال دارد. یامــر بــه ایجــاد ارتبــاط میــان  ب
کارکنــان در هــر موقعیــت و در هــر مــکان کمــک کــرد تــا به جــای 
انتشــار اطاعــات از بــاال بــه پاییــن؛ از یامــر بــرای بهبــود اشــتراک 
ــوآوری اســتفاده شــود.  ــل و ن ــه ســمت تعام ــت ب ــات و حرک اطاع
ــر  ــورت کارآمدت ــان به ص ــا کارکن ــد ت ــک می کن ــوع کم ــن موض ای
در کارهــا مشــارکت داشــته باشــند و کارایــی عملیاتــی بهبــود یابــد 
ــران  ــود. مدی ــه ش ــه مشــتریان ارائ ــری ب ــات بهت ــت خدم و در نهای
ســازمان از یامــر بــرای اشــتراک بهتریــن تجربیــات و ایجــاد فضــای 
پرســش و پاســخ بــرای دســتیابی بــه اهــداف ســازمان کــه کاهــش 
مصــرف انــرژی اســت، بهــره می گیرنــد. ســال گذشــته 500 شــبکه 
ــا یکدیگــر  از کمپین هــای ارزشــی ســازمان از یامــر بــرای ارتبــاط ب
ــان  ــش مشــارکت کارکن ــی افزای ــاره چگونگ ــا درب ــتراک ایده ه و اش
ــر  ــد. ه ــتفاده کرده ان ــازمان اس ــای س ــه ارزش ه ــتیابی ب ــرای دس ب
ســال در هفتــه ارزش هــای ســازمان، برنامه هــای مختلفــی در 
شــرکت carillion برگــزار می شــود کــه کارکنــان را بــرای اشــتراک 
داســتان های خــود دربــاره انتقــال ارزش هــای ســازمان در زندگــی و 
ارائــه خدمــات بــا کیفیــت بــه مشــتری تشــویق می کنــد. یامر ســبب 
ــا میــزان مشــارکت کارکنــان در هفتــه ارزش هــای ســازمان  شــد ت
ــر افزایــش یابــد و کارکنــان عکس هــا و داســتان ها را بــه  تــا دو براب
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــای مناســب تری ب ــد و راهکاره ــتراک بگذارن اش

ارزش هــای ســازمان حاصــل شــود.  
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گفت وگو با سارا کرمی 
کارشناس ارشد مدیریت دانش در مشاوران توسعه آینده

آغاز سخن
ســارا کرمــی متولــد شــهریور مــاه ســال 1365 اســت و مــدرک 
لیســانس فیزیــک خــود را از دانشــگاه علــم و صنعــت گرفتــه اســت. 
پــس از مدتــی فعالیــت در زمینه هــای مختلــف کســب و کار و اخــذ 
ــه فعالیــت مشــاوره  مــدرک کارشناســی ارشــد مهندســی صنایــع ب
ــال 1393 در  ــود را از س ــت خ ــدند و فعالی ــد ش ــت عاقمن مدیری
ــد. مــن زینــب ســنجری پــور  مشــاوران توســعه آینــده آغــاز نمودن
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 1393 بــه جمــع مشــاوران توســعه آینــده 
ــداد پروژه هــای  ــان و تع ــه شــرایط ســازمانی آن زم ــا ب پیوســتم. بن
ــنایی  ــوزی و آش ــدن دوره کارآم ــد از گذران ــه بع ــود، بافاصل موج
ــش  ــت دان ــروژه پیاده ســازی مدیری ــا شــرکت، مســئولیت پ ــه ب اولی
ــران  ــی ای ــع معدن ــادن و صنای ــازی مع ــعه و نوس ــازمان توس در س
ــد  ــم نبای ــه ه ــن نکن ــه از ای ــم، البت ــده گرفت ــر  عه ــدرو( را ب )ایمی

ــی در  ــای قدیم ــاورانی ه ــی از مش ــکاری برخ ــه هم ــد ک ــل ش غاف
ــود. ــد ب ــر و مفی ــروژه بســیار موث ــت پیشــرفت پ مدیری

ــه امــروز در  ــا ب از وقتــی کــه وارد مشــاوران شــدید ت
ــدن  ــر ش ــد درگی ــتید و رون ــت داش ــای فعالی ــه پروژه ه چ

