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امیر خسروانی
سردبیر و مدیر ارشد پروژه

اهمیت نقش ها در مدیریت دانش

نشان  دانش  مدیریت  مشاوره  حوزه  در  ساله  چندین  تجارب 
داده است که در بسیار از مواقع نقش ها به اندازه سایر اجزای 
مدیریت دانش، مورد توجه قرار نمی گیرند. براساس بررسی های 
دانش  مدیریت  مشاوران  توسط  گرفته  صورت  بین المللی 
از  یکی  دانش  مدیریت  نقش های  آنالین،  نظرسنجی های  و 
ضعیف ترین عناصر در این حوزه است. نتایج جستجوی عبارت 
از  بیشتر  برابر  پنج  گوگل  در  دانش"  مدیریت  "فرآیندهای 

"نقش های مدیریت دانش" بوده است.

نقش های پاسخگو در هر سیستم مدیریتی مورد نیاز است.

مانند  پاسخگو  نقش های  بدون  مالی  مدیریت  سیستم  هیچ 
زنده  مالی  ارشد  افسران  و  مالی  دفتریاران  بودجه،  دارندگان 
 HSE کارکنان  بدون  نیز  ایمنی  مدیریت  سیستم  نمی ماند. 
قبول  قابل  نقش های  بدون  هم   HR ندارد. سیستم  اثربخشی 
برای استخدام و مدیریت کارکنان قادر به ادامه فعالیت نخواهد 

بود.

از آنجا که برنامه مدیریت دانش یکسان بوده، نقش های مورد 
نیاز در اغلب سازمان ها نیز مشترک است. اکثر سازمان ها باید 

برخی از نقش ها و مسئولیت های زیر را تعیین کنند.

مدیر ارشد دانش / ریاست واحد مدیریت دانش

اعضای تیم مدیریت دانش

رهبران انجمن های خبرگی

خبرگان مدیریت دانش

مدیر اجرایی مدیریت دانش

مهندسین یا تسهیلگران دانش

تحلیل گران دانش

وکالی مدیریت دانش

مدیران دانش مخصوص هر حوزه یا بخش

مدیران دانش برای پروژه های خاص

یکپارچه کننده درس آموخته ها

"خبره" موضوعی 

پشتیبان مدیریت محتوا

پشتیبان فناوری مدیریت دانش

مدیران پایگاه دانش
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بدیهی است به تمامی این نقش ها در یک سازمان نیازی نیست. 
بر اساس کسب وکار و جزئیات چارچوب مدیریت  هر سازمان 
دانش خود، نقش های مورد نیاز را انتخاب خواهد کرد. نمودار 
 ،Knoco زیر، برگرفته از نظرسنجی های مدیریت دانش شرکت

استفاده نسبی از برخی نقش های اصلی و نحوه تغییر این مسئله 
با بلوغ KM را نشان می دهد )نوارهای سبز پاسخ سازمان هایی 
هستند که KM به طور کامل در آن ها پیاده سازی شده است(.

برخی از این نقش ها باید به صورت تمام وقت در تیم مدیریت 
دانش وجود داشته باشند. همچنین برخی مسئولیت ها مربوط 
 SME به افراد حوزه کسب وکار است )به عنوان مثال مسئولیت
برخی  و  است(  مهم  آن ها  حوزه  به  مربوط  دانش  حفظ  برای 
نقش های دانشی خاصی دارند )مانند یک خبره مدیریت دانش 

در یک واحد سازمان، یا یک مدیر دانش در یک پروژه(.

به  دانش  مدیریت  پاسخگویی هایی،  و  نقش ها  چنین  بدون 
کسی  صورت  این  در  که  می شود  تبدیل  همه"  برای  "شغلی 
مسئولیت آن را نمی پذیرد. جف استمکه، مدیر ارشد مدیریت 
دانش در شرکت شورون کویت، می گوید: "مهم ترین کاری که 
مسئول  دانشی  نظر  از  را  افراد  شورون(؛  )در  دادیم  انجام  ما 

-source: http://www.nickmilton.com/2021/02/why-roles-are-importantدانستیم".
in-knowledge.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin&m=1

در  دانش  مدیریت  اجرای  قصد  شما  که  همانطور  بنابراین 
سازمان خود دارید، تمرکز خود را فقط بر روی فناوری، فرآیند 
و عناصر حاکمیتی نگذارید. باید درباره ساختار نقش های مورد 
نیاز و پاسخگویی ها فکر کرده و ساختار سازمانی مدیریت دانش 

خود را برنامه ریزی کنید.

وجود نقش های مدیریت دانش، با بلوغ مدیریت دانش
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فرید مظفری
مدیر آموزش و توانمندسازی

شناسایی چالش ها و فرصت ها؛ اولین 
قدم در پیاده سازی مدیریت دانش

اگر قصد اجرای مدیریت دانش در سازمان خود را دارید، اولین 
اقدام تعیین اهداف مناسب است. آیا چالشی جهت رفع وجود 
نه؛  اگر  ایجاد کنید؟  بهبودی در کار خود  یا می خواهید  دارد 
از کارکنان خود بپرسید در حال حاضر چه چیزی باعث عدم 
فرصت هایی  دنبال  به  است.  آن ها شده  کارآیی  بودن  حداکثر 
نوآوری،  تسهیم،  طریق  از  مسائل  قبیل  این  کاهش  جهت 

استفاده مجدد، همکاری یا یادگیری باشید.

نبود  یا  و  بهبود  قابل  نقطه  یا  چالش  وجود  عدم  صورت  در 
را  دانش  مدیریت  برنامه  مسائل،  برای حل  باتجربه  متخصص 
در سازمان خود شروع نکنید. در نقطه مقابل، در صورت وجود 
کوتاه  را  لیست  باید  بهبود،  برای  زیاد  فرصت های  و  چالش ها 
کرده و از میان آن ها، سه چالش یا فرصتی که مدیریت دانش 
انتخاب کرده و روی آن متمرکز  به سازمان کمک می کند را 

شوید. 

اخذ نظر از کاربران
برای شناسایی نقاط قابل بهبود در مدیریت دانش، اخذ نظرات 
تهیه  یا  پاسخ  و  پرسش  جلسات  است.  مهم  بسیار  کاربران 

پرسشنامه شناسایی فرصت ها برای این کار مناسب است. 

چالش ها
و  جمع آوری  به  فرصت ها،  شناسایی  پرسشنامه  توزیع  از  بعد 
نتایج  از  تعدادی  به  ادامه  در  بپردازید.  پاسخ ها  کردن  نهایی 

احتمالی اشاره می شود.

تصمیمات بد: صرف زمان زیاد برای تصمیم گیری و یا عدم 
امکان اخذ تصمیم مناسب موجب تضعیف کسب وکار، از دست 

رفتن فرصت ها و کاهش سود می شود. 

عدم امکان جستجو: دستیابی به اطالعات و منابع مورد نیاز 
در زمان مناسب دشوار است. در نتیجه، افراد زمان خود را با 
جستجوی منابع هدر می دهند و با این وجود به اطالعات مورد 

نیازشان به دلیل عدم دسته بندی مناسب دست نمی یابند. 
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اختراع مجدد چرخ: افراد همیشه کار را از ابتدا و به صورت 
فردی انجام می دهند درست به مانند اینکه پروژه ای جدید را 
از اول شروع کنند. این کار، موجب هدر رفتن تالش های قبلی، 
از  پایین تر  نتایج  و  تحویل  زمان  در  تاخیر  هزینه ها،  افزایش 

متوسط می شود. 

تکرار اشتباهات: یک اشتباه، بارها و بارها تکرار می شود و 
افزایش هزینه ها، شکست ها و نارضایتی مشتریان را در پی دارد. 

خبرگان  به  دستیابی  دانسته ها:  به  نسبت  آگاهی  عدم 
سازمان و اقدامات مشابه قبلی در صورت عدم شناخت منابع 

دانشی سازمان، فرآیندی دشوار است. 

ندانستن: سرعت پایین خلق و توزیع دانش سازمانی و عدم 
آگاهی  عدم  سبب  نیاز  مورد  و  موجود  اطالعات  به  دسترسی 
افراد نسبت به اقدامات پیشین و کنونی می شود و این شرایط 
برای وفاداری کارکنان، رضایت مشتریان و نتایج مورد انتظار 

کسب وکار خوب نیست. 

فرصت ها
مدیریت  اهداف  فرصت ها،  شناسایی  پرسشنامه  از  استفاده  با 
دانش در سازمان خود را مشخص نمایید. در ادامه تعدادی از 

اهداف احتمالی بیان شده است.

امر،  این  کنید.  تصمیم گیری  سرعت  به  چابکی:  و  سرعت 
استفاده از منابع را بهینه کرده و میزان برنده شدن در مزایده ها 
وضعیت  بر  مثبتی  تاثیرات  و  می دهد  افزایش  را  مناقصه ها  و 

در  زیادی  کمبودهای  سازمان  ناکافی:  استانداردهای 
فرآیندها، رویه ها، روش ها، ابزارها و تکنیک های استاندارد دارد. 
این موضوع سبب ناهماهنگی و محصوالت و خدمات بی کیفیت 

می شود. 

سازمان  به خبرگان  دسترسی  و  کردن  پیدا  خبره:  کمبود 
در زمان مورد نیاز دشوار است. این امر موجب ترس از دست 
دادن خبرگان پیش از اخذ دانش آن ها می شود. بنابراین دانشی 
از  فرصتی  به  تبدیل  آید،  کار  به  مسائل  در حل  می تواند  که 

دست رفته می شود.

برای  زیادی  زمان  تولید:  و  طراحی  برای  طوالنی  زمان 
اختراع، طراحی، تولید، فروش و تحویل محصوالت و خدمات 
به مشتریان خود صرف می کنید. اثر این امر در از دست دادن 
را  خود  رقبا  تقویت  و  مشتریان  ریزش  و  درآمد  کاهش  بازار، 

نشان می دهد. 

