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امیر خسروانی
سردبیر و مدیر ارشد پروژه

 10شباهت بین دانش و الکتریسیته
1

هر دو زمانی ارزش دارند که به کار ﮔرفته شوند؛ مادامی که الکتریسیته درون باتری و دانش ﺿمنی فرد )دانشی که در
ﺫهن ﺫخیره شده( به کار ﮔرفته نشود ،فاﻗد ارزش هستند.

2

جریان داشتن ،ﻻزمه بکارﮔیری هر دو )دانش/الکتریسته( است؛ الکتریسته در مسیری که از پیش برای آن تعیین شده
و دانش در بین افراد جریان پیدا میکند.

3

جریان الکتریسیته و دانش ،به طور ﮔسترده نیازمند شبکه ارتباطی هستند؛ ایجاد جریان برق و انتقاﻝ آن مستلﺰﻡ وجود
شبکه و ایستگاههای منحﺼربهفرد میباشد .از سویی دیگر ،دانش نیﺰ بهمنﻈور فراﮔیری ،نیاز به برﻗراری ارتباﻁ بین افراد
از طریق ارتباطات دانشی درون تیمها یا ﮔروههای خبرﮔی ،دارد .در واﻗﻊ انجمنهای خبرﮔی مانند شبکههای توزیﻊ برق
عمﻞ میکنند.

4

دانش و الکتریسته باید در یﻚ شبکه )مدار بسته( ،داﺋم در جریان باشند؛ همانطور که جریان الکتریسیته در یﻚ مدار،
همراه با ﻻمﭗ و کلید باعﺚ روشنایی میشود ،دانش هم نیازمند تشکیﻞ یﻚ حلقه دانشی برای جریان یافتن است.
دانش در خالﻝ انجاﻡ وﻇایف کاری مورد استفاده ﻗرار میﮔیرد و در حین همین فعالیتها خلق میشود .دانشکاران
)مﺼرﻑکنندﮔان دانش( معموﻻ تولیدکنندﮔان دانش نیﺰ هستند.

5

الکتریسته و دانش هر دو باید در خدمت مﺼرﻑکنندﮔان باشند؛ فردی که لﭗتاپ خود را به برق متﺼﻞ میکند انتﻈار
روشن شدن لﭗتاپ را دارد ،همﭽنین فردی که پرسشی را در انجمن خبرﮔی و یا موتورهای جستجو مطرح میکند،
انتﻈار دارد تا به پاسﺦ مورد نﻈر دست یابد .در ﻏیر این صورت افراد اعتماد خود به سیستم و یا مجموعهای که در ارتباﻁ
با آن هستند را از دست خواهند داد.

6

الکتریسیته و دانش ،هر دو را میتوان در مقیاسهای کوچﻚ و بﺰرگ ﺫخیره نمود؛ بهعنوان مﺜاﻝ الکتریسته میتواند به
شکﻞ باتری در مقیاس کوچﻚ و در مقیاس بﺰرگتر ،ﺫخیره شود .دانش نیﺰ میتواند به عنوان داراییهای دانشی ویا در
پایگاههای دانش ﺫخیره شود.

7

ﺫخیرهسازی باید کارآمد باشد؛ امروزه باتریها میتوانند منابﻊ کافی برای کامﭙیوترها و ماشینها را فراهم کنند .از آنجایی
که نمیتوان تماﻡ دانش مربوﻁ به یﻚ موﺿوع را در اسناد ،ویدیوها و سایر فایﻞها ﺫخیره نمود ،در نتیجه الﺰامیست که
دست کم همان میﺰان دانش ﺫخیره شده به راحتی ﻗابﻞ دسترس ،ﻗابﻞ استفاده و دارای محتوا و متن ﻏنی باشد.

8

ﺫخیرهسازی الکتریسیته و دانش تاریﺦ انقﻀا دارد؛ همانطور که باتری با ﮔﺬشت زمان ﻗابلیت خود را از دست میدهد،
دانش نیﺰ که با ﮔﺬشت زمان فاﻗد ارزش میشوند )پایان چرخه عمر دانش( .لﺬا پایگاههای دانشی باید همواره بهروز
4
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باشند .به عبارتی دانشهای ﻗدیمی فاﻗد ارزش باید همانند باتریهای ﻗدیمی دور انداخته شوند.
9

تولید الکتریسیته و دانش نیازمند توان و ﻇرفیت تولید است؛ تولید الکتریسته و تولید دانش نیاز به مکانیسمهای جدیدی
دارند ،معموﻻ مکانیسمهای مرسوﻡ برای تولید متمرکﺰ برق همانند نیروﮔاههای برق و بﺨش تحقیق و توسعه برای
خلق دانش به کار میروند .اما امروزه تولید برق و دانش بیشتر بهصورت ﻏیرمتمرکﺰ انجاﻡ میشود و مﺼرﻑکنندﮔان
نیﺰ میتوانند در فرآیند تولید هر یﻚ از این دو نقش داشته باشند .بهعنوان مﺜاﻝ با استفاده از پانﻞهای خورشیدی و
آسیابهای بادی میتوان برق تولید کرد .همﭽنین کسانی که از دانش سایر افراد استفاده میکنند ،میتوانند در آینده
دانش جدیدی را از طریق فرآیندهایی مانند بازبینی پس از عمﻞ و اکتساب دروس آموخته ،خلق نمایند.

10

تاسیس شبکه برق سراسری یﻚ کشور ،شامﻞ ساختوساز خطوﻁ ولتاژ باﻻ ،نیروﮔاهها و خطوﻁ برق و ﻏیره میباشد.
راهاندازی یﻚ شبکه دانشی در سراسر شرکت نیﺰ مجموعهای از فعالیتهای مﻬم همﭽون تشکیﻞ انجمنهای خبرﮔی،
سیستمهای یادﮔیری پروژه محور و معرفی نقشها ،فرآیندها و فناوریهای جدید را شامﻞ میشود .هر دو سیستم
نیازمند تعمیر و نگﻬداری هستند .به ﮔونهای که شبکههای برق توسﻂ اپراتورهای سیستم انتقاﻝ و شبکههای دانشی
توسﻂ تیم مدیریت دانش نگﻬداری میشوند.

منبﻊ:

http://www.nickmilton.com/2019/07/10-ways-in-which-knowledge-is-like.html
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ساسان رستم نژاد
مدیر توسعه و کسبوکار

مدیریت دانش در Bombardier Aerospace
بمباردیه اروسﭙیس شرکت هوافﻀای کانادایی است ،که بهعنوان تابعهای از ﮔروه بمباردیه ،در زمینه طراحی و تولید انواع
هواﮔردها و اراﺋه خدمات مﻬندسی هوافﻀا فعالیت میکند و پس از شرکتهای بوﺋینﮓ و ایرباس ،سومین تولیدکننده هواﮔرد
در جﻬان بشمار میآید .دفتر مرکﺰی این شرکت در شﻬر دورواﻝ ،کانادا ﻗرار دارد .کارخانههای تولیدی بمباردیه اروسﭙیس در
کشورهای کانادا ،ایاﻻت متحده آمریکا ،ایرلند شمالی و مکﺰیﻚ مستقر میباشند.
این شرکت برنامههای مدیریت دانش خود را با محوریت ﻗرار دادن محﺼوﻻت و تکنولوژی ،پیادهسازی کرده است .به طور
کلی برنامههای مدیریت دانش بمباردیه اروسﭙیس در ﻗالﺐ ابعاد زیر تعریف میشود:

1
2

تعریف نقشهای دانشی "مالکان دانش"" ،مراجﻊ دانش" " ،خبرﮔان موﺿوعی" و "اعﻀای
انجمنهای خبرﮔی"

3
4

تعریف فرآیندهای مدیریت دانش در ﻗالﺐ "جلسات کسﺐ دانش"" ،مساعدت همتایان
)" ،"(Peer Assistsتحلیﻞ شکاﻑ دانشی" و ...
استفاده از فناوری در ﻗالﺐ "بانﻚ اطالعاتی سازمان"" ،مﺨﺰن مستندات"" ،سامانه درسآموختهها"
و ﻏیره

5
منبﻊ:

تعریف تعداد  82انجمن خبرﮔی در حوزههای دانشی ﮔوناﮔون

تعریف ساختار مدیریت دانش در ﻗالﺐ »تشکیﻞ شورای راهبردی مدیریت دانش«،
»تبیین شاخﺺهای عملکردی«» ،تدوین دستورالعمﻞها و رویهها« و ...