ــود؟  ــه ب ــا چگون ــما در پروژه ه ش
در مشــاوران، هــر فــرد عــاوه بــر پــروژه هایــی کــه در دســت 
دارد، مســئولیت فعالیت هــای جنبــی دیگــری را نیــز در حوزه هــای 
مختلــف بــر عهــده دارد. مــن بنــا بــه عاقــه ای کــه بــه گرافیــک و 
اســتفاده از طــرح هــا و المــان هــای گرافیکــی مختلــف بــرای تهیــه 
اســناد داشــتم، بــه طــور ناخــودآگاه صفحه آرایــی در اســناد مربــوط 
ــر دادم و مســتندات شــرکت  ــا را تغیی ــا و پاورپوینت ه ــروژه ه ــه پ ب

بــه مــرور زمــان از آن ســادگی گذشــته خــارج شــدند. 
پــس گذشــت مدتــی بــا توجــه بــه عــدم وجــود انســجام کافــی 
ــش  ــت دان ــازی مدیری ــگ س ــاز فرهن ــی در ف ــام فرهنگ ــان اق می
ــت  ــروژه مدیری ــس پ ــن جن ــک طــرف و همچنی ــا از ی ــروژه ه در پ
دانــش کــه در زمــره پــروژه هــای بهبــودی و تغییــر محســوب مــی 

زینب سنجری پور
کارشناس ارشد مدیریت دانش
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ــر را  ــای تغیی ــدل ه ــر و م ــت تغیی ــم مدیری ــه مفاهی ــود، مطالع ش
ــن مطالعــات یــک نقشــه راه فرهنگ ســازی  آغــاز کــردم. نتیجــه ای
ــظ  ــاد و حف ــای ایج ــاس گام ه ــر اس ــه ب ــد ک ــش ش ــت دان مدیری
ــر اســاس نیازهــای  تغییــر در ســازمان پیــش رفتــه و در هــر گام ب
پــروژه  اقــام ترویجــی و آموزشــی مختلفــی بــا اســتفاده از جــزوات 
آموزشــی، پوســتر، اســتند، اینفوگــراف، پســت کارت، خبرنامــه و ... 

ــد.  طراحــی گردی
دربــاره  پژوهــش  فرهنگــی،  اقــام  ســاماندهی  کنــار  در 
ــر  ــعه نظی ــق و توس ــد تحقی ــط واح ــه توس ــی ک ــات مختلف موضوع
بررســی مــدل مدیریــت دانــش بهــره وری ســازمان آســیایی، تدویــن 
ــتم.  ــده داش ــر عه ــز ب ــد را نی ــی ش ــش و ... مطــرح م ــت دان مدیری

ــعه  ــاوران توس ــای کاری در مش ــورد فض ــان در م نظرت
ــت؟ ــده چیس آین

ــن، آزادی  ــر م ــاوران از نظ ــز مش ــای متمای ــی از ویژگی ه یک
عمــل پرســنل بــرای اعمــال خاقیــت و نــوآوری در اجــرای 
فعالیت هــای پــروژه و وجــود فضــای اعتمــاد بیــن همــکاران و 
حمایــت کارکنــان قدیمــی از افــراد تــازه وارد و کمرنــگ تــر کــردن 
ــه  ــد ب ــردی جدی ــه ف ــد. از زمانی ک ــا می باش ــتباهات آنه ــر اش تاثی
ــدد تمامــی همــکاران ســعی در کمــک کــردن و  جمــع مــا می پیون
ایجــاد جذابیــت و تفکــر مثبــت در وی می باشــند کــه همیــن اتفــاق 

ــاد.  ــرای بنــده افت هــم ب

از زمــان ورود شــما بــه مشــاوران شــاهد چــه تغییراتی 
ــد؟ بوده ای

ــده در  ــعه آین ــاوران توس ــای مش ــن ویژگی ه ــی از مهم تری یک
ــت  ــژه مدیری ــت بوی ــا ســایر شــرکت های مشــاوره مدیری مقایســه ب
دانــش ایــن اســت کــه عــاوه بــر اینکــه ســاختار شــرکت ســاختاری 
ــی در راســتای ایجــاد  ــا مســئولیت های نوین ماتریســی می باشــد ام
خاقیــت و نــوآوری در پروژه هــا تعریــف شــده اســت کــه بــه نظــر 
مــن عــاوه بــر نظم دهــی بــه امــور موجــب بــروز خاقیــت در انجــام 
ــوان  ــا می ت ــن واحده ــه ای ــروژه شــده اســت. از جمل ــای پ فعالیت ه
ــد  ــعه، واح ــق و توس ــد تحقی ــب و کار، واح ــعه کس ــد توس ــه واح ب

پایــش و کنتــرل پــروژه، واحــد آمــوزش اشــاره کــرد. 