کسب وکار دارد.

و  اطالعات  یافتن  اطالعات:  به  دسترسی  سرعت  افزایش 
منابع آسان خواهد شد. این امر موجب می شود در زمان نیاز، 

اطالعات و دانش مورد نظر را در دسترس داشته باشیم. 

اثربخشی: مزایای استفاده از خبرگان موجود در سازمان و 
تجارب افراد بسیار زیاد است. اگر بدانید چه می دانید، به طور 

اثربخش از دانسته های خود استفاده می کنید. 
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سریع  و  گسترده  صورت  به  را  مهم  اطالعات  یادگیری: 
و  اهداف  راستای  در  آگاه  کارکنان  دهید.  ارائه  سازمان  در 

استراتژی های سازمان حرکت می کنند. 

توانایی تکرار: مهیا کردن فرآیندها، رویه ها، روش ها، ابزارها 
خدمات  و  محصوالت  ارائه  موجب  استاندارد،  تکنیک های  و 

باکیفیت می شود. 

را در دسترس تمام کارکنان  فرصت طلبی: دانش خبرگان 
قرار دهید. تبادل دانش بین واحدها، موجب برنده شدن یک 

قرارداد، رضایت مشتری یا حل بحران می شود.

نمایید.  تسریع  را  مشتری  به  خدمات  تحویل  بهره وری: 
زمانی که مشتری زودتر به محصول یا خدمت خود دست یابد، 
سازمان نیز زودتر به درآمد می رسد. در نتیجه مشتری مجددا 

تمایل به استفاده از خدمات شما دارد. 

قدرت نفوذ: سازمان قادر خواهد بود تا از مزایای گستردگی 
خود بهره ببرد. گستردگی نسبت به رقبا تا زمان عدم استفاده 
هزینه ها  افزایش  دلیل  به  و  نشده  محسوب  مزیت  عنوان  به 
مزایای  می شود.  ضرر  موجب  سازمانی  سطوح  ناهماهنگی  و 
گستردگی سازمان باید در پاسخگویی سریعتر، افزایش تعداد 

خبرگان و افزایش ظرفیت سازمان خود را نشان دهد. 

حل  زمینه  در  سازمان  تجارب  بهترین  اطمینان:  قابلیت 
مشکالت را برای استفاده مجدد در دسترس افراد قرار دهید. 
استفاده از دانش مرتبط با حل مساله، موجب تکرار آن تجربه 

در مورد مشابه می شود.

کاهش  فرآیند،  بهبود  طریق  از  را  سازمانی  رشد  نوآوری: 
زمان تولید و ارائه راه حل های خالقانه برای انجام کارها می توان 
محقق کرد. مزایای این کار، رهبری بازار، رشد درآمد و بهبود 

برند سازمان است.

مثال
با استفاده از چالش ها و فرصت های مطرح شده، موارد مرتبط 
ارائه  نمونه  سه  ادامه  در  کنید.  انتخاب  را  خود  کسب وکار  با 

می شود. 

سازمان های غیرانتفاعی

مجدد  اختراع  از  جلوگیری  طریق  از  هزینه ها  کاهش   )1
چرخ توسط کارکنان

2( کاهش خطاهای تکراری

3( افزایش خالقیت و توانمندی های سازمانی

کارخانه ها

واحد  بین  بهتر  ارتباط  برقراری  با  سفارشات  افزایش   )1
تولید، فروش، تحقیق و توسعه و خدمات پس از فروش 

خلق  برای  ایده ها  از  جریانی  ایجاد  با  درآمد  افزایش   )2
محصوالت و خدمات جدید

3( افزایش سود با تسهیم و به کارگیری مجدد درس آموخته ها

شرکت های مشاور

فرآیند  بهبود  با  شده  برنده  قراردادهای  تعداد  افزایش   )1
پروپوزال نویسی

2( کاهش هزینه های فروش و تحویل با استفاده مجدد از 
راهکارهای اثبات شده

3( افزایش کیفیت تعامل با مشتریان و شرکای تجاری.

اساسی کسب وکار  نیازهای  به  باید  دانش  مدیریت  برنامه های 
و  چالش ها  به  دانش  مدیریت  پاسخ  صورت  در  دهند.  پاسخ 
فرصت هایی از این جنس، برنامه موفق می شود و در غیر این 

صورت محکوم به شکست است. 

source: http://www.nickmilton.com/2021/02/why-roles-are-important-
in-knowledge.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin&m=1
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حامد کوچک پور
کارشناس ارشد مدیریت دانش

5 راهکار موثر برای تشویق افراد به 
اشتراک دانش

اشتراک گذاری  به  فرهنگ  ایجاد  سازمان ها،  از  بسیاری  برای 
از نوع صنعت، منطقه و تنوع محصوالت، چالشی   دانش فارغ 
قابل توجه است. مفهوم فرهنگ تسهیم دانش بیان کننده آن 
است که به جای رقابت با سایرین، بر مشارکت و همکاری با 

یکدیگر متمرکز شده و از این طریق ارزش آفرینی کنید.

با توجه به مفهوم فوق، سوال اصلی این است که چگونه چنین 
فرهنگی باید ایجاد کرد تا افراد دانش خود و چگونگی خلق آن 
را بدون ترس از دست دادن جایگاه فعلی به اشتراک بگذارند؟

از طرف  باید جهت گیری مشخصی  ابتدایی  راه حلی  به عنوان 
مدیریت ارشد و فرهنگ گفتگو و تبادل نظر وجود داشته باشد. 
رویکرد از باال به پایین اصوال به عنوان شروع کننده تغییر جواب 
می دهد و ممکن است در طوالنی مدت پایدار نباشد، بنابراین 
به  پایین  رویکرد  دنبال  به  باید  طوالنی تر  تأثیرگذاری  برای 
راه حل های   "1Nudge Theory" تاثیرگذاری  تئوری  بود.  باال 

مناسبی برای این موضوع ارائه می دهد.

در ادامه به برخی از عوامل موثر اجتماعی و رفتاری که برای 
استفاده  دانش  اشتراک گذاری  به  در  بیشتر  اشتیاق  ایجاد 

می شوند، پرداخته شده است.

تغییرات  اقتصاد،  نوبل  جایزه  برنده  تالر،  ریچارد  گفته  به 
گسترده با یک تاثیر کوچک اجتماعی آغاز میشود. همچنین 
افرادی در سطح و طیف  از  نفوذ اجتماعی برای تغییر، اصوال 

یکسان ناشی می شود. سلیمان اش، روانشناس اجتماعی، در 

1. با توجه به این تئوری، می توان احتمال انتخاب یک گزینه توسط افراد را در بین 
سایر گزینه های دیگر تحت تأثیر قرار داد.  

سال 1950 چندین آزمایش برای کشف تمایل مردم نسبت به 
تغییر برداشت خود در مورد موضوعات متفاوت بنا بر دیدگاه 

اکثریت انجام داد و نتیجه این تحقیقات مثبت بود.

درست  را  انتخابی"  "معماری  این  باید  چگونه  بنابراین، 
اشتراک گذاری دانش  به  افراد در خصوص  تا  برنامه ریزی کرد 

تشویق شوند؟

ایجاد یک فضای مثبت 
برای اشتراک دانش 

تا  می کند  کمک  شما  به  کار  این  است؛  عالی  دانش  اشتراک 
رشد شخصی داشته باشید، در حرفه خود بهتر عمل کنید و با 
ایجاد چرخه دانش در اطراف خود، به ایجاد محیط دانشی بهتر 
کمک کنید. چنین دیدگاه مثبتی برای به اشتراک گذاری دانش 
ممکن است بسیاری از افراد را وادار کند تا از ابزار و روش هاي 
مختلف اشتراک و ایجاد دانش استفاده کنند. به عنوان مثال، 
براي کاهش زباله های بزرگراه ها در تگزاس،  مقامات شهري با 
خود،  هدف  مخاطبان  روی  بر  تمرکز  و  مناسب  فضاي  ایجاد 
کمپینی توسط جوانان ایجاد کرده و از بازیکنان فوتبال داالس 
این  تلویزیونی دعوت کردند.  تبلیغات  براي شرکت در  کابوی 
حجم  از   %30 کاهش  باعث  اول  سال  در  مناسب  فضا سازي 

زباله ها شد. در نتیجه مي توان اینگونه بیان کرد:

را طوری طراحی  و روش خود  بیندیشید  مخاطب هدف  "به 
کنید که بر احساسات او تاثیر بگذارد."

1

اعتماد به افراد کم سابقه 
برای ایجاد تغییر 

سازمان ها باید به آموزش افراد تازه وارد برای به اشتراک گذاری 
دانش متمرکز شوند تا با ایجاد انگیزه به منظور تغییر فرهنگ 

2
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تسهیم دانش، بر سایر همکاران خود تأثیر بگذارند. این افراد 
نظیر  گوناگون  روش های  با  را  دانش  اشتراک  فرهنگ  باید 
شرکت در جلسات اشتراک دانش، تسهیل  رویدادها/ کارگاه ها، 
بحث و گفتگو در فضاهای اجتماعی و ... ترویج کرده و از طریق 
تکرار مباحث پیرامون تسهیم دانش، در راستای تأثیرگذاری بر 

سایرین تالش کنند.