What the product-based KM Framework at Bombardier Aerospace looks like / 7 December 2015
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فرید مظفری
مدیر آموزش و توانمندسازی

تعریف چشمانداز و دامنه مدیریت دانش در سازمانها
بعد از هر دوره آموزشی در استکﻬلم ،معموﻻ چشمانداز مدیریت دانش لرد برنﺰ بیان میشد .چشمانداز لرد برنﺰ1عبارت است از:
بسیاری از فعالیتها و کارها ،رویدادهایی هستند که بیش از یک بار تکرار میشوند .عقیده این روش بسیار ساده است ،هربار که ما کاری
را تکرار میکنیم باید آن را بهتر از دفعه قبل انجام دهیم.
یکی از کارکنان بیان میکرد که این چشمانداز منجر به یﻚ "جرﻗه ﺫهنی" برای وی شده است و پس از آن ارتباﻁ بین
مدیریت دانش و ارزش کسﺐ و کار را درﻙ کرده است .این یﻚ ارزش ساده ولی ﻗدرتمند برای حمایت از مدیریت دانش میباشد.
چشماندازهایی از این دست ،چیﺰی است که هر کسی میتواند آن را درﻙ کند زیرا هیﭻ کس دوست ندارد که کاری را بدتر
از بار ﻗبﻞ انجاﻡ دهد و لﺬا این دلیﻞ خوبی برای آﻏاز مدیریت دانش است.

چنین چشماندازی بسیاری از اﻗدامات مدیریت دانش را به جریان میاندازد زیرا برای آنکه کاری را بﻬتر از ﻗبﻞ انجاﻡ دهیم
باید بدانیم که دفعه ﻗبﻞ چگونه انجاﻡ ﮔرفته است ،چه کارهایی در دفعات ﮔﺬشته بهعنوان فرصتهای بﻬبود برای بار آینده
شناخته شده است و این فرصتها چگونه میتوانند تاثیرﮔﺬار باشند .ما نیازمند مجموعهای از دانش درباره دفعه پیش و سﭙس
Lord Browne’s
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در صورت لﺰوﻡ نیازمند نوآوری در آن هستیم.
همﭽنین "دفعه ﮔﺬشته" ممکن است در یﻚ کشور دیگر یا توسﻂ یﻚ تیم دیگر و یا ساﻝها پیش اتفاق افتاده باشد .بنابراین
چشمانداز ،نیازمند سیستمی است که دانش را از دفعه ﮔﺬشته ﺫخیره کند و در زمان و مکان انتقاﻝ دهد تا بﻬبود عملکرد ایجاد
شود.
یﻚ چشمانداز ساده مانند چشمانداز لرد برنﺰ میتواند با توﺿیﺢ چرایی مدیریت دانش ،در توسعه استراتﮋی مدیریت دانش
در سازمان ،بسیار ﻗدرتمند باشد.
برخی بیانیههای چشمانداز در سازمانها:
ایجاد فرهنﮓ و فﻀای تسﻬیم دانش در سطﺢ جﻬانی که در موفقیت اکسنﭽر 2دخیﻞ باشد.
 3FTAمیداند آنﭽه را که میداند و بهصورت پیوسته شکاﻑ نادانستههایش را پر میکند .بنابراین ما استفاده از
رویکردهای نوآورانه را در برنامهریﺰیهای بلند مدت و فعالیتهای روزمره خود افﺰایش خواهیم داد.
اداره سالمت کانادا دانش سالمت را تحلیﻞ میکند ،خلق میکند ،تسﻬیم میکند و بهکار میبرد تا سالمتی مردﻡ
کانادا را حفﻆ نماید و بﻬبود بﺨشد:
از طریق فرآیندها و استراتﮋیهای مدیریت دانشی که برای پیشرفت کسﺐ و کار و سازمان طراحی شدهاند.
بهعنوان یﻚ سازمان دانشی الگو
بهعنوان یﻚ رهبر ،تسﻬیلگر و شریﻚ در توسعه زیرساخت اطالعات سالمت کانادا و پاسﺨگو به فرصتها و روندهای
ملی و بینالمللی
تمرکﺰ برنامههای مدیریت دانش  USAIDبر اتﺼاﻝ کارکنان به فرآیندها و تکنولوژی که به کارکردن اثربﺨشتر
کمﻚ میکند میباشد تا به ماموریتهای سازمان دست یابند.

Accenture
Federal Transit Administration
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بیانیه چشمانداز شما چگونه به نظر خواهد رسید؟

آنﭽه شما نیاز دارید عبارتی ﻗابﻞ یادآوری است که اهداﻑ و ارزشهای مدیریت دانش در سازمان شما را بهطور چکیده بیان
میکند .بیانیه چشمانداز همانگونه که از اسم آن پیداست باید به کارکنان کمﻚ کند که بتوانند آنﭽه که  KMایجاد میکند را
ببینند و بدانند که چرا باید آن را انجاﻡ دهند .بیانیه چشمانداز حداکﺜر باید  3جمله کوتاه باشد.

ایجادچشمانداز
برای ایجاد چشمانداز مدیریت دانش از یﻚ فرآیند هرمی استفاده نمایید.
از هر نفر بﺨواهید یﻚ بیانیه چشمانداز ایجاد نماید :خود را در  5ساﻝ آینده در نﻈر بگیرید و ببینید زمانی که KM

در فرهنﮓ و رفتار سازمان جای ﮔرفته است چگونه شده است و چه ارزشهایی ایجاد نموده است؟

در دو الی سه جمله کوتاه توﺿیﺢ دهید که مدیریت دانش چه چیﺰی را ممکن میسازد.
افراد در ﮔروههای  4تا  6نفره به هم بﭙیوندند و نﻈرات خود را با یکدیگر مقایسه کنند و در نﻬایت به یﻚ بیانیه مشترﻙ
برسند.
سﭙس همه ﮔروهها به هم بﭙیوندند و نقطه نﻈرات مشترﻙ را در ﻗالﺐ یﻚ بیانیه مشترﻙ ارﺋه نمایند .اﮔر زیاد طوﻻنی
و پیﭽیده شد از رایﮔیری برای حﺬﻑ جمالت و نکات اﺿافه استفاده نمایید.
مطمﺌن شوید که بیانیه واﺿﺢ باشد.
در صورتی که برای تدوین چشمانداز از روش مﺼاحبه استفاده کردهاید باید به دنباﻝ نقاﻁ مشترﻙ در مﺼاحبهها بگردید
)جمالت مشترﻙ ،کلمات و افعاﻝ مشترﻙ و  (...و راهی بیابید که آنها را درکنار هم ﻗرار دهید .یﻚ راه برای این کار آن است
که ابری از کلمات ایجاد کنید و کلمات برجسته را برای ساختن یﻚ بیانیه چشمانداز در کنار هم ﻗرار دهید .روش دیگر آن است
که کلمات را روی کارتهایی بنویسید و آنها را مرتﺐ نمایید تا به یﻚ چشمانداز دست یابید.
با استفاده از روشهای باﻻ ممکن است شما به جمالتی دست پیدا کنید که مﻬیﺞ نباشند .دیگران از آن حمایت میکنند ولی
هیﭻکس را به وجد نمیآورد در این مواﻗﻊ میتوانید از خالﻗیت خود نیﺰ بﻬره ببرید تا جمالت بﻬتری ساخته شوند.