آینده مشاوران توسعه آینده را چگونه می بیند؟
ــاوران و  ــواده مش ــاق خان ــوان و خ ــای ج ــه اعض ــه ب ــا توج ب
فعالیت هــای 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

مدیریـت دانـش، به مجموعـه ای از فعالیت هـای سـاختارمند و منظم 
اطـاق می شـود که یک سـازمان می توانـد از طریق آن  به بیشـترین 
ارزش ناشـی از دارایی هـای دانشـی دانـش خـود، دسـت یابـد. ایـن 
مقالـه به تشـریح و مقایسـه مفاهیم مدیریت دانـش )KM( و مدیریت 
رویکـرد  کـه  می کنـد  بیـان  و  می پـردازد   )TQM( جامـع  کیفیـت 
مدیریتـی یکپارچـه سـاز مدیریـت دانـش و مدیریـت کیفیـت جامع، 

سـبب موفقیـت سـازمان در دسـتیابی بـه اهـداف خود می شـود.   

مفاهیم و اصول مدیریت دانش
مدیریـت دانـش را می تـوان بصورت “فرایند سـاختارمند برای کسـب 
و انتقـال دانـش میـان افـراد” تعریـف کـرد. تعریـف دیگـری وجـود 
دارد کـه مدیریـت دانـش را “شـناخت دارایی های دانشـی و چگونگی 
دسـتیابی بـه سـود از طریـق آن”، بیـان می کند  و شـاید سـاده ترین 
تعریـف مدیریـت دانـش، تسـهیم دانسـته های مـا بـا دیگـران باشـد. 
دانـش، در تعاریـف مذکور، شـامل تجربه و اطاعات جمع آوری شـده 
ماننـد مسـتندات و گزارش هـای 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 فعالیت های 
و درگیـر کـردن  توانمنـد سـازی  کـرد.  مربوطـه شـرکت خواهنـد 
کارمنـدان موفـق در مدیریـت کیفیـت جامـع، از اجـزای ضـروری 
هـر برنامـه TQM اسـت. در واقـع نبایـد فرامـوش کرد که مشـکات 
مربـوط بـه پیاده سـازی مدیریت کیفیت جامـع، ارتباط مسـتقیمی با 

افـراد سـازمان دارد.

و   )KM(دانـش تفاوت هـای مدیریـت  و  شـباهت ها 
 :)TQM( مدیریـت کیفیـت جامـع

جـدول 1 بـه بیان شـباهت ها و تفاوت های مدیریـت دانش و مدیریت 
کیفیـت جامـع می پـردازد. تحلیـل و نتیجـه گیری هـای بعـدی بـر 

اسـاس اطاعـات ایـن جدول صـورت خواهـد گرفت.

نریمان نظافتی
کارشناس ارشد مدیریت دانش
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یک رویکرد یکپارچه مدیریت
و  بهـره وری  افزایـش  کیفیـت،  مدیریـت  فرایندهـای  بخشـی  اثـر 
بهبـود کیفیـت، از طریـق یکپارچه سـازی مفهـوم مدیریـت دانـش 
در فرایندهـای مدیریـت کیفیـت جامـع، امـکان پذیر اسـت. مقایسـه 
میـان KM و TQM نشـان می دهـد کـه تعالی سـازمانی بـا گنجاندن 
بدسـت  کیفیـت جامـع،  مدیریـت  فرایندهـای  در  دانـش  مدیریـت 

می آیـد.
چالش هـای  بـا  سـازمان ها  امـروز،  نامشـخص  و  مبهـم  محیـط  در 
سـازگاری، ادامـه حیـات و رقابـت مواجـه هسـتند. بـا خلـق، کسـب، 
نهادینـه سـازی و اسـتفاده از دانـش در سـازمان اسـت کـه می تـوان 
در کنـار غلبـه بـر چالش هـای پیـش روی سـازمان بـه مزیـت رقابتی 
نیز دسـت یافت. جسـتجو بـرای منابع جدیـد اطاعات و فنـاوری، به 
سـازمان کمـک می کنـد تـا به سـهم بازار مناسـبی بـرای تولیـدات و 
خدمـات خـود دسـت یابـد. همچنیـن، دانش شـناخت نیاز مشـتری، 
پیش نیـاز رضایـت مشـتری اسـت کـه ایـن رضایـت نیـز، از طریـق 
نهادینـه سـازی دانـش در فعالیت هـا، تولیـدات و خدمـات سـازمان 

بدسـت می آیـد.