درخواست مشارکت با 
لحنی مناسب 

اجتماعی،  تأثیرگذاری  علم  محقق  و  استاد  سیالدینی،  رابرت 
تحقیقاتی را با هدف تحلیل انواع پیام های ارسالی و تاثیر آن ها 
بر نظر افراد انجام داد. وی دریافت پیام هایی با مضمون مثبت 
بسیار موثرتر از پیام های منفی است. بنابراین پیام های دعوت 
به اشتراک گذاری دانش باید لحن مثبتی داشته باشد و افراد 
را برای دستیابی به موفقیت های بیشتر دعوت کند. کارمندان 
بیشتر عالقه مند به مزیت های تسهیم دانش هستند و آگاهی 
از محدودیت های  ناشی از عدم انجام آن جذابیت خاصی ندارد. 
به  نسبت  آنها  برداشت  روی  کارمندان،  از  درخواست  شیوه ی 
برنامه مورد نظر اثر می گذارد پس در شیوه بیان مطلب دقت 
کنید. به عنوان نمونه چگونگی کاربرد اشتراک دانش در گذشته 
را بیان کرده و برخی از نتایج آن بر بهبود کسبوکار را نمایش 
مشارکت،  برای  درخواست  و  اطالعات  انتقال  نوع  این  دهید. 
بهتر از ذکر تأثیرات منفی ناشی از عدم مشارکت در این برنامه 

می باشد.

3

ارائه بازخوردهای 
بصری  4

محققان علوم رفتاری دریافتند بازخورد بصری از ارتباط کالمی 
بار  هر  دارد.  بیشتر  تاثیرگذاری  و  عملکرد  ارتباطات،  سایر  یا 
حاضر  دانش  اشتراک گذاری  به  رویداد  یک  در  کارمندان  که 
می شوند، سعی کنید که بازخوردی تصویری از آن رویداد ارائه 
دهید. به عنوان مثال یک کارت تبریک ساده یا هر چیزی که 
برای سایرین جلوه بصری دارد را در انتهای جلسه به آن ها اهدا 
کنید. این چنین بازخورد هایی به طور تصاعدی رفتار کارکنان 

را تغییر می دهد و افرادی که در مقابل برنامه اشتراک دانش 
مقاومت دارند را به مرور زمان با افراد فعال در این برنامه همسو 

می کند.

درخواست مشارکت با 
لحنی مناسب 

مفهوم "پرایمینگ" به این ایده اشاره دارد که تأثیرات کوچک 
و مقدماتی می توانند تأثیرات گسترده و ناخودآگاهی بر رفتار 
برانگیختن  روانشناسی،  علم  در  واژه  این  باشند.  داشته  انسان 
)تداعی( معانی مرتبط در حافظه پیش از انجام کار یا فعالیت 
تسهیل  راه های  از  یکی  مرتبط،  یا  اصلی  مفاهیم  تکرار  است. 
بیان  از  پیش  مسئول  فرد  است.  موثر  اطالعات  به  دسترسی 
پیام نهایی خود، با ارائه معانی و مفاهیم مرتبط با آن از طریق 
ترتیب  بدین  می کند.  آماده  را  مخاطب  لغات، ذهن  و  تصاویر 
احتمال ایجاد اندیشه هایی که از نظر معنایی با محتوای مورد 
نظر مشابهت دارد، افزایش می یابد. به عنوان مثال، اگر از مردم 
یک روز قبل از انتخابات سوال شود که آیا در رأی گیری فردا 
شرکت می کنید یا خیر، احتمال رأی دادن آنها %25 افزایش 
و  فعالیت ها  افزایش  احتمال  آماده سازی هایی  چنین  می یابد. 

مشارکت افراد در به اشتراک گذاری دانش را افزایش می دهد.

از تمام مواردی که اشاره شد میتوان برای تشویق و هدایت افراد 
به منظور تسهیم دانش استفاده کرد. به طور خالصه راهکارهای 

زیر به عنوان گام های آغازین این مسیر پیشنهاد می شود:

اشتراک گذاری  به  قصد  آیا  کنید  سوال  خود  همکار  از 
درس آموخته های پروژه اخیر را در هفته آینده با سایر تیم ها 

دارد؟

از رخدادهای  بازدید  یا  نوشتن یک پست در وبالگ  برای 
داخلی شرکت در اینترانت، بارها و بارها با همکاران دیگر تماس 

بگیرید.

به  جلسه  برگزاری  زمان  مورد  در  خود  همکاران  از 
اشتراک گذاری دانش و تجارب سوال کنید.

5

source: https://kminsight.co.uk/insights/5-nudges-to-influence-knowl-
edge-sharing
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زهرا اسالمی
کارشناس ارشد مدیریت دانش

درس آموخته ای از درخت بامبو برای 
رهبران مدیریت دانش

زمانی که بذر بامبو کاشته می شود، در چهار سال اول، چیزی از 
زمین بیرون نمی آید. در سال پنجم، جوانه کوچک بامبو از زیر 
خاک نمایان می شود و به ناگاه بعد از گذشت چند ماه، ارتفاع 
بامبو به بیش از 30 متر می رسد. در واقع این گیاه طی 4 سال 
پنجم  سال  برای  تا  بود  خاک  در  کردن  ریشه  حال  در  اول، 
نگرانی از بابت خم شدن در باد و باران و طوفان نداشته باشد. 
فرض کنید بامبو همان سال اول این مقدار رشد را داشت؛ قطعاً 
با آن ریشه های ضعیف نمی توانست وزن قامت خود را تحمل 
کرده و به رشد بیشتر ادامه دهد و به مرور کنده می شد و از 

بین می رفت.

را صرف  نخست عمر خود  است که 4 سال  دلیل  به همین   
تالش  که  است  این  ماجرا  نکته  حال  می کند.  دواندن  ریشه 
و  خستگی ناپذیر  مداوم،  سال   4 که  می رسد  ثمر  به  باغبانی 
باایمان به کسِب نتیجه مطلوب، علی رغم ندیدن کوچک ترین 

واکنشی از زمین، به آبیاری بذر بامبو ادامه دهد.

در ماه ها و یا حتی سال های نخست استقرار مدیریت دانش نیز، 
اغلب مدیران و رهبران سازمان ها به دنبال نتایج سریع الوصول 
فراگیری  به  نسبت  آن ها  ناامیدی  گاهی شاهد  پروژه هستند. 
از تالش  و دست کشیدن  در سازمان  دانش  مدیریت  تأثیر  و 
بذر  اینکه  از  غافل  می شویم.  پروژه  پیشبرد  برای  ممارست  و 
مدیریت دانش در روزهای نخست خود بوده و هنوز ریشه هایش 
را در سازمان محکم و استوار نکرده است. اگر مدیران و رهبران 
برای  و  کرده  رها  را  خود  تالش  سازمان،  در  دانش  مدیریت 
مشاهده نتایج حاصل از استقرار مدیریت دانش صبور نباشند، 
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تسهیل اشاعه فرهنگ 
مدیریت دانش

تجربه نشان داده مدیرانی که خود به ثمربخشی بذر مدیریت 
دانش اعتقاد راسخ دارند، فرهنگ مدیریت دانش را به شکلی 
زیرا  می دهند؛  اشاعه  سازمان  در  بیشتری  سهولت  با  و  بهتر 
مدل  از  گرفته  نشأت  کارکنان  فکری  مدل  از  عمده  ای  بخش 

فکری مدیران و رهبران سازمان است.

تعامل و همراهی دوسویه با 
مشاور مدیریت دانش سازمان

در سازمان  هایی که مدیران ارشد و رهبران آن  ها به دستاوردهای 
حاصل از مدیریت دانش باور قلبی ندارند و یا صرفا به دنبال 
اهداف فرعی استقرار پروژه مدیریت دانش هستند، ارتباط بین 

سخت  تر  مراتب  به  نیز  مجموعه  آن  و  دانش  مدیریت  مشاور 
دانش،  مدیریت  رویکردهای  و  ابزارها  از  بسیاری  بود.  خواهد 
دارای فلسفه ای بسیار مهم بوده و مادامی که مدیران سازمان 
درک خوبی از این ابزارها نداشته باشند، اقدامات مشاور چندان 
مدیران  که  سازمان  هایی  در  متقابال  بود.  نخواهد  مثمرثمر 
نهادینه کردن ریشه  ای  دنبال  به  و  بوده  همواره همراه مشاور 
نتایج درخشان  تری  ابزارها و تکنیک  ها در سازمان بودند،  این 

کسب شده است.

دست  به  زود  بزرگ،  نتایج  گفت  باید  جمع  بندی  به  عنوان 
نمی آیند و حاصل تالش مجدانه، صبر و ایمان هستند. رهبران 
سازمان هایی که خسته شوند و اعتقاد به کارشان را از دست 
در  چه بسا  و  نکرده  کسب  را  مطلوب  نتایج  هیچ گاه  بدهند، 
راه  در  استقامت  و  قدم  ثبات  شوند.  متضرر  موارد  از  بسیاری 
در  دانش  مدیریت  پیروزی  الزمه  ارزش ها،  و  اهداف  تحقق 

سازمان ها است.

2

1
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هدی عباسی
کارشناس ارشد مدیریت دانش

پیشنهادات رهبران مدیریت دانش 
برای سال 2۰21

 ،COVID19 از  قبل  شرایط  به  بین المللی  جامعه  بازگشت  با 
رویکردهایی به منظور بهبود فرآیندها و استفاده از فناوری های 
جدید به کار گرفته می شوند. استفاده از پایگاه های ابری1، تجزیه 
و تحلیل تجارب کارمندان و مشتریان، تاکید بر همـکاری های 
برخی  ماشینی3،  یادگیـری  و  مصنوعی2  هـوش  هوشـمند، 
 2021 سال  در  پیشروی  جهت  سازمان ها  استراتژی های  از 

می باشند.

در این مطلب مجریان اصلی مدیریت دانش در سطح جهانی 
پیشنهادات و راهکارهایی جهت نیل به موفقیت در سال 2021 

ارائه می دهند.

1. Cloud platform  
2. Artificial intelligence (AI)  
3. Machine learning (ML)  

شرکت ها  چابکی  اهمیت   ،2020 سال  در  آموزنده  نکات  از 
برای موفقیت در راستای ماندگاری در شرایط نامشخص است. 
بسیاری از سازمان ها مجبور به "تغییر" مدل های کسب وکار، 
خلق محصوالت و رویکردهای جدید ارائه خدمت، تجدید نظر 
استراتژیک  طرح های  بازبینی  و  تامین  زنجیره  فرآیندهای  در 
شرکت هایی  بین  عملکردی  شکاف  بنابراین  شده اند.  موجود 
که زیرسـاخت فناوری اطـالعات خـود را از طریـق Cloud و 
SaaS4 مدرن سازی کرده اند و شرکت های پایبند به سیستم های 

سنتی، گسترش خواهد یافت.