تعریفدامنه
همزمان با تعریف چشمانداز ،دامنه نیﺰ تعریف میشود .بیانیه دامنه شما باید شامﻞ موارد زیر باشد:
موضوعات مدیریت دانشی که به آن میپردازید.
موضوعات مدیریت دانشی که به آن نمیپردازید.
قسمتهایی از سازمان که در آن فعالیت خواهید کرد.
افرادی که در فعالیتهای مدیریت دانش درگیر میشوند.
9
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جﻬت تعریف دامنه میبایست جلسهای با مدیر هماهنﮓ شود .نکاتی که وی در خﺼوﺹ نقاﻁ دانشخیﺰ سازمان بیان میکند،
بسیار مفید است.

نمونهبیانیهدامنه
استراتﮋی مدیریت دانش خدمات امداد و نجات جنوب یورکشایر ) (yorkshireمﺜاﻝ خوبی برای بیانیه دامنه میباشد.
" استراتﮋی ما تماﻡ کارکنان استﺨداﻡ شده در  SYFRو تماﻡ اطالعات تولید شده در سازمان ،را پوشش میدهد و ابﺰارهای
فناوری اطالعات  SYFRرا به نحو مناسبی کاربردی خواهد کرد.

دانش ممکن است از خارﺝ از ﮔروههای امدادی کسﺐ شود و بﺨشی از استراتﮋی سازمان بر رصد منابﻊ ملی و بینالمللی از
ﻗبیﻞ بﻬترین تجارب بﻬبودی متمرکﺰ است".

منبﻊ :کتاب The Principles and Power of Vision
نویسندهMyles Munroe :
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الهام شرفی
کارشناس ارشد مدیریت دانش

آیا میتوان مدیریت دانش را بدون ارزیابی عملکرد ،پیادهسازی نمود؟
مدیریت دانش یﻚ روش سیستماتیﻚ جﻬت یادﮔیری سازمانی است .سوالی که مطرح میشود این است که هدﻑ از یادﮔیری
سازمانی چیست؟
یکی از ابعاد کلیدی یادﮔیری ،ایجاد بﻬبود در اجرای وﻇایف سازمان ،به معنای شناسایی روشهای بﻬتر انجاﻡ کارها و
سﭙس به اشتراﻙﮔﺬاری و تکرار مجدد آنها است .نتایﺞ حاصﻞ از یادﮔیری سازمانی را میتوان از طریق نمودارهای یادﮔیری،
اندازهﮔیری نمود ،اما شناسایی روشهای برتر نیازمند معیارهایی است که ﻗابﻞ اندازهﮔیری باشد و تعیین کند چه روشی بﻬتر
است .بدون اندازهﮔیری پیشرفت عملکرد چگونه میتوان فﻬمید سازمان در حاﻝ یادﮔیری است؟ ﮔاهی یافتن معیارهای عملکرد
موثر میتواند بسیار چالشانگیﺰ باشد؛ وﺿعیت سازمان ممکن است با استفاده از دانش جدید بدتر شود اما تشﺨیﺺ این مسﺌله
بدون اندازهﮔیری ﻏیرممکن است .بدون داشتن معیارهایی خاصی جﻬت ارزیابی عملکرد ،دانش خوب از بد تشﺨیﺺ داده
نمیشود و همﭽنین سازمان ﻗادر به تشﺨیﺺ دانش صحیﺢ از ناصحیﺢ و تمیﺰ بﻬترین تجارب از بدترین آنها نﺨواهد بود.
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بررسی معیارهای ارزیابی عملکرد در بخش خدمات بهداشت عمومی آمریکا
تعیین معیارهای ارزیابی در بﺨش خدمات بﻬداشت عمومی بسیار پیﭽیده است .معیارهایی که ﻗبال توسﻂ دولت تعیین شده
است در این زمینه کارا نمیباشد .در نتیجه در مورد این معیارها تردید وجود دارد .در یکی از بیمارستانهای بﺨش خدمات
عمومی آمریکا ،تکنیﻚ انجمنهای خبرﮔی برای سرپرستاران بیمارستان برﮔﺰار شد .آنها چندین جلسه برﮔﺰار کردند و در این
جلسات داستانهای جالبی راجﻊ به اینکه چگونه وﻇایفشان را به روشی متفاوت انجاﻡ دادهاند ،روایت شد .سوالی که اینجا مطرح
میشود این است که انگیﺰه کارکنان برای انجاﻡ وﻇایف به شیوهای متفاوت از شیوه معموﻝ چیست؟
در پاسﺦ به این سواﻝ باید ﮔفت که معیارهایی در این زمینه باید وجود داشته باشد که ﻗابﻞ سنجش باشد و این معیارها نشان
دهند که راه بﻬتری برای انجاﻡ وﻇایف وجود دارد و به این ترتیﺐ در کارکنان ایجاد انگیﺰه کنند .در چنین وﺿعیتی که تعیین
معیار پیﭽیده است ،راهحﻞ ،انتﺨاب معیار سادهای است که همگان بر اهمیت آن اتفاق نﻈر دارند .به عنوان مﺜاﻝ در حین برﮔﺰاری
انجمنهای خبرﮔی در این بیمارستان ،موﺿوعی تحت عنوان "بهکارﮔیری چﻚلیستهای جراحی در بﺨش آیسییو" مطرح
شد که با سنجش بعد از اجرا و ﻗبﻞ از اجرای این موﺿوع ،مشﺨﺺ شد که در نتیجه اجرای آن ،نرﺥ عفونت بیماران  66درصد
کاهش پیدا کرده است .اینگونه است که موﺿوعی ساده مانند چﻚلیستهای آیسییو همراه با تﻐییراتی در رفتار کارکنان،
میتواند  66درصد نرﺥ عفونت را کاهش دهد و در هﺰینهها صرفهجویی نموده و جان افراد بیشتری را نجات دهد .زمانیکه
معیاری برای سنجش وجود دارد ،مدیریت دانش شکوفا میشود و یادﮔیری ،تسﻬیم دانش و استفاده مجدد از آن تسﻬیﻞ میشود
و از این طریق شاهد بﻬبود معیارها خواهیم بود .اﮔر خود را در موﻗعیتی یافتید که تعیین معیار بسیار دشوار است ،عاملی پیدا
کنید که ارزیابی آن مﻬم است و سﭙس برای نﺨستین ﮔاﻡ مدیریت دانش را برای آن عامﻞ به کار ﮔیرید.

منبﻊhttp://www.nickmilton.com/2019/06/can-you-do-km-where-you-cant-measure.html :
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حسن دوستآذر
کارشناس ارشد مدیریت دانش

 6روش و رویکرد اثبات شده مدیریت دانش
مدیریت دانش طیف وسیعی از روشها را برای استفاده متﺨﺼﺼان در سازمانهایی با اندازه و نوع محتلف اراﺋه مینماید .در
زیر برخی از تکنیﻚهای مرسوﻡ در مدیریت دانش اراﺋه میشود:

1

بازبینی پس از اقدام

After Action Review

بازبینی پس از اﻗداﻡ به ارزیابی انجاﻡ شده پس از یﻚ پروژه یا فعالیت اصلی اطالق میشود که به کارمندان و رهبران اجازه
میدهد تا علﻞ ،چگونگی و چرایی رخدادهای واﻗﻊ شده در پروژه یا فعالیت را شناسایی کرده و از تجارب حاصﻞ از آن ،بیاموزند.
این موﺿوع ممکن است بهعنوان یﻚ بحﺚ حرفهای در مورد یﻚ رویداد مطرح شود تا کارکنان را ﻗادر سازد تا با درﻙ علﻞ
اتفاﻗات رﺥ داده در طوﻝ روند فرآیند ،تجربه حاصﻞ از آن به تﻐییر رفتار مﺜبت و حرﻑهای و یادﮔیری مرتبﻂ با فرآیند کاری
منجر شود.