نتیجه گیری
مدیریـت دانـش و مدیریـت کیفیـت جامع مکمـل همدیگر هسـتند. 
یـک ترکیـب هم افـزا از KM و TQM چرخـه بهبـود و توسـعه را 
شـکل می دهـد کـه منجـر به تعالی سـازمانی  می شـود. یـک مدیریت 
کیفیـت جامـع دانـش محـور،  سـازگاری بـا تغییـرات محیـط و نیاز 
یادگیـری  و  بهبـود  تسـهیل  و  هدایـت  از  اسـتفاده  بـا  را  مشـتری 
مسـتمر، بـه ارمغـان خواهـد آورد. مدیریـت کیفیـت جامـع کـه ذاتـاً 
نتیجه گـرا اسـت، ز طریـق پیاده سـازی مدیریـت دانش و بـا تاکید بر 
اسـتفاده بهتـر از سـرمایه انسـانی و دارایی های دانشـی، بهینه سـازی 
منابـع و افزایـش بهـره  وری، 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 
ظرفیت هـای مدیریـت دانـش  به تغییرات محیط کسـب و کار پاسـخ 

دهد.

جدول1: شباهت ها و تفاوت های مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع
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برنامۀ اجرایی مدیریت دانش در بانک توسعه آسیا )2013-2015(

تجربیــات بــه دســت آمــده از برنامــۀ اجرایــی مدیریــت دانــش 
بانــک توســعه آســیا )ADB( در خــال ســال های 2009 تــا 2011، 
ــای دانشــی  ــتقرار راه حل ه ــرای تحــول و اس ــی مســاعد ب ــر بنای زی
ــاز  ــن حــال، نی ــا ای ــن ســازمان عظیــم فرآهــم آورده اســت. ب در ای
ــه توســعه و اثربخشــی  و پتانســیل بیشــتری در جهــت دســتیابی ب
راه حل هــای دانشــی در چارچــوب اســتراتژی مدیریــت دانــش 
ــعۀ  ــک توس ــد بان ــران ارش ــراً مدی ــود. اخی ــاس می ش 2020، احس
آســیا، تصمیمــات مهمــی بــرای تقویــت مدیریــت دانــش در ســطح 
ــن نتیجــه رســیدند  ــه ای ــت ب ــا در نهای ــد، ام ــازمان اتخــاذ کردن س
ــداوم و توســعۀ طــرح  ــرای ت ــا برنامــۀ جدیــدی ب کــه نیــاز اســت ت
مدیریــت دانــش تعریــف و اجــرا گردد کــه بــه پیدایش دســتورالعمل 
ــا 2015 منجــر  ــد مدیریــت دانــش 2013 ت و برنامــۀ اجرایــی جدی
شــد )خاصــه ای از ایــن برنامــه در ادامــه آورده شــده اســت(. نتایــج 
ــعه  ــک توس ــش در بان ــت دان ــی مدیری ــای قبل ــه از کاره ــی ک مهم
ــو  ــه ســمت جل ــه دســت آمــد، موجــب حرکــت ســازمان ب آســیا ب

و نزدیــک شــدن بــه اهــداف تعریــف شــده در چارچــوب اســتراتژی 
دانشــی 2020 شــد کــه اهــم ایــن نتایــج بــه قــرار زیــر اســت:

راه حل هــای دانشــی بایــد در برگیرنــدة پاســخی روشــن به   )1
چالش هــای توســعه ای پیــش روی کشــورهای در حــال توســعه بــه 
ترتیــب اولویــت باشــند و بــه طــور جداگانــه و یــا جمعــی، تمامــی 
ــازی  ــی و پیاده س ــل طراح ــعه را در مراح ــال توس ــورهای درح کش

مدیریــت دانــش، مشــارکت دهنــد.
ــال  ــو درح ــورهای عض ــه کش ــد ب ــی بای ــای دانش راه کاره  )2

ارژنگ یزدی
کارشناس مدیریت دانش
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توســعه کمــک کننــد تــا ماهیــت چالش هــای خــاص را درک کننــد 
و همچنیــن نســبت بــه ســابقه و زمینــه ای کــه منجــر بــه ظهــور آن 

ــد. ــش شــده، آگاهــی یابن چال
و  شناســایی  در  توســعه  حــال  در  کشــورهای  بــه   )3
به کارگیــری رویکردهــا و اقدامــات پیشــرفته، معنــی دار و عملــی در 
ــت  ــام ظرفی ــوده و از تم ــک نم ــی کم ــای دانش ــه چالش ه ــخ ب پاس