4. Software as a service  

اهمیت چابکی
سازمان 1
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استفاده از اطالعات مرتبط با 
رفتار کاربران

آینده نگر،  دانش  مدیریت  برای  کلیدی  پیش نیازهای  از  یکی 
اطالعاتی  سیلوی  هزاران  و  صدها  از  داده   استخراج  توانایی 
برای  آن ها  میان  پیوند  ایجاد  و  سازمان  سراسر  در  موجود 
دانش  مدیریت  پیشگامان  امروزه  است.  اثربخش  پردازش های 
سعی بر تحلیل عوامل موثر در روش های استفاده از اطالعات 
دارند و از منظر فنی این تحلیل به عنوان مدل رفتاری برای 
طراحی سیستم بازیابی اطالعات شناخته می شود. این عوامل 
عبارتند از میزان اهمیت فعالیت ها، اقدامات پیشین انجام شده 
اطالعات  با  ارتباط  در  کاربران  احساس  و  اطالعات  با  مرتبط 
اساس  بر  تجربه"(.  "اقتصاد  یا  مشتری  تجربه  عنوان  )تحت 
تجزیه و تحلیل رفتاری فوق، سیستم های مدیریت دانش بدون 
انجام اقدامات اضافی، دانش و اطالعات مورد نیاز کاربران را در 

زمان مناسب تحویل داده و آن ها را شخصی سازی می کنند.

وجود تقاضای رو به رشد برای هوش 
)ML( و یادگیری ماشینی )AI( مصنوعی

انتظار  دانش  مدیریت  سیستم  کاربران  و  توسعه دهندگان  از 
و   ML ،AI الگوریتم های  بیشتری در مورد  بینش و استدالل 
زمینه  در  مثال،  عنوان  به  باشید.  داشته  آن ها  عملکرد  نحوه 
توصیه  )چرایی  استخدام  فرآیند  در  ماشینی  یادگیری  کاربرد 
یک فرد برای نقشی خاص توسط سیستم( به مدیر منابع انسانی 
اجازه اخذ تصمیم آگاهانه را داده و ریسک انحراف ناخواسته 
از مدل های  آنجا که بسیاری  از  را نشان می دهد.  )یا مخرب( 
و  کاربران  می کنند،  عمل  سیاه  جعبه  یک  مانند   ML و   AI

توسعه دهندگان در مورد نحوه کارکرد این مدل ها آگاه نیستند. 

شکل گیری موج جدیدی از تحول 
دیجیتال برای مشاغل به دلیل پاندمی

سیاست های دورکاری سبب استفاده از نرم افزارهایی به منظور 
هر  از  بیش  خانه  در  کار  است.  شده  موجود  تکمیل خالهای 

فناوری  های  یکپارچه سازی  به  سازمان ها  نیاز  دیگری  زمان 
اطالعاتی را دوچندان کرده است. در نتیجه، سرعت بخشیدن 
تسهیل  منظور  به  ابری  به  از سیستم های سنتی  به جابجایی 
حائز  بسیار  دورکاری  شرایط  در  روزمره  فرآیندهای  انجام 
اهمیت است. پیشبینی ها حاکی از آن است که بازار تحوالت 
دیجیتال ساالنه 7/22 درصد رشد می کند و در سال 2025 به 
3/3 میلیارد دالر می رسد. با ادغام سرویس های ابری، بهره وری 
افزایش  درصد  از 200  بیش  به  سال 2021  پایان  تا  مشاغل 

می یابد.

را در بین عملکردهای  نهایت مدیریت دانش جایگاه خود  در 
تغییر  با  می کند.  پیدا   2021 سال  در  کسب وکار  حیاتی 
دنبال  به  شرکت ها  کارکنان،  پراکندگی  و  کاری  رویکردهای 
برای بهبود همکاری ها در غیاب تعامالت پیشین  راهکارهایی 
به  دسترسی  شرکت ها،  از  بسیاری  در  این،  بر  عالوه  هستند. 
ضعیف،   VPN دلیل  به  جمعی  تجارب  و  اطالعات  اسناد، 
محتوای  مدیریت  سیستم های  نبود  امنیتی،  دستورالعمل های 
مدیریت  برای  ساختاری  و  رسمی  رویکرد  فقدان  و  گسترده  
دانش، محدود بود. در سال 2021، دسترسی ایمن و سریع به 
دانش های سازمانی و استفاده مجدد از آن ها )با حفظ مالکیت 
فکری کسب وکار( و بهبود همکاری ها، نیاز به مدیریت دانش را 

افزایش خواهد داد.
source: https://www.kmworld.com/Articles/Editorial/View-
Points/Knowledge-management-leaders-offer-their-predic-
tions-for-2021-144489.aspx

2
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سحر یاقوتی
کارشناس ارشد مدیریت دانش

چرخه عمر دانش

دانش ایستا نبوده و در طول زمان توسعه می  یابد و این مسئله 
از  است.  مشاهده  قابل  سایرین  از  بیش  موضوعات  برخی  در 
به جهل عمومی تبدیل  آنجاکه دانش قدیمی منسوخ شده و 
می شود بنابراین باید دانش جدید و تکامل یافته جایگزین آن 
شود. بسیاری از متخصصان معتقدند اینترنت تاثیر بسیاری بر 
تغییر دانش داشته است. داونز )2007( معتقد است فناوری  های 
جدید امکان نهادینه سازی فرآیند یادگیری مستمر در سازمان 
و   Wired مجله  سردبیر  اندرسون،  کریس  می  کنند.  فراهم  را 
مدیرعامل Ted Talks، )          ( معتقد است برای ایجاد دانش 
جایگزین  می  توانند  گسترده  فراداده  ای  همبستگی  های  جدید 

رویکردهای علمی "سنتی" باشد.

عالوه بر این دانش دارای نیمه عمر می  باشد و با گذر زمان و 
افزایش سرعت رشد و پیشرفت در جهان، نیمه عمر آن کاهش 
می  یابد بنابراین باید در محلی با قابلیت رجوع و بهبود مستمر 
و  بازنویسی  عدم  در صورت  دانش  و حفظ  ثبت  ذخیره شود. 
بهبود مستمر، ایده مناسبی نیست زیرا هدف از این اقدام صرفا 
این  موازات  به  می  بایست  و  نبوده  دانش  نسخه جدید  ذخیره 
با یک  این صورت  نیز حذف شوند. در غیر  کار، نسخ قدیمی 
جستجو ساده، نسخ قدیمی به همراه نسخه های جدید بازیابی 
بازیابی شده، نسخه  از میان موارد  شده و خواننده می  بایست 

نهایی دانش مورد نظر خود را انتخاب کند.

2008

از  یکی  می  توان  دانش،  تغییرات  میزان  براساس  بنابراین 
روش  های ذیل را استفاده کرد. 

بر یادگیری سریع تمرکز کنید.

افراد را به گروه  های یادگیری دعوت کنید.

استفاده  دانش  مستندسازی  برای  ویکی  ها  و  وبالگ  ها  از 
کنید.

ویکی  ها را به طور مداوم به روز نگه دارید.

دانش  تولید  به  قدیمی  دانش  روزآوری  به  و  بازنویسی  با 
جدید بپردازید.

برای دانش  هایی با نیمه 
عمر کوتاه 1

برای دانش  هایی با نیمه عمر 
طوالنی  تر که تثبیت شده  اند

بر دسترسی به منابع دانشی تمرکز کنید.

افراد را به مشارکت در گروه  های تخصصی دعوت کنید.

از اسناد، راهنماها، استانداردها، دستورالعمل  ها و سایت  های 
مرجع برای ذخیره دانش استفاده کنید.

ثبت  درس  آموخته  مدیریت  سیستم  در  را  آموخته  دروس 
کنید.

تغییرات آهسته و پیوسته دانش پایه را مد نظر قرار دهید.

نظارت  تغییرات  روند  بر  قدیمی،  دانش  بازنویسی  از  پیش 
داشته باشید.

2
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برای دانش  هایی با نیمه عمر متوسط باید از 
ترکیبی دو رویکرد فوق استفاده کرد.

بر توسعه و ارائه دانش تمرکز کنید.

افراد را به منظور یادگیری، به  کارگیری و توسعه دانش به 
انجمن  های خبرگی دعوت کنید.  

در کنار استفاده از ویکی  ها، در صورت لزوم به استانداردها 3
نیز مراجعه کنید.  

ثبت  درس  آموخته  مدیریت  سیستم  در  را  آموخته  دروس 
کرده و از به کارگیری آن اطمینان حاصل کنید.  

تغییرات پایگاه دانش را مد نظر قرار دهید.

source:http://www.nickmilton.com/2020/12/the-rate-of-change-of-
knowledge.html
https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/chapter/section-2-4-does-
technology-change-the-nature-of-knowledge/
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مرتضی حسنی
کارشناس ارشد علوم تصمیم و مهندسی  دانش

آیا مدیریت دانش زنده می ماند؟
حتما تا کنون با عبارت »KM is dead«  مواجه شده اید این 
مفهوم اولین بار در سال 2003 مطرح شد. همچنین در سال 
2015 تام داونپورت1 به عنوان یک متخصص و مشاور برجسته 
مدیریت  که  کرد  اعالم  دانش  مدیریت  حوزه  در  آمریکایی 
دانش هنوز نمرده است اما نفس هایش به شماره افتاده. با این 
پیش بینی ها انتظار می رفت در اوایل سال 2021 شاهد مرگ 
قطعی مدیریت دانش در جهان باشیم، حال آنکه نیاز به مدیریت 
دانش روزبه روز شدیدتر شده و می بینیم که شرکت تسالموتور 
زیرمجموعه هایش  و  بخش ها  تمام  در  را  دانشی  مدیران 
را  دانش  مدیریت  فرایندهای  آن ها  همکاری  با  تا  به کارگرفته 

به صورت یکپارچه تسهیل کند.