2

ممیزی دانش

Knowledge Audit

ممیﺰی دانش یﻚ فرآیند سیستماتیﻚ برای شناسایی نیازهای دانشی ،منابﻊ و جریانهای دانش سازمان است تا بتوان از آن
بهعنوان مبنایی برای درﻙ چگونگی ایجاد ارزش افﺰوده از طریق مدیریت دانش استفاده کرد.

3

برداشت دانش

Knowledge Harvesting

برداشت ) کسﺐ ( دانش از ابﺰارهایی است که برای استﺨراﺝ دانش متﺨﺼﺼان و اراﺋه آن به دیگران به کار میرود .این روش
سازمان را از خسارات و هﺰینههای ناشی از ترﻙ سازمان توسﻂ پرسنﻞ خبره و توانمند ،و عدﻡ دسترسی به تﺨﺼﺺ در زمان
و مکان مورد نیاز محافﻈت مینماید.

4

ترسیم نقشه دانش

Knowledge Mapping

نقشهبرداری دانش فرآیندی است برای کمﻚ به کشف مکان ،مالکیت ،ارزش و استفاده از دانش تا بتوان از آن برای درﻙ
نقش و تﺨﺼﺺ افراد؛ شناسایی محدودیتهای جریان دانش و برجسته کردن فرصتها برای استفاده از دانش موجود ،استفاده
نمود .این ابﺰار محﻞ دسترسی به دانش )مﺜال افراد ،رسانهها ،واحدهای سازمانی یا منابﻊ دانش در خارﺝ از سازمان( را مشﺨﺺ
کرده و الگوهای جریان دانش را توصیف میکند.
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5

نقشههای ذهنی
Mind Maps

نقشههای ﺫهنی توسﻂ تونی بوزان بهعنوان راهی برای درﻙ و به خاطرسﭙاری بﻬتر مطالﺐ در کلمات و تﺼاویر کلیدی معرفی
و استفاده شده است .ویﮋﮔی بﺼریسازی این روش موجﺐ شد تا استفاده از آن در همه بﺨشهای آموزشی و ﻏیرآموزشی و حتی
صنایﻊ با سرعت باﻻیی ﮔسترش یابد .ماهیت ﻏیرخطی نقشههای ﺫهن باعﺚ میشود که عناصر مﺨتلف نقشه توسﻂ مکانیﺰﻡ
بﺼری ﺫهن به هم پیوند داده شود و یادآوری و دسترسی به آن تسﻬیﻞ شود .این روش در مدیریت دانش برای دستیابی سریﻊتر
به دانش تﺨﺼﺼی مورد استفاده ﻗرار میﮔیرد.

6

معنابخشی

Sensemaking

معنا بﺨشی ،فرآیند ایجاد آﮔاهی و درﻙ موﻗعیت در شرایﻂ پیﭽیده یا عدﻡ اطمینان است تا تﺼمیمﮔیری شود .این ابﺰار
موجﺐ ایجاد فﻀای رﻗابتی و تالش انگیﺰشی و پیوسته برای درﻙ ارتباطات )که میتواند در میان مردﻡ ،مکانها و حوادﺙ باشد(
میشود و موجﺐ خواهد شد تا بهمنﻈور پیشبینی مسیر صحیﺢ و عمﻞ موثر ،استفاده از تجارب و دانش سایر افراد از اهمیت
ویﮋهای برخوردار شود.

منبﻊhttp://lucidea.com/blog/6-proven-knowledge-management-methodologies :
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سحر یاقوتی
کارشناس مدیریت دانش

روشهای اطالعرسانی موفقیتها و دستاوردهای مدیریت دانش
ارتباطات به موﻗﻊ و موثر )با ﺫینفعان( نقش بهسﺰایی در معرفی اﻗدامات و موفقیتهای ناشی از استقرار مدیریت دانش در
سازمان دارد .فرآیند اطالعرسانی باید مستمر و متناوب باشد تا بﺨش مﻬمی از ﺫینفعان )چه موافق و چه مﺨالف( را دربرﮔیرد.
استفاده از وسایﻞ ارتباطی مﺨتلف با هدﻑ معرفی پیشرفتهای ناشی از استقرار مدیریت دانش و همﭽنین ﻗابلیتها و امکانات
موجود برای مﺨاطبان بسیار حاﺋﺰ اهمیت است.

شما باید برنامهای برای برﻗراری ارتباطات خود ایجاد کنید که از آن برای معرفی پیشرفتهای صورتﮔرفته و همﭽنین
یادآوری ﻗابلیتها و امکانات موجود برای مﺨاطبان استفاده کنید .در ادامه به معرفی تعدادی از وسایﻞ ارتباطی پرداخته میشود.
15

مجله الکترونیکی مطالعات مدیریت دانش

فضاهایتیمی
اشتراﻙ فایﻞها ،برﮔﺰاری جلسات ،نﻈرسنجیها و نگﻬداری از لیستها نیازمند محﻞ و فﻀای مناسﺐ میباشد تا تیم
مدیریت دانش ،ﺫینفعان و مجمﻊ مدیریت دانش ﻗادر به استفاده از آنها باشند.

پورتالها
اسناد کلی ،راهنمای کاربران ،راهنمای مدیریتی و سیاستها و روشها نیازمند محلی برای ﺫخیرهسازی هستند که در
این مواﻗﻊ میتوان از مﺨازن اسناد مدیریت دانش استفاده کرد.

خبرنامهها
ارساﻝ نشریات ادواری به کاربران عالﻗمند به مدیریت دانش برای اراﺋه داستانهای موفقیت و محتواهای مفید و
همﭽنین بﻬرهﮔیری کاربران از مطالﺐ به روز.

پادکستها
بسیاری از کاربران کارهای روزمره خود را با ﮔوش کردن به صورتهای دانلود شده انجاﻡ میدهند و یا برخی بهصورت
مداوﻡ به شبکه متﺼﻞ نمیباشند که در چنین شرایطی استفاده از صوتهای ﺿبﻂ شده مرتبﻂ با مدیریت دانش
میتواند مورد استفاده آنان ﻗرار ﮔیرد.

فیلمها
زمانی که محتواهای بﺼری مﻬمی وجود داشته باشد و یا مﺨاطبان تقاﺿای ویدﺋو داشته باشند ،استفاده از فیلمها
میتواند تاثیرﮔﺬار باشد.

لیستایمیلها
تﻬیه لیستی از آدرس ایمیﻞهای افراد برای توزیﻊ پیاﻡهای مربوﻁ به برنامه مدیریت دانش و برﻗراری ارتباطات ﮔاه به
ﮔاه با آنان از اهمیت باﻻیی برخوردار است.

گزارشها
تﻬیه ﮔﺰارشاتی از جﺰﺋیات اجرای طرح مدیریت دانش و ﮔاﻡهای اجرایی جﻬت نیﻞ به اهداﻑ مدیریت دانش برای مدیران
و سﻬامداران؛

نظرسنجیمخاطبان
ارتباﻁ با ﺫینفعان تنﻬا از طریق صحبت کردن نیست و ﮔوش دادن به نﻈرات و انتقادات آنان بسیار تاثیرﮔﺬار است.
برای برﻗراری ارتباﻁ با ﺫینفعان میتوان از روشهای مﺨتلفی مانند چندرسانهای بﻬره جست اما بﻬتر است از روشهای
مرسوﻡ مانند ایمیﻞ و ﮔﺰارشهای مدیریتی که افراد بیشتری با آن آشنا هستند ،استفاده کرد.
منبﻊhttp://blog.lucidea.com/how-to-be-a-great-km-communicator :
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فربد آقالر
کارشناس ارشد مدیریت دانش

بررسی چند نمونه موفق در پیادهسازی مدیریت دانش مشتری
این پدیده نوین که مدیریت دانش مشتری نامیده میشود مستلﺰﻡ این است که سازمان ،محﺼوﻻتش را سازماندهی کرده و
با مشتریان بر مبنای ترجیحات واﻗعی آنها و نه بر پایه مشﺨﺼات عمومی از پیش فرﺽ شده تعامﻞ داشته باشد.