ــد. ــتفاده نماین ــن راه اس ــیا در ای ــعه آس ــک توس بان
در پاســخ بــه اهــداف و نیازهــای فــوق، برنامــۀ اجرایــی تدویــن 

ــود: ــر را دارا ب شــد کــه ویژگی هــای زی
پیشــنهاد می شــود کــه بانــک توســعۀ آســیا بــه طــور منظــم، . 1

ــران  ــا، مدی ــران واحده ــا حضــور مدی جلســات دوســاالنه ای ب

ریاســت کل  و  انجمن هــای خبرگــی  نماینــدگان  ارشــد، 
ســازمان ترتیــب دهــد تــا بــه طــور اســتراتژیک بــر اقدامــات 

ــد. دانشــی نظــارت نمای
چرخــۀ عملیــات و اقدامــات بانک توســعۀ آســیا در کشــورهای . 2

ــازی و  ــا، پیاده س ــی طراحی ه ــای اصل ــوان مبن ــه عن ــو، ب عض
تحویــل راه حل هــای دانشــی قــرار گیــرد.

اقدامــات و خروجــی واحدهــا در بانــک توســعه آســیا و . 3
ــی را  ــی موضوع ــن خبرگ ــات انجم ــی جلس ــن خروج همچنی

ــد. ــت نمای تقوی
خلــق راه حل هــای دانشــی بیشــتر و بهتــر از طریــق مشــارکت . 4

ــیا و  ــوزة آس ــی در ح ــای دانش ــی و قطب ه ــز تعال ــا مراک ب

جدول 1: خالصة برنامه اجرایی مدیریت دانش در بانک توسعه آسیا )2015-2013(
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ــی خــارج از آن اقیانوســیه و حت
گســترش حــوزة کســب وکار بانــک توســعۀ آســیا برای نــوآوری . 5

ــتراک گذاری  ــه اش ــتم ب ــازی سیس ــوت، پیاده س ــت پایل و تس
ــاد  ــت اول و ایج ــوان اولوی ــه عن ــی ب ــات دانش ــز خدم و مرک

ــای دانشــی. ــرای راه حل ه ــج ب چارچــوب نتای
کمــک بــه ســاخت، راه انــدازی، پــرورش و حمایــت از جوامــع . 6

متولــی  خبرگــی  انجمن هــای  و  پرجنب وجــوش  آنایــن 
امــر توســعه کــه در پیشــرفت اقتصادی-اجتماعــی آســیا 
ــاری  ــود معم ــق بهب ــته و از طری ــارکت داش ــیه مش و اقیانوس
و  آســیا  توســعه  بانــک  ارتباطــات  و  اطاعــات  فنــاوری 
دانشــی  راه حل هــای  از  گســترده تر،  تعاملــی  شــیوه های 

ــازند. ــر س ــد براب ــا را  چن ــرات آن ه ــرده و اث ــت ک حمای
ــوع . 7 ــت و تن ــی و تقوی ــع دانش ــتفاده از مناب ــوة اس ــود نح بهب

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 فرصت هــای انگیزشــی و تشــویقی 

بــه ســبک حرفــه ای بــرای کارکنــان ســازمان.

ــت  ــدار، عهــده دار هدای ــش و توســعۀ پای ــت دان ــت مدیری معاون
ــعۀ  ــک توس ــش در بان ــت دان ــی مدیری ــۀ اجرای ــازی برنام و پیاده س
آســیا شــد و واحدهــای توســعۀ پایــدار منطقــه ای و واحــد اشــتراک 
ــش، گزارش دهــی  ــات دانشــی، مســئولیت پای ــز خدم ــش و مرک دان
و هماهنگــی اقدامــات اجرایــی برنامــۀ جامــع مدیریــت دانــش را بــر 
ــی مشــخص شــده در برنامــۀ اجرایــی  عهــده گرفتنــد. جــدول زمان
بارهــا مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و تغییــرات زیــادی در آن اعمــال 
شــد. از آن جایــی کــه فرآیندهــای اجرایــی معمــوالً توســط ســطوح 
ــا  ــیاری از فعالیت ه ــد و بس ــرا در می آین ــه اج ــازمانی ب ــر س پایین ت
ــده  ــر عه ــازی را ب ــف پیاده س ــای مختل ــتیبانی از گام ه ــش پش نق
دارنــد، و از ســوی دیگــر، انجــام برخــی اقدامــات تنهــا مشــروط بــه 
دریافــت بودجــه و حمایت هــای مالــی و خدمــات مشــاورة از پیــش 
ــۀ  ــرات در برنام ــدن تغیی ــود آم ــه وج ــت، ب ــده اس ــزی ش برنامه ری
ــج برخــی  ــه عــاوه، نتای زمان بنــدی چنــدان دور از انتظــار نبــود. ب
ــی شــده، ممکــن  ــش در چارچــوب معرف ــت دان فعالیت هــای مدیری
ــه تولیــد  ــه همــراه داشــته کــه منجــر ب اســت درس آموخته هایــی ب
و اتخــاذ تدابیــر جدیــد شــود. بدیــن ترتیــب جهت گیــری ســازمان 
در خصــوص اســتراتژی برنامه ریــزی شــده 2020 را تســتخوش 