به  معطوف  را  اظهارات  این  دانش  مدیریت  متخصصان  برخی 
تغییر مفهوم، ابزار و یا مخاطب مدیریت دانش می دانند و برخی 
دیگر ناکارآمدی ابزارها و راه کارهای معمول مدیریت دانش را 

1. Tom Davenport  

دلیل اصلی افول آن دانسته و نسبت به ادامه حیات مدیریت 
دانش تردید دارند. در کنار همه این تعابیر باید توجه داشت که 
مدیریت دانش همیشه نیاز به کنترل، بهبود و احیاء داشته و به 

محض رها شدن از بین می رود. 

مدیریت  به  مربوط  را  دانش  مدیریت  داونپورت  چون  افرادی 
مبنای  بر  را  اظهاراتش  داونپورت  رو  این  از  می دانند.  محتوا 
به  مربوط  فناوری های  دانش،  جستجوی  به  مربوط  مشکالت 
سامانه های  از  استفاده  در  افراد  مشارکت  و  دانش  نگه داری 
مدیریت دانش بیان کرده است. همچنین تحلیل به روش های 
ارائه شده از سوی APQC حاکی از آن است که دانش به عنوان 
محتوایی برای ذخیره، جستجو و فهرست بندی مورد نظر بوده 

است. پنج به روش مذکور به قرار زیر است:

چه  کنند  تعیین  سازمان  رهبران  و  مدیران  دهید  اجازه   .1
معیارهای  اینکه  از  بعد  البته  است  حیاتی  آن ها  برای  دانشی 

الزم را به آن ها آموختید.

2. پیش از اینکه راه کار جذب و انتشار دانش را مشخص کنید، 
را مد  تغییر  به آشکار، مخاطب و میزان  نسبت دانش ضمنی 

نظر داشته باشید.

و  اهداف  با  و  سیستماتیک  صورت  به  را  دانش  انتقال   .3
مسئولیت های مشخص برنامه ریزی کنید.

4. دانش را به طور گسترده در دسترس همه افراد سازمان قرار 
دهید مگر اینکه دلیل مشخصی برای محدود کردن دسترسی ها 

وجود داشته باشد.

5. ابزارهای کارآمدی برای پیمایش، فیلتر کردن و شخصی سازی 
جریان دانش فراهم کنید.

که  می کنند  استقبال  روش هایی  از  سازمان ها  توضیح  این  با 
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با توجه به  انتشار محتوا را تسهیل کند. حال  جریان تولید و 
تشویق  داشته اند،  اذعان  شرکت ها  از  بسیاری  مدیران  آنچه 
کردن افراد به ایجاد محتوای قابل استفاده توسط دیگران بسیار 
دشوار استPWC3 .2  تمایل درونی افراد به انتشار دانش را 14 
درصد ارزیابی کرده است که با توجه به مقتضیات صنعت عدد 
مطلوبی به نظر نمی رسد و همین امر باعث شده استراتژی های 
مدیریت دانش مبتنی بر محتوا چندان مورد استقبال کارکنان 
در  که  شرکت هایی  نتیجه  در  نگیرد.  قرار  سازمان  مدیران  و 
فضای رقابتی تجارت خود به شدت وابسته به مدیریت دانش 

هستند، اقدام به تغییر استراتژی های مدیریت دانش کرده اند.

در   KPMG4 در  دانش  مدیریت  جهانی  مدیر  مثال  عنوان  به 
سال 2013 اعالم کرد که استراتژی مدیریت دانش خود را از 
رویکرد محتوا محور به رویکرد همکاری محور تغییر می دهد. 
همچنین سایر شرکت ها همچون PWC از رویکرد جمع آوری 
انتقال دانش از  دانش به عنوان یک محتوا فاصله گرفته و به 
اجتماعی  آورده اند که در آن رسانه های  طریق همکاری روی 
بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت دانش محسوب می شوند. این 
تغییر ساده اما بنیادی نشان می دهد نظام های مدیریت دانش 
نیاز به انعطاف بیشتر و بهبود مستمر داشته و الزم است همیشه 

در صدر توجه مدیران سازمان باقی بمانند.

 knowledge« نمودار فوق با بررسی میزان جستجوی عبارت
management« از طـریق موتور جسـتجوی گـوگل، از کاهش 

2. در مقاله ای تحت عنوان »پاشنه آشیل مدیریت دانش« به ضرورت توجه به انگیزش 
کارکنان اشاره کرده و برخی راه کارهای ارتقاء انگیزه کارکنان نسبت به انتشار دانش را 

مورد بررسی قرار گرفته است.  
3. یک شرکت چند ملیتی خدمات مشاوره مدیریت، مالی، حقوقی و سرمایه گذاری است که در 

سال 2018 به عنوان دومین شرکت خدمات حرفه ای جهان شناخته شد  
4. یکی از بزرگترین شرکت های خدمات مشاوره مدیریت در جهان  

توجه به واژه مدیریت دانش و سیر نزولی جستجوی این عبارت 
در سال های اخیر حکایت دارد. این در حالی است که با رشد 
 social« عبارت  جسـتجوی  اجتماعــی  شـبکه های  کاربران 
media « رشد قابل توجه ای را نشان داده است. همان طور که 

در نمودار زیر مشخص است سال 2008 نقطه تالقی دو نمودار 
اجتماعی  به عبارت رسانه های  توجه  از آن میزان  بعد  و  بوده 
افزایش  دانش  مدیریت  به  نسبت  اینترنت  کاربران  بین  در 
چشمگیری داشته است. جالب است بدانید این سال نقطه آغاز 
انتشار مقاالتی است که استفاده از شبکه های اجتماعی را برای 

تسهیل فرآیندهای مدیریت دانش پیشنهاد می کنند.

و  مدیران  دید  از  محور  محتوا  دانش  مدیریت  است  روشن 
مدیریت  این رو  از  است  دشوار  بسیار  دانش  مدیریت  مجریان 
ترجیح  را  اجتماعی  تعامالت  بر  مبتنی  محور  همکاری  دانش 
داده و به استفاده از ابزارهای تعاملی روی  آوردند. اما بعد از این 
تغییر رویکرد بنیادی، بازهم زمزمه های افول مدیریت دانش به 
گوش می رسد. Tombs یکی از کسانی است که مدیریت دانش 
را مرده اعالم کرد. وی در سال 2014 به چهار نگرانی اصلی 
قرار  به  نگرانی ها  این  اشاره می کند؛  در زمینه مدیریت دانش 

زیر است.

شده  متمرکز  سازمانی  پرتال های  روی  بر  دانش  مدیریت   .1
است.

و  اطالعات  فناوری  پروژه  یک  عنوان  به  دانش  مدیریت  با   .2
ارتباطات رفتار می شود.

آورده  بار  به  بسیاری  سیستمی  مشکالت  دانش  مدیریت   .3
است.

4. مدیریت دانش دست و پا گیر مدیریت سازمان شده است.
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روی  بر  اندازه  از  بیش  دانش  مدیریت  داشت  عقیده   Tombs

استفاده از پرتال های سازمانی برای دسترسی به دانش متمرکز 
ابزار، دسترسی به زمینه اطالعات مغفول  این  با  شده است و 
به  همچنین  می شود.  دشوار  بسیار  آن  اعتبارسنجی  و  مانده 
است  شده  تعریف   ICT حوزه  در  دانش  مدیریت  اشتباه، 
حال آنکه فعاالن این حوزه به اندازه کافی با ضروریات مدیریت 

دانش آشنا نیستند. 

به عنوان عضور هیئت مدیره   Davenport5 ببینیم منطق  اما 
افول مدیریت دانش در سال 2015  برای پیش بینی   APQC

چیست. وی با این مقدمه که می داند اهمیت دانش و سرمایه های 
فکری نزد سازمان ها کاهش نیافته است و بعد از اشاره به این 
مطلب که دومین محقق پراستناد در زمینه مدیریت دانش است 
سعی می کند توجیهی برای انصراف سازمان ها از مدیریت دانش 
ارائه دهد. داونپورت در رابطه با مرگ مدیرت دانش می افزاید 
و  می نویسند  دانش  مدیریت  درباره  دانشگاهیان  »همچنان 
برخی سازمان ها مثل APQC خدمات خود را می فروشند و هر 
ساله کنفرانس های متعددی در این زمینه برگزار می شود« اما 
آمار نزولی عالقه به جستجوی مدیریت دانش در گوگل ترند و 
عدم حضور مدیریت دانش در بین 25 ابزار برتر در نظرسنجی 
و   2015  ،  2013 سال  در   Bain’s Management موسسه 

2017 حاکی از افول واقعی مدریت دانش است.

5. توماس اچ. داونپورت استاد برجسته کالج بابسون ، عضو پژوهشگر مرکز تجارت دیجیتال ، مدیر 
تحقیقات در انستیتوی بین المللی تجزیه و تحلیل و مشاور ارشد Deloitte Analytics است. 

 

زیر  موارد  بر  دانش  مدیریت  شدن  کم رنگ  برای  وی  منطق 
استوار است:

1. ایجاد تغییر در فرهنگ و رفتار سازمانی بسیار دشوار است. 
برخی  و  نداشته  یادگیری  به  چندانی  عالقه  کارکنان  برخی 
افراد حاضر به انتشار درس آموخته های خود نیستند. دانش در 
منیت، سیاست و فرهنگ گره خورده است. برای گذر از این 
اما  دارد  وجود  راه حل هایی  پایدار،  تغییرات  ایجاد  و  چالش ها 
اکثر سازمان ها خود را برای انجام آن ها به زحمت نمی اندازند.