واﻝ مارت ،بﺰرﮔترین خردهفروشی در آمریکا است .این شرکت برای مدیریت دانش در سازمان خود از رویکرد مدیریت دانش
مشتری بﻬره برده است .واﻝ مارت برای این منﻆور یﻚ پایگاه داده  34ترابایتی ایجاد کرده که بﺰرﮔتر از پایگاه داده استفاده
شده برای خدمات مالیات بر درآمد در آمریکا است.
تیم تجارت  P&Gو  WalMartمفاهیمی مﺜﻞ بﺰرﮔراه دادههای مشترﻙ و کارت امتیاز مشترﻙ را به منﻈور تسﻬیم دانش
میان این دو سازمان به کار میﮔیرند .این تسﻬیم دانش برای هر دو شرکت مفید و سودمند واﻗﻊ شده است .عالوه براین واﻝ
مارت با ایجاد و ﮔسترش یﻚ ابﺰار فناوری اطالعات تﺨﺼﺼی ،دانش را میان شرکای فروشنده و حمﻞکننده خود و یا به عبارت
دیگر در میان زنجیره تامین به اشتراﻙ میﮔﺬارد.

مزایایمدیریتدانشبرایوالمارت
کسﺐ راهحلی جدید برای انگیﺰش پرسنﻞ
افﺰایش ﻗابلیتهای سازمان جﻬت کسﺐ دستاوردهای جﻬانی
حﻞ معارﺿات درونسازمانی
افﺰایش کارایی در سرویسدهی به مشتری و مشتریمداری
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این شرکت جﻬت افﺰایش تعامﻞ با مشتری ،سیستمی تحت عنوان  developers programطراحی و اجرا کرده است این
سیستم که یﻚ سیستم مدیریت سواﻻت متداوﻝ است و این امکان را به مشتریان میدهد که از ﻗوانین و نحوه استفاده از
تﺨفیفات فروش آﮔاهی یابند.

شرکت آمازون استراتﮋی مدیریت دانش مشتری را در دستور کار خود ﻗرار داده است .بهطوریکه برای هر مشتری در هر خرید،
اطالعات زمان و ناﻡ کتاب خرید ﻗبلی نمایش داده میشود .این عمﻞ باعﺚ میشود هر مشتری عالیق و ارتباطات دانشی خود را
شناسایی کند .همﭽنین نرﻡافﺰاری جﻬت تعامﻞ مشتریان با یکدیگر طراحی شده است که آنها میتوانند نﻈرات خود را در آن
به اشتراﻙ بگﺬارند و افراد دیگر را به مطالعه و خرید کتاب دعوت کنند.
این عمﻞ باعﺚ باﻻ رفتن فروش سایت میشود .از طرفی اطالعات مربوﻁ به عالیق مشتریان و انتﻈارات آنها در اختیار ناشران
و نویسندﮔان ﻗرار میﮔیرد که این نیﺰ منجر به ایجاد ارزش افﺰوده برای آمازون خواهد شد.
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مهسا ذاکری
کارشناس مدیریت دانش

سطوح بلوغ درسآموختهها
یکی از مﻬمترین منابﻊ دانش در سازمان درسآموخته است .درسآموخته دانش یا درکی است که از طریق تجربه بهدست آمده
و تاثیر ﻗابﻞ توجﻬی بر سازمان دارد .این تجربه ممکن است مﺜبت یا منفی باشد ،به عبارت دیگر منشا درسآموخته میتواند یﻚ
تجربه موفق یا یﻚ تجربه ناموفق باشد .نیﻚ میلتون مشاور بینالمللی مدیریت دانش ،در یکی از آخرین مقاﻻت تﺨﺼﺼی خود
درسآموختهها را در سه سطﺢ دستهبندی کرده و برای هر یﻚ ویﮋﮔیهایی را ﺫکر کرده است .در ادامه به معرفی این سطوح و
سطوح بلوغ هر یﻚ میپردازیم:

مرحلهاول

مرحلهدوم

مرحلهسوم

شناسایی افراد کلیدی پروژه و مستندسازی
تجارب آنها با هدﻑ مطالعه و استفاده توسﻂ
سایر کارکنان

استﺨراﺝ تجارب در انتﻬای پروژه و مستندسازی
آنها با هدﻑ تﻐییر در روشها و شیوههای
اجرای پروژه در آینده

شکار فعاﻻنه دروسآموخته از هرجایی که امکان
دارد و ایجاد تﻐییر در روشها و فرآیندهای کاری
سازمان با هدﻑ استفاده کاربردی از تجارب
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استفاده از درسآموختهها درصورتی که در یکی از سطوح باﻻ ﻗرارﮔیرند ،یﻚ روش بسیار ﻗوی برای یادﮔیری و تﻐییر در
سازمان است .اما درحقیقت سطﺢ اوﻝ ،ارزش زیادی برای سازمان درپی نﺨواهد داشت .آﻏاز تﻐییر تنﻬا پس از رسیدن سازمان
به سطﺢ دوﻡ ،امکانپﺬیر میباشد.
دروسآموخته پس از استﺨراﺝ شدن در سطﺢ اوﻝ مستند شده و جﻬت بهکارﮔیری افراد و دسترسی سریﻊ ﺫخیره میشوند.
این سطﺢ دارای مراحﻞ بلوغ مﺨتلفی است که در ادامه به آن اشاره شده است:

تجارب با برگزاری جلسات
شناسایی دانش میان افراد درگیر
در پروژه و استفاده از تکنیکهایی
همچون بازخوانی ،مستندسازی و
ذخیره اسناد در پروندههای پروژه،
بدون بررسی کیفیت و میزان اعتبار
آنها اخذ میشود.

ساختار استانداردی برای مدیریت
درسآموختهها وجود دارد و
محتوای تولید شده در بستر
یک شبکه اجتماعی سازمانی و
بهصورت خودکار به افرادی که به
آن نیاز دارند ارسال میشود.

مستندات جمعآوری شده و
ذخیرهسازی آنها توسط مدیر پروژه،
بدون کنترل کیفیت و اعتبارسنجی

انجام میشود.

ساختار استاندارد برای جمعآوری
درسآموختهها وجود دارد .این کار
با برگزاری جلسات شناسایی دانش
میان افراد درگیر پروژه و با هدف
بازخوانی ،مستندسازی و ذخیره
درسآموخته ،در یک سیستم
گسترده مانند پایگاه داده یا ویکی
ایجاد میشود .در این گام ارزیابی
و اعتبارسنجی دانش نیز انجام
میشود.

در سطﺢ دوﻡ ،تجارب در انتﻬای پروژهها استﺨراﺝ و مستندسازی شده و موجﺐ ایجاد تﻐییرات در روشها و شیوههای کاری
میشوند .در این سطﺢ افراد نیازی به خواندن درسآموختهها ندارند؛ چرا که یادﮔیری حاصﻞ از آموختهها در روش انجاﻡ کار
اعماﻝ و فرآیندهای کاری بر اساس درسآموختهها بازطراحی شده است.
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مراحﻞ بلوغ این سطﺢ شامﻞ موارد زیر است:

درسآموختهها بهصورت خودکار و به وسیله یک سیستم مدیریت دانش ،جهت
ارزیابی به متخصص مربوطه ارجاع میشود.
تجاربی که شامل اقدامات معین هستند به متخصص مربوطه جهت اقدام و تغییر
دستورالعملهای کاری ارجاع داده میشود.
اقدامات پس از ارجاع به متخصص ردیابی شده و گزارشات ناشی از نتایج آن
گرفته میشود.
رویکرد سطﺢ سوﻡ شکار و یافتن فعاﻻنه دروسآموخته از تمامی حوزههای دانشی و ایجاد تﻐییرات در روشها و شیوههای
مرسوﻡ سازمان است تا تجربیات به دست آمده در عمﻞ اجرایی شوند .در این سطﺢ منابﻊ کافی جﻬت شناسایی دﻗیق مراحﻞ
بلوغ وجود ندارد ،اما راهکارهایی برای تقویت این سطﺢ وجود دارد که عبارت است از:
پروژهها یکی از اهداﻑ یادﮔیری و در واﻗﻊ حوزهای برای جمﻊآوری دانش از طرﻑ سازمان هستند .مدیران ارشد
میتوانند حوزههای کلیدی دانشی با اولویت باﻻتر را شناسایی کنند .ﻻزﻡ به ﺫکر است بسته به سیاستهای
سازمان ،ممکن است این روش در برنامه مدیریت دانش پروژه نوشته شود.
دانشکاران میتوانند با استفاده از تکنیﻚهای تعاملی ،تجارب کسﺐ شده خود در طوﻝ چند ماه یا چند ساﻝ را
جﻬت یافتن موﺿوعات و روندهای مشترﻙ تجﺰیه و تحلیﻞ کنند.
سازمانها میتوانند برای جمﻊآوری تجارب خاﺹ هر پروژه ،منابﻊ آموزشی برای تسﻬیلگران دانش و افراد موثر
در پروژه اختﺼاﺹ دهند.
در ارتش ایاﻻت متحده آمریکا نیﺰ سطوح عنوان شده
جﻬت دستهبندی درسآموختهها به کار رفته است .در
زیر نقﻞ ﻗولی از ژنراﻝ پاﺋوﻝ نیوتن ﺫکر شده است:
http://www.nickmilton.com/
منبﻊ:
2017/03/three-levels-of-lesson-learning.html

راهکار اصلی ،شکار درسآموختهها
است؛ این را همواره مدنظر داشته
باشید .تنها هنگامی که یک تغییر را
ایجاد کنید میتوانید ادعا کنید که از
تجارب درس گرفتهاید ،این شیوه کار
ارتش است.
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احمد سپهری
کارشناس ارشد مدیریت دانش

مدیریت دانش واکنشی یا مدیریت دانش پیشگیرانه!!!
برای طراحی چارچوبهای مدیریت دانش در سازمان رویکردهای مﺨتلفی وجود دارد .نیﻚ میلتون ،مشاور برجسته مدیریت
2
دانش در یکی از آخرین مقاﻻت خود به این موﺿوع پرداخته و دو رویکرد مدیریت دانش واکنشی1و مدیریت دانش پیشگیرانه
را در این خﺼوﺹ مطرح میکند.

مدیریتدانشواکنشی
براساس تقسیمبندی میلتون ،رویکرد اوﻝ در پیادهسازی مدیریت دانش که بسیاری از سازمانها از آن استفاده میکنند،
رویکرد واکنشی است .بر اساس این رویکرد ،سازمان به تﻬدید از دست دادن دانش واکنش نشان داده و به دنباﻝ استفاده از
ابﺰارها و تکنیﻚهای مدیریت دانش میرود .در ادامه به چند نمونه از این ﻗدامات اشاره شده است:
زمانی که یکی از خبرﮔان کلیدی در حاﻝ بازنشستهشدن و با ترﻙ سازمان است ،سازمان به دنباﻝ تکنیﻚهایی است که
بﺨشی از تجربیات خبره را پیش از خروﺝ ثبت و ﺿبﻂ کند تا با خروﺝ فرد ،دانش تجربیات آن از بین نرود.
یکی دیگر از اﻗدامات واکنشی مدیریت دانش در سازمان ،به دست آوردن دانش و ثبت کردن درسآموختههای پروژههاست.
سازمانها با انجاﻡ این کار تالش میکنند تا دانش اخﺬ شده از موفقیت یا شکست پروژهها را برای استفاده در آینده مستند
کنند.
از دیگر روشهای مورد استفاده در رویکرد مدیریت دانش واکنشی ،مستندسازی بهروشها و توسعه آن در سازمان است.
بدین منﻈور هنگامی که کاری با ویﮋﮔیهای مطلوب انجاﻡ شود و شاخﺺهایی نﻈیر هﺰینه ،زمان و کیفیت را بﻬبود بﺨشد،
بهروشها ثبت شده و تالش میشود تا سایر اﻗدامات با این روش بﻬینه انجاﻡ شود.

1 Reactive
2 Proactive
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مدیریتدانشپیشگیرانه
رویکرد دیگری که برای طراحی چارچوب مدیریت دانش در سازمان استفاده میشود ،رویکرد مدیریت دانش پیشگیرانه است.
بر اساس این رویکرد سواﻻتی نﻈیر«دانش استراتﮋیﻚ شرکت چه چیﺰی را باید پیش ببرد؟ ،چطور میتوانیم آن را ایجاد کنیم؟
و از کجا می آید؟« پرسیده شده و سﭙس فعالیتهایی برای توسعه دانش در سازمان انجاﻡ میشود .در ادامه به چند نمونه از این
ﻗدامات اشاره شده است:
برای مﺜاﻝ بر خالﻑ رویکرد واکنشی که در آن افراد کلیدی و خبرﮔان مورد توجه ﻗرار میﮔیرند ،در این رویکرد این سازمان
است که مشﺨﺺ میکند چه دانشی کلیدی است و بر این اساس فرآیندهایی را تعریف میکند که دانش مورد نﻈر در صورت
نیاز مستند شده و با ابﺰارهای و تکنیﻚهای مدیریت دانش به اشتراﻙ ﮔﺬاشته شود .با انجاﻡ این کار ،خطر از دست دادن
دانش از بین میرود.
در رویکرد مدیریت دانش پیشگیرانه ،مدیریت دانش یﻚ پروژه بر اساس برنامه مشﺨﺺ و از پیش تعیین شده انجاﻡ میشود
تا تمامی درسآموختههای مﻬم در حین انجاﻡ پروژه جمﻊآوری شود و بر اساس آن برنامههای بﻬود در پروژههای آتی تعریف
شود.
یکی از اصلیترین روشهای مدیریت دانش پیشگیرانه ،شناسایی شکاﻑ دانشی در فرآیندهای کلیدی سازمان است .بدین
منﻈور سازمانهایی که رویکرد پیشگیرانه را در پی میﮔیرند ،با استفاده از ابﺰارهایی مﺜﻞ نقشه دانش ،دانشهای موجود در
فرآیند را شناسایی میکنند .در کنار آﮔاهی از دانستهها سازمان ،شناسایی نادانستهها نیﺰ امری است که باید به آن توجه شود.
هنگامی که در فرآیند استفاده از نقشه دانش ،دانشی مورد نیاز شناخته میشود ،اما نقشه دانش پاسﺨی برای نیاز شناسایی شده
اراﺋه نمیدهد ،زنﮓ هشداری برای مدیران سازمان به صدا در میآید تا هرچه سریﻊتر نسبت به پرکردن شکاﻑ دانشی موجود
اﻗداﻡ کنند و راهبردهای ﻻزﻡ برای این کار را تدوین کنند.
سازمانها برای پیادهسازی موثر مدیریت دانش به هر دو رویکرد واکنشی و پیشگیرانه نیاز دارند .تعیین اینکه در کداﻡ فرآیند
و با چه هدفی ،از چه رویکردی استفاده شود بر عﻬده تیمهای اجرایی مدیریت دانش در سازمان است .استفاده از یﻚ رویکرد
ترکیبی در پیادهسازی مدیریت دانش میتواند عالوه بر کسﺐ نتایﺞ مطلوب ،از هدر رفتن منابﻊ سازمان نیﺰ جلوﮔیری کند.