تغییراتــی نمایــد.
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دفتر مرکزی بانک توسعه آسیا در فیلیپین



29 شماره 29

معرفی کنفرانس

اهداف کنفرانس
ــدف  ــا ه ــش )ICKM 2017(، ب ــت دان ــی مدیری ــس بین الملل ــن کنفران نوزدهمی
گردهــم آوردن دانشــمندان، محققــان و پژهشــگران دانشــگاهی و غیردانشــگاهی 
ــات  ــج تحقیق ــارب و نتای ــتراک گذاری تج ــه اش ــادل و ب ــور تب ــه منظ ــرو و ب پیش
ــن  ــزار می شــود. ای ــدن برگ ــش، در لن ــت دان ــای مدیری ــی زمینه ه خــود در تمام
ــان  ــان، مربی ــرای محقق ــر ب ــرم میان رشــته ای برت ــک پلتف ــس همچنیــن ی کنفران
و دســت اندرکاران مدیریــت دانــش فرآهــم مــی آورد تــا بــه بحــث دربــارة 
ــا آن مواجــه هســتند،  نوآوری هــا، روندهــا، دغدغه هــا و چالش هــای علمــی کــه ب
پرداختــه و راه حل هــای 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	
• برنامه های استمرار و تداوم مدیریت دانش و منابع انسانی	
• تبدیل دانش به محصول و توسعۀ کسب وکار	
• مدیریت سرمایه های فکری و دارایی های فکری	
• سیستم های مؤثر مدیریت دانش	
• ایجــاد فرهنــگ مناســب بــرای بــه اشــتراک گذاری دانــش در فضــای 	

ســازمانی و صنعــت
• توسعه تخصص مدیریت دانش در کشورهای جهان سوم	
• انجمن ها و جوامع دانشی و اطاعاتی	
• چارچوب های قانونی مدیریت دانش	
• روش ها، مدل ها و فناوری های مدیریت دانش	
• رویکردهای نوآورانه و چابک نسبت به مدیریت دانش	
• معماری توزیع شده برای نرم افزار و سیستم مدیریت دانش	
• مدیریت دانش بر پایۀ وب 2.0 و وب 3.0	
• ابزارهای انتقال و به اشتراک گذاری دانش	
• مطالعات تجربی انتقال دانش در نرم افزارهای اجتماعی	

• روش های طراحی و دستورالعمل های مدیریت دانش اجتماعی	
• ارتباطات و تعامات در فضای اشتراک دانش	
• مدیریت دانش در عمل	
• دانش در فرآیندهای کسب وکار	
• بهروش ها و مطالعات موردی	
• حافظۀ سازمانی	
• اقتصاد دانشی	
• کسب وکار الکترونیک	

تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقاالت:         15 نوامبر 2016
اطاع رسانی در خصوص تأیید یا رد مقاالت:     30 نوامبر 2016

آخرین مهلت ثبت نام:        19 دسامبر 2016
تاریخ برگزاری کنفرانس:       20-19 ژانویه 2017

 

برگزارکنندۀ کنفرانس
آکادمــی جهانــی علــوم، مهندســی و فنــاوری )WASET( بــا هــدف ترویــج علــوم 
و قابلیت هــای تحقیقــات علمــی در ســطح بین المللــی و تســهیل دسترســی 
ــوان  ــش ت ــه افزای ــق ب ــن طری ــد و از ای ــکیل ش ــی تش ــای تحقیقات ــه برنامه ه ب
ــد.  ــک می کن ــی کم ــه ای و جهان ــی، منطق ــطح محل ــری در س ــی و رهب تخصص
ــمپوزیوم ها  ــی، س ــای بین الملل ــازمان دهی کنفرانس ه ــه س ــن ب WASET همچنی
ــوة  ــای بالق ــق فرصت ه ــن طری ــا از ای ــد ت ــدام می نمای ــی اق ــای آموزش و کارگاه ه
ــایی  ــق را شناس ــرای تحقی ــه ب ــورد عاق ــای م ــش و زمینه ه ــارکت در پژوه مش
ــه  ــود و ب ــتراتژیک خ ــی اس ــط مش ــداف و خ ــتای اه ــد. WASET در راس نمای
ــرای  ــی، برنامه هــای محــرک و تشــویق کننده ب ــق مشــارکت بین الملل منظــور خل
محققــان تــدارک می بینــد و اقــدام بــه انتشــار نشــریات بین المللــی در خصــوص 