2. سازمان ها تمایل دارند نظام پیچیده مدیریت دانش در یک 
سامانه نرم افزاری خالصه شود. حال آنکه صرف استفاده از یک 
نبوده  برقراری جریان دانش هرگز کافی  برای  نرم افزاری  ابزار 
و بسیاری از مردم حوصله و وقت استفاده از این سامانه ها را 
ندارند. ناکارآمدی نرم افزارها نیز که در مقاله »آینده آنتولوژیک 
مدیریت دانش« به آن اشاره شده است مزید بر علت شده و 
استفاده از سامانه های مدیریت دانش را با چالش جدی مواجه 

ساخته است.

3. یافتن دانش مورد نظر به سختی انجام می  شود در حالی که 
قرار بود دانش مناسب در زمان مناسب در اختیار فرد مناسب 
قرار گیرد. در این بین گوگل نیز به افول مدیریت دانش کمک 
جستجوگر  از  استفاده  با  سازمان  کارکنان  چراکه  است  کرده 
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گوگل به راحتی قادر به یافتن دانش مورد نیاز خود از خارج 
سازمان هستند.

4. مدیریت دانش هرگز دانش حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها 
مدیریت  نظام های  خروجی  متاسفانه  و  نمی دهد  پوشش  را 
را  بهینه  و  به طور مستقیم تصمیمات جدید  نمی تواند  دانش 

پیشنهاد دهد.

در این بین بسیاری از سازمان ها علی رغم هزینه های هنگفت 
به دلیل مشکالت ذکر شده موفق به کسب مزایای ملموس و 
مدیریت  ارزش  به  نسبت  و  نبوده   دانش  مدیریت  توجه  قابل 
دانش دچار تردید شده اند. از این رو داونپورت ضمن بر شمردن 
نقاط ضعف نظام های جاری مدیریت دانش به فعاالن این حوزه 
ایده  هر  از  دانش  مدیریت  حفظ  برای  که  می کند  پیشنهاد 

جدیدی که در این زمینه مطرح می شود استقبال کنند.

به نظر می رسد مشکل اصلی مدیریت  مطابق آنچه گفته شد 
دانش مقاوت سازمان و پرسنل برای پذیرفتن زحمت های اضافی 
مدیریت دانش و نداشتن خروجی ملموس و قابل توجه برای 
ذینفعان سازمان است. در بسیاری از سازمان ها مدیریت دانش 
به یک تکلیف اضافه تبدیل شده و تنها مورد توجه عالقه مندان 

واقعی مفهوم مدیریت دانش قرار دارد. 

از  دانش  مدیریت  رویکرد  تغییر  سال 2008  در  که  همانطور 
از مرگ مدیریت دانش  پویا مانع  تعامل  به همکاری و  محتوا 
عمیقی  تحوالت  انتظار  در  دانش  مدیریت  حیات  ادامه  شد، 
است که بتواند ضمن کاهش نقش افراد و پرسنل سازمان در 
تصمیمات  در  دانش  مدیریت  نقش  دانش،  انتشار  و  استخراج 

جدید و بهینه را پررنگ تر سازد.

source: Daniel E. O’Leary (2016) is knowledge management dead 
(or dying)? , Journal of Decision Systems, 25:sup1, 512-526, DOI: 
10.1080/12460125.2016.1193930
https://doi.org/10.1080/12460125.2016.1193930
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محمدحسن بختیاری
کارشناس ارشد مدیریت دانش

مدیریت دانش در شرکت چندملیتی 
ووپاک هلند 

ووپاک )Vopak(، شرکت هلندی ترابری نفت  خام، گازطبیعی، 
سال  در  و  بوده  نفتی  فراورده های  و  پتروشیمی  محصوالت 
این شرکت در شهر  1999 تأسیس شده است. دفتر مرکزی 
روتردام قرار دارد و سهام آن، در بازار بورس یورونکست روتردام 
دادوستد می شود. ووپاک دارای 69 پایانه   نفتی در 23 کشور  

است.

شرکت ترابری نفتی ووپاک در سال 2012 اقدام به پیاده سازی 
دانش  مدیریت  سیستم  است.  کرده  دانش  مدیریت  سیستم 
عنوان یک  به   "peer review system" نام با  ووپاک  شرکت 
شبکه دانش بین ترمینالی در کشورهای، کانادا، آمریکا، برزیل، 
کلمبیا، مکزیک، ونزوئال، پاناما، هند، اندونزیف استرالیا، مالزی، 
سنگاپور، تایلند، عربستان، پاکستان، امارات، کره جنوبی، چین، 
ویتنام، بلژیک، اسپانیا، هلند و آفریقای جنوبی شناخته می  شود.

مهم  ترین اهداف ایجاد شبکه دانش در شرکت ووپاک به صورت 
زیر است:

با استفاده  انتقال نفت  بهینه  سازی عملیات ذخیره  سازی و 
از بهترین تجارب

استانداردسازی روش  ها

جلوگیری از دوباره  کاری 

کاهش زمان اجرای فعالیت  ها

ارتقاء سطح ایمنی 

ووپاک  نفتی  پایانه  های  بازرگانی  مدیر  شورنلزف  وسل  آقای 
ساله   60 مخزن  گودال  یک  بازسازی  پروژه  با  هامبورگ  در 
برای جای دادن روغن  های سوخت سنگین در سال 2017 با 
تجربه ای چالش برانگیز مواجه شد. به گفته آقای شورنلز، این 
پروژه نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده برای پایانه  های نفتی 

هامبورگ داشته است.

از آنجایی که بازسازی و نوسازی گودال مخزن قدیمی تجربه 
با  پایانه  این  بود،  هامبورگ  نفتی  پایانه  های  برای  جدیدی 
استفاده از شبکه دانش ووپاک توانست به تجارب مشابه ثبت 
به  پایانه   سنگاپور دست پیدا کند. الزم  شده در شبکه دانش 
ذکر است با برگزاری جلسات تبادل دانش با عوامل پروژه مشابه 

در سنگاپور، پروژه هامبورگ نیز با موفقیت انجام شد.

استفاده از شبکه جهانی دانش ووپاک به 
منظور ارائه راهکارهای محلی و لوکال )تجربه 

بکارگیری دانش پایانه  های نفتی سنگاپور در  
پایانه  های نفتی هامبورگ(

source: https://www.vopak.com/using-global-knowledge-serve-our-cus 
tomers
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بهنام هیودی
کارشناس ارشد مدیریت دانش

انتقال دانش فنی و برنامه ریزی برای 
جانشین پروری

گام  یک  به عنوان  اغلب  جانشین پروری  برای  برنامه ریزی 
استراتژیک محدود به موقعیت های مدیریتی سازمان است؛ این 
در حالی است که اکثر شرکت ها برنامه های جانشینی اجرایی 
برای مدیران خود دارند، اما فاقد برنامه ای برای جانشین پروری 

کارکنان فنی هستند .

کارمندان فنی ارزش منحصربه فردی برای شرکت فراهم کرده 
ارشد(،  مدیر  یک  خروج  حد  در  )گاهاً  افراد  این  خروج  با  و 
از  سازمان ها  می شود.  مواجه  عملکرد  در  اختالل  با  سازمان 
میزان اهمیت نیرو های کارآزمودة خود بی خبرند و برای خروج 
زمانی  این افراد آمادگی الزم را ندارند. این سازمان ها معموالً 
به این چالش پاسخ می دهند که دیگر دیر شده و سرمایه های 

دانشی خود را از دست  داده اند.

سازمان می بایست همان گونه که برای جانشینی مدیران خود 
نیز  خود  فنی  تکنسین های  ترک  برای  می کند،  برنامه ریزی 
برنامه داشته باشد. در ادامه سه موقعیت شغلی که ممکن است 
در سازمان شما نیز وجود داشته باشند خواهیم پرداخت. این 
سه موقعیت برای سازمان حکم رهبران نامرئی را دارند. رهبران 
نامرئی افرادی در سازمان هستند که حکم مدیریتی ندارند اما 
مدیران  با  برابر  ارزشی  و  بوده  حیاتی  سازمان  در  آن ها  نقش 

ارشد دارند. 

مشاغل  مهاجرت  و  آنالین  کسب وکارهای  تعداد  افزایش  با 
سنتی به دیجیتال، نقش معماری دیجیتال به طور فزاینده ای 
در سازمان ها افزایش یافته است. این نقش فنی بسیار حیاتی 
کارآمد  و  درست  مدیریت  نحوه  از  دیجیتال  معمار  زیرا  است 

داده ها اطمینان حاصل می کند.

معمار دیجیتال مثال بسیار خوبی از رهبر نامرئی است. این نقش 
را می توان به متخصص بیهوشی در عمل جراحی تشبیه کرد که 
بدون حضور او فرآیند عمل جراحی با مشکالت بسیاری روبرو 
مستحق  دیجیتال  معمار  جایگاه  دلیل  همین  به  شد.  خواهد 
برنامه ریزی برای جانشینی است. سازمان باید اهمیت این نقش 
را بداند و درصورت خروج و یا بازنشستگی متولی این امر، برای 

جانشینی وی برنامه داشته باشد.

معماران دیجیتال

روبه رشد  و  به روزشونده  نقشی  که  دیجیتال  معماران  برخالف 
مدیریت  مسئولیت  معموالً  اصلی  شبکه های  مهندسان  دارند 
دارند.  برعهده  را  سازمان  قدیمی تر  و  پایه ای  سیستم های 
ابری،  رایانش  چون  فناوری هایی  فزاینده  محبوبیت  برخالف 
که  دارند  وجود  سازمان هایی  همچنان   ... و  مصنوعی  هوش 
این  درصورتی که  می کنند.  استفاده  پیشین  فناوری های  از 
مهندسان سازمان را ترک کنند، سیستم ها چگونه به کار خود 

ادامه دهند؟ 

در شرایط کنونی نیروی کار متخصص کمیاب است و سازمان 
نیروی  اندازة  و  حد  در  جایگزین  نیروی  به راحتی  نمی تواند 
فعلی استخدام کند؛ بنابراین می بایست برنامه های مدونی برای 
انتقال دانش و جانشین پروری در سازمان در نظر گرفته شود. 
تنها در این صورت می توان نسبت به حفظ دانش های کلیدی و 

مهندسان کلیدی
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مهم افراد حتی در صورت خروجشان از سازمان اطمینان یافت.