منبﻊhttp://www.nickmilton.com/2014/06/reactive-km-or-proactive-km.html?m=1 :
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زهرا اسالمی
کارشناس مدیریت دانش

 :ISO 30401تحقق مدیریت دانش از طریق کاربردی شدن
در ماه نوامبر ساﻝ ﮔﺬشته ،ISO ،استاندارد  ISO 30401: 2018در سیستمهای مدیریت دانش را منتشر کرد .انتﻈار طوﻻنی
برای این استاندارد از جانﺐ متﺨﺼﺼان مدیریت دانش ،نشانهای از بلوغ و رشد این حرفه است .این استاندارد جدید نه تنﻬا یﻚ
چارچوب جﻬانی برای مدیریت دانش فراهم میکند بلکه مشروعیت جدیدی را برای رویکرد آن به ارمﻐان خواهد داشت.
مدیریت دانش ) (KMرشتهای است که از ساﻝ  2000تاکنون به شدت مورد توجه سازمانها ﻗرار ﮔرفته است ،که ابتدا در
شرکتهای مشاورهای یا بﺨشهایی مانند صنعت هستهای و نفت نمود بیشتری داشت.

طبق ﮔفته  ،Gonzague Chastenet de Géryمدیر دانشکده  Ouroukو استاد دانشگاه
" ،CNAMآنﭽه که امروزه مورد توجه و عالﻗهمندی SMEها در مﻬندسی ،مﻬندسی عمران
یا خدمات و شرکت های حقوﻗی ﻗرار ﮔرفته است ،نیاز واﻗعی آنها به بحﺚ مدیریت دانش
بوده ،به خﺼوﺹ که در معامالت شما باید از تجارب ﮔﺬشته استفاده کنید".
استاندارد  ISO 30401با هدﻑ سازماندهی ،صرﻑ نﻈر از نوع یا اندازه آن ،برای طراحی یﻚ سیستم مدیریتی که باعﺚ ایجاد
و ارزشﮔﺬاری سازمان توسﻂ دانش میشود ،کمﻚ میکند .در واﻗﻊ مجموعهای از الﺰامات تعیین شده بهمنﻈور اعماﻝ در یﻚ
سیستم مدیریتی میباشد .این استاندارد ،هیﺌت مدیره ،مدیر دانش و همه کسانی که مسﺌولیت اجرا و نگﻬداری سیستم مدیریت
دانش در یﻚ سازمان را بر عﻬده دارند ،مورد هدﻑ ﻗرار میدهد .این سند به شرح زیر است:
مقدمهای بر شاخﺺهای  KMو برخی از اصوﻝ اصلی آن؛
مجموعهای از تعاریف برای روشن ساختن واژﮔان یﻚ بﺨش و توﺿیﺢ دامنه کاربرد یﻚ سیستم مدیریت دانش
)(KMS؛
و در نﻬایت لیستی از فعالیتهایی که سیستم مدیریت را تشکیﻞ میدهند.
این استاندارد همﭽنین شامﻞ سه پیوست میباشد که پیوست یﻚ به بررسی انواع دانش میپردازد؛ پیوست دو رابطه و
محدوده  KMدر یﻚ سازمان را با سایر سیستمها مورد بررسی ﻗرار میدهد و نقطه تمایﺰ مدیریت دانش با آنها را شرح میدهد؛
در پیوست سوﻡ نیﺰ اهمیت تقویت فرهنﮓ مدیریت دانش بحﺚ شده است.
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بنابر عقیده  ،G. Chastenet de Géryیکی از مﻬمترین نکات برجسته این استاندارد نقش رهبری است .در حقیقت،
حمایت مدیریت برای موفقیت استقرار مدیریت دانش ﺿروری است .با این حاﻝ ،جﺬابیت مدیریت دانش و در عین حاﻝ سﺨتی
آن ،مربوﻁ به این واﻗعیت است که نگاه سیستماتیﻚ در سازمان وجود داشته باشد و بین فعالیت مدیران ارشد و کارشناسان
هماهنگی ﻻزﻡ برﻗرار شود )به عبارتی موفقیت مدیریت دانش درﮔرو ارتباطات دوسویه سازمانی است( .مدیریت دانش شامﻞ
مجموعهای از بازخوردهای حاصﻞ از عملکردهای میدانی و هدایت رهبری سازمان است .علیرﻏم اهمیت انگیﺰه رهبری برای
مدیریت دانش ،دستیابی به این رویکرد به تنﻬایی کافی نیست .در واﻗﻊ این جنبه موجﺐ میشود تا بتوان بلوغ فرهنﮓ مدیریت
دانش در سازمانها را مورد ارزیابی ﻗرار داد .با این حاﻝ ،وجود هنجار )ﻗاعده( ،به تنﻬایی برای ارزیابی بلوغ یﻚ سازمان کافی
نیست .در ﺿمن ،نویسندﮔان این استاندارد ،محدودیتهای آن را نیﺰ تﺼدیق میکنند و میﮔویند که هر شرکت باید رویکردهای
ویﮋه خود را طراحی کند .به عبارت دیگر ،استاندارد چالشهای شمار را افﺰایش میدهد اما پاسﺨی برای آنها نﺨواهد داشت.
همانطور که نیکوﻻس دوبوﻙ اشاره دارد ،این استاندارد چارچوبی را فراهم میکند که میتواند بهعنوان یﻚ پشتیبان یا
چﻚلیست مورد استفاده ﻗرار ﮔیرد و پاسﺦ تمامی پرسشهای اصلی افراد مرتبﻂ با آن را در دسترس آن ها ﻗرار میدهد.
 ISO 30401برای تمامی سازمانها ﻗابﻞ استفاده است و بسته به توان و سرعت هر سازمانی میتواند اعماﻝ شود .در واﻗﻊ
استاندارد اینکه "چه چیﺰی" در سازمان نیاز است را مشﺨﺺ میکند اما "چگونگی" دستیابی به آن را نه؛ و این "چگونگی"
دﻗیقاً همان چیﺰی است که متﺨﺼﺼان  KMباید به توافق برسند .هر چند تنﻬا شیوه مطلوب برای دستیابی به این هدﻑ،
همکاری و مشارکت در تمامی امور است .برای مﺜاﻝ ،تدوین کتابﭽه راهنمای  KMتوسﻂ باشگاه مدیریت دانش و یا برنامه
آموزشی مدیریت دانش  ،CNAMیﻚ اهرﻡ تحوﻝ با هدﻑ اراﺋه چنین راهنمایی است.

در نﻬایت G. Chastenet de Géry ،نتیجه میﮔیرد که با رشد سیستمهای اتوماسیونی منطبق بر وﻇایف تکراری و افﺰایش
هوش مﺼنوعی KM ،میتواند باارزشتر باشد ،زیرا "شرکتها از محدودیت هوش مﺼنوعی آﮔاه خواهند شد .همﭽنین آنها به
عدﻡ توانایی انجاﻡ تمامی امور توسﻂ هوش مﺼنوعی پی خواهند برد .لﺬا اینجاست که مدیریت دانش میتواند به آنها در اجرای
این امور یاری رساند" .به احتماﻝ ﻗوی این موﺿوع یکی دیگر از دﻻیﻞ به موﻗﻊ بودن این استاندارد است.
منبﻊhttp://linkedin.com/in-lbenigna-nekrosiute/ :
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محمدحسن بختیاری
کارشناس ارشد مدیریت دانش

اولویتهای استقرار سیستم مدیریت دانش
1

تعیین یک فرد به عنوان راهبر مدیریت دانش در سازمان و همچنین اطمینان از تشکیل یک تیم مدیریت
دانش با اعضاء کارآمد

در انتﺨاب فردی که نقش رهبری مدیریت دانش در سازمان را به عﻬده میﮔیرد ،بایستی معیارهای نﻈیر ،میﺰان احتراﻡ و
جایگاه سازمانی میان کارکنان ،انعطاﻑپﺬیری ،ﻗاطعیت ،پویایی ،و مﻬارت مدیریت پروژه ،مورد توجه ﻗرار ﮔیرد .همﭽنین در
هنگاﻡ انتﺨاب اعﻀای تیم مدیریت دانش ،باتوجه به کوچﻚ بودن این ﮔروه کاری ،ﺿعف عملکرد یﻚ عﻀو موجﺐ بروز اختالﻝ
در پیشبرد فرآیندها و اهداﻑ خواهد شد .لﺬا توجه به انتﺨاب نفراتی ﻗدرتمند در اجرای امور محوله امری ﺿروری است.