ــد. ــا می نمای ــات و کنفرانس ه ــج تحقیق نتای

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



30 شماره 29

معرفی کتاب

ــق ارزش از  ــش: خل ــت دان ــاب: مدیری ــوان کت عن
ــامانی ــری س ــق یادگی طری

Springer ، 2014 مؤلفان: کالوس نورث، گیتا کومتا، انتشارات

معرفی
ــه ســمت یــک جامعــۀ دانش بنیــان، ســازمان ها  در مســیر حرکــت ب
)اعــم از شــرکت ها و مؤسســه های دولتــی و نهادهــای غیــر دولتــی 
نظیــر NGOهــا( بــه طــور فزاینــده بــا چالــش گســیل منابــع دانشــی بــه 
شــیوه ای پایــدار بــرای خلــق ارزش مواجــه هســتند. ایــن کتــاب بــا هــدف 
ارائــۀ یــک نمــای کلــی از حــوزة مدیریــت مبتنــی بــر دانــش و همچنیــن 
ارائــۀ راه کارهایــی بــرای پیاده ســازی مدیریــت دانــش در ســازمان ها 

تدویــن شــده اســت.
ثمــرة بیــش از بیســت ســال تــاش، تحقیــق و پروژه هــای مشــاوره 
ــا دیدگاه هــا و  ــف کتــاب انجــام گرفتــه، همــراه ب کــه توســط هــر دو مؤل
ــا در  ــام قاره ه ــش، از تم ــاد ارزش از دان ــوزة ایج ــی در ح ــات اجرای اقدام
ــت.  ــده اس ــردآوری ش ــه گام گ ــده و گام ب ــیوه ای آموزن ــه ش ــاب ب ــن کت ای
ــه  ــده بلک ــف ش ــگاهی تألی ــوزش دانش ــدف آم ــا ه ــا ب ــاب نه تنه ــن کت ای
راهنمایی هــا و راه کارهایــی بــرای مدیــران، مشــاوران کســب وکار، مربیــان 
ــت  ــازمانی و مدیری ــای س ــری فرآینده ــه یادگی ــه ب ــرادی ک ــی اف و تمام

ــد. ــه می ده ــتند، ارائ ــد هس ــی عاقه من ــاد دانش ــر اقتص ــش در عص دان
ولــی  اســت  رویه هــای کســب وکار  بــر  کتــاب  اصلــی  تمرکــز 
بســیاری از روش هــا، رویکردهــا و ابزارهایــی کــه در ایــن کتــاب توضیــح 
ــرد  ــز کارب ــی نی ــا غیرانتفاع ــی و ی ــازمان های دولت ــود، در س داده می ش
ــدام اســت.  ــوری و اق ــه« از تئ ــی هنرمندان ــت »بیان ــاب در حقیق دارد. کت
مطالعــات مــوردی، مثال هــا، پرســش و پاســخ ها و تکالیــف بســیار مفیــد 
ــت  ــای مدیری ــن ابزاره ــده و همچنی ــل آورده ش ــر فص ــای ه ــه در انته ک
ــار در  ــز و اختص ــور موج ــه ط ــی ب ــان، همگ ــرد آس ــت کارب ــش باقابلی دان
ــد. ــه کار می رون ــش ب ــت دان ــای مدیری ــازی طرح ه ــری و پیاده س یادگی

فصول کتاب به ترتیب زیر گردآوری شده است:
ــا و . 1 ــت در اقتصاده ــۀ رقاب ــًا تغییریافت ــط کام ــه محی ــل اول ب فص

جوامــع دانش بنیــان می پــردازد و از طریــق معرفــی یــک ابــزار 
خودارزیابــی، خواننــده را بــه ارزیابــی ســازمان خــود ترغیــب 

. می کنــد
ــی . 2 ــه معن ــازمان چ ــش در س ــه دان ــد ک ــح می ده ــل دوم توضی فص

ــن  ــت را روش ــش و رقاب ــات، دان ــان اطاع ــاط می ــد و ارتب می ده
می ســازد.