رهبران نامرئی

شامل  بلکه  نیست.  مشخص  شغلی  موقعیت  یک  مورد  این 
آن ها  به  سازمان  حیات  که  است  کلیدی  موقعیت های  تمام 
وابسته است. این قبیل کارمندان احتماالً دفتر کاری شخصی 
ندارند و تعامل کمتری با مدیران ارشد دارند. آن ها می توانند 
و  سیستم ها  پشتیبان  سیستم،  طراح  قرارداد،  تنظیم کننده 
دارند.  مختلفی  نقش های  نامرئی  رهبران  واقع  در  باشند.   ...
وجود این افراد به  اندازه سازمان ها بستگی نداشته و حتی در 
آن ها  خروج  بنابراین  دارند؛  وجود  نیز  کوچک  کسب وکارهای 
با  را  سازمان  جانشین پروری،  برای  درست  برنامه ریزی  بدون 

مشکالت جدی روبرو خواهد ساخت.

جهت جلوگیری از مشکالت ناشی از خروج متخصصان فنی، 
انجام موارد زیر توصیه می شود:

رهبران نامرئی سازمان خود را شناسایی کنید.

نقش ها و حوزة فعالیت این افراد را شناسایی کنید.

پس از شناسایی این فعالیت ها، آن ها را اولویت بندی کنید.

قطعاً شما به فرآیندهای منسوخ شده در سازمان نیاز ندارید و 
با این گام ها افراد، فعالیت ها و حوزه های کلیدی سازمان خود 
نقاط  این  به  معطوف  را  خود  تمرکز  و  می کنید  شناسایی  را 
حساس در سازمان خواهید کرد. حال زمان آن رسیده که برای 
کنید.  برنامه ریزی  را  اقداماتی  متخصص،  افراد  این  جانشینان 

این اقدامات شامل:

1. افراد مناسبی را در سازمان خود شناسایی کنید که قابلیت 
پذیرش و یادگیری از خبرگان را داشته باشند.

نباید یک کارآموز را در  نکته: در نظر داشته باشید که الزاماً 
معرض آموزش متخصص مورد نظر قرار  دهید. بهتر است در 

چگونه می توان اثرات ناشی از خروج 
متخصصان فنی از سازمان را کاهش داد؟

تجربیات  فراگیری  در  را  کارآموزان  از  گروهی  امکان  صورت 
خبرة موردنظر مشارکت دهید.

دانش  چه  کسی،  چه  شما  سازمان  در  می دانید  اکنون که   .2
مهمی را در اختیار دارد و در کدام قسمت سازمان شماست، 

می توانید فرآنید انتقال دانش را آغاز کنید.

است. نکته طالئی این موضوع از دست ندادن فرصت و زمان 
است و پیش از فرا رسیدن زمان ترک خبرگان از سازمان به 

فکر انتقال دانش این افراد باشید.

جمع بندی

source: https://stevetrautman.com/blog/3-examples-of-techni-
cal-knowledge-transfer-succession-planning-in-2020/#Conclusion
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الهه جدیدزاده
کارشناس ارشد مدیریت دانش

چگونه تیم های مجازی بهتر می توانند 
دانش خود را به اشتراک بگذارند؟

علی رغم فراهم  کردن بستر مناسب برای دورکاری کارکنان در 
بسیاری از شرکت های فناوری، اغلب مدیران نگران مشکالت 
ناشی از اشتراک دانش و تجربه، از راه دور هستند. با توجه به 
ارزشمندی دانش و تجارب افراد، روش هایی جهت تسهیل به 

اشتراک گذاری دانش از راه دور به وجود آمده است.

اصل  کار،  محیط  در  فناوری  پیشرفت های چشمگیر  علی رغم 
موضوع  این  بررسی  منظور  به  دارد.  ادامه  امروز  به  تا  پارتو1 
مرکز  یک  همکاران  میان  دانش  اشتراک  تسهیل  چگونگی 
فروش شخصی  بهره    وری  داده های  ربایشی2 که  فروش  تماس 
را برای هر یک از فروشندگان جمع آوری می کند، مورد ارزیابی 
توسعه  را  موجود  شیوه های  کارکنان  بهترین  اگر  گرفت.  قرار 
داده باشند، آیا قادر به اشتراک این دانش با دیگران هستند؟ 
در غیر این صورت چه عاملی مانع از اشتراک دانش شده است؟

1.  صرف نظر از ماهیت کسب و کار %80 نتایج هر عملی از %20 علل آن به وجود می آید. 
 

2. Inbound sales call center  

کل  به  برتر  کارکنان  تجربه های  انتقال  عدم  برای  دلیل  چند 
گروه وجود دارد:

برای  کافی  انگیزه  فروشندگان،  رقابت پذیری  علت  به 
دیدگاه،  این  به  توجه  با  ندارد.  وجود  دانش  اشتراک گذاری 
شرکت ها باید انگیزه هایی را برای تمایل کارکنان با عملکرد باال 

به اشتراک دانش و تجارب فراهم آورند.

دیدگاه دیگر در ارتباط با اجتماعی بودن انسان می باشد به 
طوری که در صورت مواجهه با پرسش مشتاقانه از سوی سایر 

همکاران، دانش و تجربه خود را به اشتراک می گذارد. 

در این دیدگاه امکان ایجاد نوعی مانع اجتماعی برای همکاری 
کارکنانی با عملکرد ضعیف وجود دارد چرا که این قبیل افراد 
باید  مدیران  بنابراین  نیستند؛  نقاط ضعف خود  بروز  به  مایل 

راهی برای ترغیب افراد به اشتراک دانش و تجارب بیایند.

در راستای تشخیص چگونگی استفاده شرکت ها از دانش خود 
طراحی  دانش  تسهیم  موانع  بین  تمایز  جهت  آزمایش هایی 
شده است. در یکی از آزمایش ها بیش از 600 فروشنده به طور 

تصادفی انتخاب و در چهار گروه مختلف قرار گرفتند.

رفتار  و  مدیریتی3  مداخله های  هفته  چهار  طول  در  گروه  هر 
یا  مانع فرضی  رفتار، یک  را دریافت می کردند و هر  متفاوتی 

ترکیبی از موانع احتمالی را هدف قرار داده بود.

وجود کارکنانی با وظایف مشابه و در عین حال مستقل، مرکز 
تماس فروش ربایشی را به مکانی ایده آل برای مطالعه شیوه های 

اشتراک دانش تبدیل کرده بود.

3. managerial intervention  
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کارآیی  در  تفاوت چشمگیر  آزمایش،  مورد  گروه  سه  مقایسه 
بین رویکرد جلسات هدایت شده و رویکرد انگیزه محور را نشان 
می دهد. در طی جلسات چهار هفته ای بهره وری کارکنانی که 
به  صورت تصادفی در یک گروه قرار داشتند %24 افزایش یافت. 
در مقابل افزایش بهره وری فروش کارکنانی که فقط مشوق های 
صریح دریافت کرده بودند %13 رشد داشت. افزایش بهرهوری 
در جلسات هدایت شونده پس از پایان جلسات رسمی هم به 
خوبی ادامه یافت؛ به طوری که چندین ماه بعد، میزان فروش 
کارکنان شرکت کننده در این جلسات به طور متوسط %18 رشد 
پیدا کرده بود. به طور کلی کارمندانی که با همتایانی با عملکرد 
باال در یک گروه قرار گرفته بودند بیشترین کارایی را داشتند.

آیا مدیران نیاز به تمرکز هم زمان در رفع موانع 
اجتماعی و ارائه مشوق ها دارند؟

فرآیند  در  تشویقی  برنامه های  پایین  تأثیر  از  حاکی  نتایج 
فروش می باشد و فروش کارکنانی که هر دو مداخله مدیریتی 
دریافت  را  شونده(  هدایت  جلسات  و  عملکردی  )مشوق های 
کرده اند، افزایش یافته است. در مجموع اصطکاک های اجتماعی 
با  همکار  یک  درخواست  از  ناشی  خجالت  یا  بی نظمی  مانند 
استراتژی ها علت  برای مالقات و بحث در مورد  بهتر  عملکرد 

اصلی عدم اشتراک اطالعات در شرکت است.

اصول فوق در محیط های کار مجازی هم وجود دارد و صرفاً 
تشخیص زمان دسترسی به همکاران برای پاسخگویی دشوارتر 
می باشد. سازمان ها برای رفع نیازهای کسب و کار از فناوری های 
جدید استقبال می کنند و جایگزینی فناوری با حضور فیزیکی به 
دلیل کاهش هزینه ها، الیه جدیدی از اصطکاک های اجتماعی 

را به وجود آورده است.

source: https://hbr.org/2020/11/research-how-virtual-teams-can-bet-
ter-share-knowledge
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آرمان علیمحمدی
کارشناس ارشد مدیریت دانش

نحوه استخدام مدیر دانش در سازمان
زیادی  سازمان های  دنیا  در   COVID-19 بیماری  شیوع  با 
ابتدای  در  احساس کردند.  را  دانش  مدیریت  از  استفاده  لزوم 
برای  اولین مدیر دانش می تواند کاری دلهره آور  امر استخدام 
دانش  مدیر  استخدام  هنگام  مواردی  رو  این  از  باشد.  مدیران 

وجود دارد، که باید آن ها را در نظر داشت.