2

زمینهسازی برگزاری جلسات ماهانه بین مدیران دانش بخشهای فرآیندی ،تکنولوژیک و انسانی
(جلسات تیم مدیریت دانش)

مادامی که جلسات همافﺰایی تیم مدیریت دانش بهصورت منﻈم برﮔﺰار نشود و بر اساس ﮔﺰارشات عملکرد واحدها ،فرآیندهای
مدیریت دانش مورد ارزیابی ﻗرار نگیرند ،نبایست انتﻈار رشد و بلوغ مدیریت دانش در سازمان را داشت.
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3

ایجاد توازن میان افراد ،فرآیندها و تکنولوژی با تخصیص یک مدیر پروژه برای هریک از این بخشها

جﻬت ایجا یﻚ تعادﻝ منطقی و جلوﮔیری از ایجاد توسعه آشوبناﻙ در این سه بﺨش ،بایستی افرادی برای هر بﺨش بهعنوان
مدیر آﮔاه به زیرمجموعه خود که مانند یﻚ پشتیبان ،از زیرمجموعه خود حمایت کند و در عین حاﻝ به دنباﻝ برﻗراری تعادﻝ
و رشد یکسان سایر بﺨشها باشد.

4

ایجاد ارتباط مستمر از طریق اقالم فرهنگی و آموزشی

ترویﺞ اﻗالﻡ فرهنگی نﻈیر خبرنامه ،پوستر ،پست کارت و استندهای آموزشی و اطالعرسانی جﻬت اعالﻡ موفقیتهای کسﺐ
شده ،پیشرفتها و ارزیابیهای انجاﻡ شده از عملکرد واحدها.

5

تعامل با سایر سازمانهای موفق در پیادهسازی مدیریت دانش

بهمنﻈور الگوبرداری از تجارب موفق در پیادهسازی سیستم مدیریت دانش و همﭽنین استفاده از درسآموختههای شکست،
مناسﺐ است که با ایجاد یﻚ تعامﻞ سازنده با سازمانهای مشابه از ایدهها و راهکارهای آنها استفاده کنید.

6

ارائه گزارش میزان اثرگذاری در بهبود کسب و کار سازمان

ﻏایت مدیریت دانش ،بﻬبود در فرآیند کسﺐ و کار و افﺰایش سود سازمان است .لﺬا بایستی میﺰان اثرﮔﺬاری مدیریت دانش
در ﻏالﺐ ﮔﺰارشی شفاﻑ طی دورههای مشﺨﺺ به مدیریت ارشد و ﺫینفعان اراﺋه شود.

منبﻊ:

http://www.linkedin.com/pulse/20140908172433-2500783-10-priorities-for-a-knowledge-man�/
agement-program
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معرفی کنفرانس مدیریت دانش

کنفرانس بین المللی مدیریت دانش 2020

شهر پاریس فرانسه 26 - 25 -ژوئن 2020
کنفرانس بینالمللی مدیریت دانش با هدﻑ ﮔرد هم آوردن دانشمندان برجسته دانشگاهی ،محققان برای تبادﻝ و به اشتراﻙ
ﮔﺬاشتن تجربیات و نتایﺞ تحقیق خود در زمینههای مﺨتلف مدیریت دانش برﮔﺰار میشود .این کنفرانس بستری بین رشتهای
را برای محققان ،دستاندرکاران و مربیان فراهم میکند تا در مورد جدیدترین نوآوریها ،ﮔرایشها و نگرانیها و همﭽنین
چالشهای عملی مواجه شده و راهحﻞهای اتﺨاﺫ شده در زمینههای مدیریت دانش بحﺚ ،ﮔفتگو و تبادﻝ نﻈر کنند.
موﺿوعات مورد پﺬیرش در این کنفرانس به شرح زیر میباشد:
مدیریت دانش ،مبانی و نﻈریهها
علم ،تﺌوری و حرفهای شدن در مدیریت دانش
انتقاﻝ دانش
برنامههای تداوﻡ دانش و کمبود منابﻊ انسانی
تبدیﻞ دانش به محﺼوﻻت و توسعه تجارت
مدیریت سرمایه فکری
مدیریت دانش مﺆثر
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بهروشهای حوزه سیستمهای مدیریت دانش
ایجاد فرهنﮓ اشتراﻙ دانش در محیﻂ شرکت و صنعت
توسعه مدیریت دانش
تﺨﺼﺺ در کشورهای جﻬان سوﻡ
جوامﻊ اطالعات و دانش
چارچوب حقوﻗی در مدیریت دانش
روشها و متدهای مدیریت دانش
مدﻝهای مدیریت دانش
فناوریهای مدیریت دانش
رویکردهای نوآورانه به مدیریت دانش
رویکردهای چابﻚ به مدیریت دانش
معماری نرﻡافﺰار توزیﻊ شده سیستمهای مدیریت دانش
مدیریت دانش و وب  2و 3
ابﺰار انتقاﻝ و به اشتراﻙ ﮔﺬاری دانش
مطالعات تجربی انتقاﻝ دانش در نرﻡافﺰار اجتماعی
طراحی روشها و دستورالعمﻞهای دانش محور اجتماعی
مدیریت ارتباﻁ و همکاری

تاریخهایمهم
مﻬلت ارساﻝ خالصه مقاله /متن کامﻞ مقاله  15 :آﮔوست 2019
ابالﻏیه پﺬیرش  /رد  30 :آﮔوست 2019
ارساﻝ مقاله نﻬایی و ثبت ناﻡ  25 :مه 2020
آدرس سایت :

https://waset.org/conference/2020/06/paris/ICKM
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حسن دوستآذر
کارشناس ارشد مدیریت دانش

معرفی کتاب
KNOWLEDGE and INFORMATION
MANAGEMENT

مدیریت عملی دانش و اطالعات
این کتاب که توسﻂ متﺨﺼﺼان و خبرﮔان حوزه
مدیریت دانش و اطالعات تدوین شده است ،نکات
کلیدی و راهبردی را برای استفاده در دنیای واﻗعی
کاری برای بﻬرهبرداری صحیﺢ از دانش و اطالعات
اراﺋه مینماید .این نکات بهعنوان راهکارهای موفق
و کاربردی و برتر میتواند در بﺨشهای مﺨتلف هر
سازمان مورد استفاده ﻗرار بگیرد .کتاب مدیریت
عملی دانش و اطالعات یﻚ راهنمای عملی برای
پیادهسازی ابﺰار و زیرساختهای استفاده از دانش و
اطالعات را در محیﻂهای کاری فراهم مینماید .این
امر در ﻗالﺐ اراﺋه بهروشها ،ایجاد یﻚ مسﺄله کسﺐ
و کار ،ممیﺰی ،ایجاد و راهبری انجمنهای خبرﮔی،
ایجاد پایگاههای دانشی و ثبت و ﺿبﻂ دانش بیان
میشود .این کتاب در  120صفحه و  6بﺨش اصلی
به رشته تحریر در آمده است :
بخش  : 1مدیریت دانش و اطالعات
بخش  :2مدیریت دانش و اطالعات در سازمانها
بخش  : 3مدیریت اطالعات و حاکمیت منابﻊ
اطالعات و داده
بخش  : 4انجمنهای خبرﮔی و تسﻬیم دانش

بخش  : 5آشکارسازی دانش
بخش  : 6اخﺬ دانش -انتقاﻝ دانش کارکنان
30

کلیـه حقـوق مـادی و معنـوی ایـن اثـر متعلـق بـه شـرکت مشـاوران توسـعه آینـده بوده و
اسـتفاده و انتشـار آن صرفـا بـه اجـازه کتبـی از پدیـد آورنـده مجاز میباشـد.