ــرای . 3 ــت ب ــازمانی درس ــکل س ــن ش ــوع یافت ــه موض ــه ب ــل س فص
ــدون  ــان دانشــی ب ــوآوری و جری ــری ســازمانی، ن فعال کــردن یادگی
مــرز می پــردازد و بــا اســتفاده از مطالعــات مــوردی متعــدد، اشــکال 
ــش را  ــال دان ــی و انتق ــاختار دانش ــدگاه س ــازمانی از دی ــف س مختل

ــد. ــریح می کن تش
ــکل گیری . 4 ــرای ش ــانی، ب ــروی انس ــت نی ــر اهمی ــارم ب ــل چه فص

دانــش ســازمانی تأکیــد نمــوده و عمدتــاً بــر روش هــای کاری آینــده 
از  جدیــد  برداشــت های  همچنیــن  و  دانشــی  ســازمان های  در 

دانشــکاران متمرکــز می شــود. و مســئولیت های  نقش هــا 
ــه اســتراتژی های مدیریــت دانــش پرداختــه و یــک . 5 فصــل پنجــم ب

ــد. ــه می کن ــازار دانشــی« ارائ ــف از مفهــوم »ب توصی
ــای . 6 ــا و بافت ه ــش در چارچوب ه ــت دان ــه مدیری ــم ب ــل شش فص

ــف  ــا، کشــورها و مناطــق مختل ــر فرهنگ ه ــف ســازمانی )نظی مختل
ــت. ــده اس ــاص داده ش ــک( اختص ــب وکارهای کوچ ــن کس و همچنی

فصــل هفتــم بــه ایــن مطلــب می پــردازد کــه چگونــه فناوری هــای . 7
اطاعــات و ارتباطــات )کــه بــا پارادایــم ســازمان 2.0 مرتبــط 

ــد. ــت کنن ــی حمای ــد از کار دانش ــتند( می توانن هس
ــی . 8 ــری و چگونگ ــرمایۀ فک ــزارش س ــوع گ ــه موض ــتم ب ــل هش فص

ــردازد. ــازمان می پ ــش س ــتن دان ــگاه داش ــن ن ــت و ایم محافظ
در نهایــت فصــل نهــم راهنمایی هایــی دربــارة چگونگــی پیاده ســازی . 9

طرح هــای مدیریــت دانــش در عمــل فرآهــم مــی آورد.
کتــاب مدیریــت دانــش: خلــق ارزش از طریــق یادگیــری ســازمانی، 
بــه مبحــث مدیریــت دانــش عمدتــاً از منظــر ســازمانی و رونــد کســب وکار 
ــر  ــری ب ــردی و راهب ــم انداز ف ــه چش ــه ب ــانی ک ــه کس ــا ب ــرد؛ ام می نگ
اســاس نظریــۀ پیتــر دراکــر عاقه منــد هســتند، توصیــه می شــود کتــاب 
ــرن 21  ــش در ق ــت دان ــای مدیری ــه چالش ه ــخ ب ــر: پاس ــی مؤث کار دانش

ــد. ــه نماین )انتشــارات Emerald( را مطالع

ارژنگ یزدی
کارشناس مدیریت دانش
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کانال تلگرام مشاوران توسعه آینده

به نام خالق لوح و قلم
مدیریــت دانــش فــردی و ســازمانی، از الزامــات عصــر حاضــر و جــزء اصلی تریــن شــاخص های موفقیــت و عامــل بقــای ســازمان ها اســت. 
لــزوم وجــود شــبکه ای از اســاتید دانشــگاهی حــوزة مدیریــت دانــش، در کنــار متخصصــان پیاده ســازی ایــن مفهــوم در ســازمان های ایرانــی، 
مــا را بــرآن داشــت تــا کانــال رســمی »مشــاوران مدیریــت دانــش ایــران« را جهــت اطاع رســانی پیرامــون موضوعــات روز و همچنیــن 

بــه اشــتراک گــذاری تجربیــات پیــاده ســازی مدیریــت دانــش در ســازمان هــای داخلــی و خارجــی راه انــدازی نماییــم. 
ــرای  ــال، لینــک زیــر جهــت عضویــت شــما و همچنیــن ارســال آن ب ــر شــدن هــر چــه بیشــتر ایــن کان ــر ایــن اســاس، جهــت پربارت ب

ــده اســت. دوســتان و همــکاران درج گردی

https://telegram.me/iranKMconsulting

با تشکر
مشاوران توسعه آینده