مدیریت دانش قبل از نرم افزار و تکنولوژی باید 
در خصوص افراد و فرآیندها، پیاده سازی شود. 1

برای  تکنولوژیکی  بزرگ  سرمایه گذاری های  انجام  هنگام 
پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان، باید توجه داشته باشید 
نرم افزار کافی نیست و معموالً  از فناوری و  استفاده  که صرفاً 
برخی  ندارند.  را  الزم  اثربخشی  به تنهایی  راهکارها  قبیل  این 
متخصص  نیروی  استخدام  از  قبل  است  ممکن  سازمان ها 
را  آن ها  یا  سرمایه گذاری  نرم افزارهایی  روی  دانش،  مدیریت 

اجرا کرده باشند.

خدمات  دریافت  یا  دانش  مدیریت  متخصص  یک  استخدام 
منجر  نرم افزار  پیاده سازی  از  پیش  معتبر  شرکتی  از  مشاوره 
پیاده سازی  افزایش کیفیت  زمان،  و  در هزینه  به صرفه جویی 

مدیریت دانش و کاهش انتفاد ذی النفعان پروژه می شود.

اهمیت برخورداری از ذهنیت 
استراتژیک در مدیر دانش 2

برای اینکه مدیریت دانش در سازمان ها تأثیرگذار باشد، شما 
باید تمامی ابعاد و بخش های مختلف سازمان را در نظر بگیرد 
و دید وسیعی نسبت به تمامی ذی النفعان سازمان داشته باشید 
زیرا پیاده سازی مدیریت دانش نیاز به فرهنگ سازی دارد و این 

مهم با همکاری تمامی کارکنان سازمان صورت می گیرد.

از طرفی شما باید شخصی معتبر، دارای مهارت های بین فردی 
و "ذهن" استراتژیک استخدام کنید تا ذینفعان و کارکنان را 
به طور فعال در ابتکارات و اقدامات مدیریت دانش سهیم کند.

پایش متقاضیان استخدام جهت انتخاب 
بهترین مدیر دانش با توجه به بودجه معین 3

بیشتر سازمان ها به دنبال شخصی هستند که عالوه بر مدیریت 
بنابراین  باشد.  داشته  مهارت  نیز  دیگر  حوزه های  در  دانش 
نسبت به شرایط استخدام مدیر دانش و بودجه مصوب اطمینان 
پیاده سازی و اجرای  انتخاب را جهت  بهترین  تا  حاصل کنید 
حیث  این  از  باشید.  داشته  سازمان  در  موفق  دانش  مدیریت 
هرکس را که به  عنوان مدیر دانش استخدام می کنید باید از 
نظر دانشی مسلط به بوروکراسی سازمان و در راستای اهداف 

استراتژیک آن عمل کند.
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پتانسیل اجرایی 
مدیریت دانش  4

همه متخصصان مدیریت دانش در ایجاد روابط قوی با سهامداران 
اصلی تبحر کافی دارند اما قبل از ورود به سازمان، آن ها باید 
نسبت به اقدامات پیشین در حوزه مدیریت دانش در سازمان 
کنند.  شناسایی  را  رو  پیش  فرصت های  و  داشته  آگاهی  شما 
اولویت های  با  آن  فعالیت های  و  دانش  مدیریت  درصورتی که 
اجرای  باشد،  نداشته  مطابقت  شما  اصلی  ذینفعان  یا  سازمان 

این فرایند بی فایده خواهد بود.

مدیریت دانش به تنهایی 
کافی نیست! 5

مدیریت دانش همه مشکالت سازمان شما را در یک  شب حل 
تمام  حمایت  مستلزم  برنامه  این  مناسب  عملکرد  و  نمی کند 
فرآیندهای  و  فرهنگ  شما  سازمان  است.  سازمانی  واحدهای 
اشتراک دانش خاص خود را دارد؛ بنابراین با پشتیبانی و توافق 
نظر جمعی، مدیر دانش بتواند فرآیندها و عملکردهای موجود 
در سازمان شما را بهبود بخشد؛ اما تغییر شیوه های دیرینه و 

ذهنیت های موجود نیازمند تالش گسترده تری است.

فرصت ها را غنیمت 
بشمارید. 6

سازمان های موفق در جهان سرمایه گذاری زیادی در مدیریت 
تحقیق  زمینه ی  در  فعال  صنایع  برای  می دهند.  انجام  دانش 
دانش  از  کافی  درک   ،)IP-intensive industries( توسعه  و 
این  می رود.  شمار  به  رقابتی  مزیت  سازمان  تخصص  و 
شرکت های  برتر،  حقوقی  شرکت های  توسط  سرمایه گذاری ها 
خدمات حرفه ای و طیف وسیعی از سازمان های شرکتی، دولتی 
روزافزونی،  به طور  همچنین  می شود.  انجام  نیز  غیرانتفاعی  و 
عالقه مندی شرکت های خصوصی به سرمایه گذاری بر مدیریت 
دانش در سازمان و بهره وری از آن برای دستیابی به نتایج بهتر، 

بیشتر می شود.

سخن پایانی

پیرامون  پیش آمده  موضوعات  از  بعد  که  می دانیم  بااین حال 
بیماری COVID-19 تغییراتی در نحوه فعالیت مشاغل به  ویژه 
در توزیع جغرافیایی گروه ها ایجاد خواهد شد. سازمان هایی که 
عمدتاً از دانش و تخصص خود استفاده می کنند، در دنیای پس 

از COVID-19 دارای مزیت رقابتی خواهند بود.

source: https://www.kmworld.com/Articles/Editorial/ViewPoints/
How-to-hire-your-organizations-first-knowledge-manager-144358.aspx
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کنفرانس بین المللی شبکه و اکتساب دانش با هدف گردآوری 
دانشگاهیان و محققان برای تبادل و به اشتراک گذاری تجارب و 
نتایج تحقیقات در زمینه جنبه ها و فناوری های مدیریت دانش 
محققان،  برای  میان رشته ای  بستری  کنفرانس  این  می باشد. 
جدیدترین  ارائه  و  بحث  به منظور  اساتید  و  دست اندرکاران 
نوآوری ها، دیدگاه ها و چالش های پیش آمده و راه حل های بکار 
فراهم  را  دانش  فناوری های  و  دانش  مدیریت  زمینه  در  رفته 

می کند.

برخی از محورهای اصلی این کنفرانس به شرح زیر است:

شناسایی دانش موجود در پایگاه و انبارهای داده

روش ها و ابزارهای کسب دانش

فناوری های جدید در حال ظهور برای مدیریت

ایجاد و اعتبارسنجی دانش

پویایی دانش و یادگیری ماشین

یادگیری از راه دور و اشتراک دانش

مدل های نمایش دانش

مدیریت دانش سازمانی و مدیریت دانش شخصی

کنفرانس بین المللی شبکه و اکتساب دانش 
اسپانیا، بارسلونا 24-25 مه 2۰21

مدیران دانش و دانشکاران

مهندسی دانش و مهندسی نرم افزار

شبکه دانش و شبکه های اجتماعی

انتقال دانش و تخصص

فراداده و اسناد ساخت یافته

ابزار و فناوری مدیریت دانش

ارتباط، همکاری و اشتراک اطالعات

آوریل  مقاله: 15  کامل  متن   / مقاله  ارسال خالصه  مهلت 
2021

اعالم پذیرش / رد: 30 آوریل 2021

ارسال کامل مقاله: 23 آوریل 2021

برگزاری کنفرانس: 24 و 25 مه 2021

تاریخ های مهم
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معرفی کتاب
راهنمای استراتژی مدیریت دانش

ویرایش2۰21

در  دانش  مدیریت  استراتژی  راهنمای  کتاب  جدید  ویرایش 
 )Gerard Blokdyk( بلوکدایک  جرارد  توسط   ،2021 سال 
مدیر واحد تحقیقات، نوآوری و توسعه شرکت مشاور مدیریت 

)ART OF SERVICE(، انجام شده است.

تدوبن  کتاب  های  سایر  با  کتاب  این  جرارد،  ادعای  اساس  بر 
وی  و  بوده  متفاوت  دانش  مدیریت  استراتژی  حوزه  در  شده 
در  دانشجویی  و  آموزشی  مطالب  دنبال  به  اگر  داشته:  اظهار 
حوزه استراتژی مدیریت دانش هستید، این کتاب مناسب شما 

نیست! 

مدیران  دانش،  مدیریت  حوزه  مشاوران  مناسب  کتاب  این 
سازمان  ها و کارآفرینان است. به عبارت دیگر این کتاب مناسب 
پیاده  سازی  چالش  های  شناسایی  دنبال  به  که  است  افرادی 
استراتژی مدیریت دانش و یا استقرار سیستم مدیریت دانش از 

طریق راهکارهای عملیاتی هستند.

سازمان  ها  در  دانش  مدیریت  استراتژی  های  تدوین 
روش  ها،  شناسایی  طریق  از  خصوصی  کسب وکارهای  و 

استانداردها، تجارب برتر و ابتکارات استراتژی مدیریت دانش

پیاده  سازی استراتژی  های مدیریت دانش بر مبنای اهداف 
سازمان

در  شرکت  و  سازمان  اخیر  پیشرفت  های  گرفتن  نظر  در 
استراتژی مدیریت دانش و استراتژی طراحی فرآیند

خودارزیابی استراتژی مدیریت دانش در سازمان، به منظور 
شناسایی حوزه  های کلیدی مورد نیاز استراتژی مدیریت دانش

محورهای اصلی

Knowledge Management Strategy A Complete 
Guide - 2021 Edition

برنامه  یک  کتاب،  بر  افزون  که  است  این  توجه  قابل  نکته 
دیجیتالی خودارزیابی مدیریت دانش به عنوان راهنمای تدوین 

استراتژی مدیریت دانش ارائه می شود.
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باشـد. اسـتفاده و انتشـار آن صرفـا به اجـازه کتبی از پدید آورنده مجاز می�


