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مدیریت دانش مشتری در گروه مالی SEB

فربد آقالر
کارشناس ارشد مدیریت دانش

مقدمه

امــروزه ضــرورت توجــه بــه نيازهــاي متغيــر مشــتريان و ايجــاد
ارتبــاط مؤثــر بــا آ نهــا بــر هيچكــس پوشــيده نيســت .ســازمانها
بــا توجــه بــه هزينههــاي رو بــه افزايــش ســازماني و فعاليــت در
بــازار بــه شــدت رقابتــي امــروز ،نيازمنــد حفــظ مشــتريان و تمركــز
بــر جلــب رضايــت آنهــا در راســتاي كســب ســود دوجانبهانــد .از
آنجايــي كــه هزينــة كســب مشــتري جديــد چنديــن برابــر هزينــة
حفــظ مشــتريان موجــود اســت ،بنابرايــن حفــظ مشــتريان از طريــق
ارتبــاط مــداوم و مؤثــر بــا آنهــا از ضروريــات دنيــاي امروز اســت .در
حــال حاضــر ،توجــه بــه چنيــن مفاهيمــي مزيــت رقابتــي محســوب
نميشــود بلكــه الزامهايــي هســتند كــه بــدون آنهــا دســتيابي بــه
اهــداف كالن ســازماني دســت يافتنــي نيســت.
ظهــور فنــاوری اطالعــات در عصــر حاضــر نــه تنهــا موجــب
عالقمنــدی بــه کســب ،ذخیــره و نگهــداری داده شــده اســت بلکــه
در خصــوص ایجــاد دانــش و مدیریــت آن نیــز ایجــاد عالقــه کــرده
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه توســعه دانــش نوآورانــه میتوانــد پایــه
دانــش آینــده را بهوجــود آورد ،لــذا مزیــت رقابتــی ســازمانهای

امــروز ،قابلیــت تولیــد دانــش و ایجــاد یادگیــری از آن میباشــد.
بنابرایــن موفقیــت و رشــد ســازمانها در گــرو تولیــد ،مدیریــت و
بهکارگیــری موفــق ســرمایههای دانشــی از قبیــل دانــش مشــتری
در فرآیندهــای کاری آنهــا میباشــد .امــروزه در محیــط تجــارت
الکترونیــک ،فرصتهــای زیــادی بــرای جمــعآوری داده دربــاره
مشــتریان و بــازار فراهــم شــده اســت امــا چالــش اصلــی آن متمایــز
کــردن دادههــای مرتبــط ،تبدیــل آنهــا بــه دانــش و یکپارچــه
ســازی دانــش حاصــل بــا فرآیندهــای کاری میباشــد.

مدیریت دانش مشتری

مدیریـ�ت دانـ�ش مشـ�تری( (�Customer Knowledge Manage
 )mentفرآینــدی تکرارشــونده و پویــا از کســب و پاالیــش اطالعــات

ارزشــمند مشــتری بهواســطه روشهــای گوناگــون و تســهیم
دانــش حاصــل از آن در تمــام ســازمان میباشــد .ایــن فرآینــد
بــه ســازمانها کمــک خواهــد کــرد تــا ســطح ارتباطــات خــود بــا
مشــتریان را افزایــش دهنــد و بــه ســمت ســازمانی مشــتری محــور
حرکــت نماینــد.
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نکتــه قابــل توجــه در خصــوص دانــش مشــتری آن اســت کــه
ایــن نــوع از دانــش در مالکیــت ســازمان نیســت بلکــه مالــکان آن
افــرادی هســتند کــه ممکــن اســت تمایلــی بــه تســهیم دانــش خــود
بــا ســازمان شــما نداشــته باشــند .بنابرایــن بــه انگیــزهای بــرای
همــکاری نیــاز دارنــد .ایــن همــکاری میبایســت بــه خلــق ارزش
مشــترک بــرای ســازمان و مشــتری بیانجامــد .در حقیقــت ســازمان
بــا کســب دانــش و اطالعــات مشــتریان ،درصــدد شناســایی نیــاز
آنهــا و برطــرف نمــودن آن برمیآیــد و از ایــن طریــق بــه منافــع
خــود دســت یافتــه و از طرفــی نیازهــای مشــتری نیــز بــرآورده
میشــود.
هــدف اصلــی مدیریــت دانــش مشــتری ،خلــق ارزش بــرای
ســازمان و مشــتری از طریــق توســعه دانــش مشــتری میباشــد.
ســازمانها میتواننــد ایــن دانــش را در مســائل گوناگونــی بــهکار
ببرنــد امــا مهمتریــن کاربــرد دانــش مشــتری در نــوآوری و توســعه
و بهبــود خدمــات و محصــوالت ســازمان اســت.
مطالعــات گذشــته در حــوزه مدیریــت دانــش مشــتری نشــان
میدهــد کــه بســیاری از ســازمانها ،نیرویــی را بــرای رصــد
تراکنشهــا و ثبــت تعامــات و نیازهــای مشــتریان در هنــگام
اســتفاده از محصــوالت ،تخصیــص میدهنــد .آنهــا بــا مطالعــه
بــر روی دادههــای جمــعآوری شــده پیشبینــی و فهــم بهتــری
از رفتارهــای مشــتریان بدســت آورده و خدمــات پشــتیبانی بهتــری
بــه مشتریانشــان ارائــه میدهنــد .همچنیــن بــه منظــور پشــتیبانی

و حمایــت از مشــتریان در فرآینــد خریــد ،جریــان پیوســتهای از
دانــش بــه ســمت مشــتری ایجــاد شــده (دانــش بــرای مشــتری)
و بــرای مدیریــت ایــن دانــش نیــز از فنــاوری اطالعــات اســتفاده
میکننــد .سیســتمهای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریان ()CRM
در جهــت ثبــت تعامــات مشــتریان بــا ســازمان و بهبــود ارائــه
محصــوالت و خدمــات بهکارگرفتــه میشــوند و در همــان زمــان
دانــش از مشــتری نیــز کســب شــده ،توســعه یافتــه و بــه مرحلــه
اجــرا درمیآیــد .کســب دانــش از مشــتری منجــر بــه نــوآوری در
محصــوالت و خدمــات ،تولیــد ایــده خالقانــه و بهبــود پیوســته
فرآیندهــای کاری و محصــوالت میشــود.

مطالعــه مــوردی :مدیریــت دانــش مشــتری در
گــروه مالــی SEB

 SEBیــک گــروه مالــی ســوئدی ویــژة شــرکتها ،مؤسســات و
مشــتریان فــردی بخــش خصوصــی اســت .فعالیتهــای آن عمدت ـاً
شــامل خدمــات بانکــی اســت و البتــه در کنــار آن عملیــات بیمــة
قابــل توجهــی نیــز بــه انجــام میرســاند .ایــن بانــک بــه مشــتریانی
در حــوزة اســکاندیناوی (ســوئد ،نــروژ ،دانمــارک و فندالنــد) و
آلمــان و کشــورهای بالتیــک (لهســتان و اوکرایــن) خدماترســانی
میکنــد.
مأموریــت کســب وکار  SEBعبــارتاســت از ارائــة خدمــات
مالــی و رســیدگی بــه تراکنشهــا و معامــات بانکــی و کاهــش

شماره 26

4

خطــرات و ریســکهای ناشــی از آن بــه گونــهای کــه مشــتریان
راضــی باشــند ،ســهامداران درآمــد قابــل رقابــت بــه دســت آورنــد
و  SEBنیــز بــه عنــوان ســازمانی کــه بــه رفــاه جامعــه کمــک
میکنــد ،شــهرت و اعتبــار کســب کنــد .چشــمانداز ســازمان
تبدیــل شــدن بــه بانکــی پیشــرو در شــمال اروپــا از لحــاظ رضایــت
مشــتری و عملکــرد مالــی اســت.
اســتراتژی  SEBهمــواره ایــن بــوده کــه تــا آنجایــی کــه ممکــن
اســت ،اطالعــات مفیــد دربــارة مشــتریان خــود جم ـعآوری کنــد.
تومــاس لیجــان ،رئیــس بخــش بانکــداری خصوصــی  SEBتوضیــح
میدهــد کــه“ :مــا دربــارة مشــتریان خــود اطالعــات زیــادی
داریــم و میخواهیــم از ایــن دانــش انباشــته ،بــه شــیوهای مناســب
بهرهبــرداری کنیــم و محصــوالت خــود را بــا وســعت بیشــتری بــه
فــروش برســانیم .بدینترتیــب مشــتریان نیــز از بانــک و محصوالتش
رضایــت بیشــتری بهدســت خواهنــد آورد .مــا میدانیــم کــه دو
فاکتــور رضایــت مشــتری و قابلیــت نفــوذ و رســوخ محصــول در
بــازار ،بــه شــدت بــه یکدیگــر وابســته هســتند .بنابرایــن اگــر مــا
بدانیــم کــه هــدف یــک مشــتری خــاص چیســت (البتــه بــدون
آنکــه خودشــان چیــزی بفهمنــد) ،میتوانیــم بــا اســتفاده از تجــارب
خــود ،آنهــا را از محصــوالت مرتبــط مطلــع کــرده و فــروش خــود
را افزایــش دهیــم .در نتیجــه وفــاداری مشــتری را بهدســت آورده و
بــه بانکــی ارزشــمند بــرای مشــتری تبدیــل خواهیــم شــد .بــه طــور
کلــی اســتراتژی مــا حفــظ رضایــت مشــتری و در صــورت امــکان
خرسندســازی آنــان اســت .زیــرا مشــتریان مســرور و خوشــحال
خــود باعــث جــذب مشــتریان جدیــد میشــوند.
بخــش بازاریابــی  SEBمســئول جمـعآوری دادههــای مشــتری

اســت و آنهــا همیشــه بــه دنبــال اطالعاتــی هســتند کــه بیشــتر
بــه خدمــات و محصــوالت بانــک مرتبــط اســت .برطبــق نظــر آقــای
لیجــان ،وظیفــة جمــعآوری دادههــای مشــتری بــر عهــدة شــعب
بانــک کــه در خــط مقــدم برخــورد بــا مشــتری هســتند ،قرار نــدارد.
بلکــه ایــن وظیفــه ،فرآینــدی اســت کــه توســط بخــش بازاریابــی
دنبــال میشــود .کاری کــه مــا انجــام میدهیــم ایــن اســت کــه از
اطالعــات مشــتری کــه در پایــگاه داده بانــک ذخیــره شــده اســت،
بــه طــور صحیــح بهرهبــرداری کنیــم .تــاش مــا ایــن اســت کــه
محصــوالت مناســب را بــه مشــتریان مختلــف معرفــی کنیــم .مــا
همیشــه ســعی میکنیــم بــرای مشــتریانمان محصوالتــی پیشــنهاد
دهیــم کــه دقیقــاً مطابــق نیازشــان باشــد و شــرایط خــاص هــر
مشــتری را بــرآورده ســازد.
سیســتمهای ذخیرهســازی و توزیــع اطالعــات و دانــش در
 ،SEBبــه عنــوان بخشــی از عملیــات روزانــة شــعب مــورد بحــث قرار
میگیــرد .آقــای لیجــان متذکــر میشــود کــه :هــر یــک از کارکنــان
بانــک ،از طریــق ابــزار  CRMبــه پایــگاه دادة شــرکت دسترســی دارد
و در آنجــا میتوانــد پروفایــل و مشــخصات هــر مشــتری را بــه
طــور کامــل ببینــد .اطالعاتــی از قبیــل مســائلی کــه کارکنــان بانــک
بایــد در تعامــل بــا هــر مشــتری خــاص مــد نظــر قــرار دهنــد در
پایــگاه داده موجــود اســت .ایــن اطالعــات خــود میتوانــد منجــر بــه
درخواســت اطالعــات بیشــتر یــا ارائــة پیشــنهاد بــه مشــتری گــردد.
پروفایــل مشــتری عمدتــاً شــامل اطالعــات جمعیــت شــناختی و
همچنیــن اطالعــات در مــورد تراکنشهــا و معامــات قبلــی وی
و ایدهآلهــای مشــتری میشــود .بــه عنــوان مثــال اگــر مشــتری
تمایــل بــه خریــد محصولــی نشــان دهــد ،سیســتم فنــاوری اطالعات
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بانــک وســیلهای اســت کــه ایــن دانــش را بــه تمامــی نقــاط ســازمان
اطــاع میدهــد و موجــب تبــادل دانــش میشــود.
دریافــت بازخــورد و بهبــود دانــش ذخیــره شــده نیــز در SEB
از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .بهطــور خــاص همانگونــه
کــه آقــای لیجــان پاســخ میدهــد“ :بانــک بازخــورد تکتــک
کارمنــدان در خصــوص کیفیــت و مفیــد بــودن اطالعــات ذخیــره
شــده در پایــگاه داده را مــد نظــر قــرار میدهــد .عالوهبرایــن دانــش
کارکنــان دربــارة مشــتری نیــز از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
سیســتمهای  CRMثابــت نیســتند بلکــه از طریــق اضافــه شــدن
اطالعــات حاصــل از مشــتری ،دانــش شــخصی پرســنل و منابــع
اطالعاتــی دیگــر دائم ـاً در حــال تغییــر و بهبــود هســتند”.
آقــای تومــاس لیجــان ،بــه طــور خــاص بــه اســتفاده از دانــش
مشــتری بــرای اهــداف ترویــج محصــول در ســطح شــرکتها اشــاره
میکنــد و فرآینــد آن را تشــریح مینمایــد“ :مــا بــا اســتفاده از
دادههــای در دســت ،بــا روشــی متمرکــز نســبت بــه ترویــج محصــول
اقــدام میکنیــم .بدیــن ترتیــب کــه ابتــدا پایــگاه مشــتریان خــود
را بــا توجــه بــه دادههــای جمعیتــی و یــا غیــره ،بــه قســمتهای
مختلــف تقســیم نمــوده و ســعی میکنیــم محصــول مناســب
را میــان گروههــای مرتبــط ترویــج دهیــم .بــه عنــوان مثــال
محصولــی داریــم تحــت عنــوان وام خریــد کامپیوتــر و ســعی داریــم
ایــن محصــول را میــان دانشآمــوزان و دانشــجویان ترویــج دهیــم.
مــا میدانیــم کــه اکثــر دانشــجویان نیــاز بــه خریــد کامپیوتــر
دارنــد ولــی پــول نقــد کافــی بــرای خریــد آن در اختیــار ندارنــد.
بنابرایــن مــا پایــگاه دادة خــود را بررســی کــرده و لیســت مشــتریانی

کــه دانشــجو هســتند را اســتخراج نمــوده و بــرای دریافــت بســته
دانشــجویی معرفــی مینماییــم .هویــت دانشــجویی آنهــا معمــوالً
بــا توجــه بــه تراکنشهــای مالــی گذشــته بــا بانــک مشــخص
میشــود .بــا ایــن روش ســعی میکنیــم بــه صــورت متمرکــز
گروههــای خــاص مشــتری را هــدف قــرار دهیــم”.
در نهایــت یکــی دیگــر از اهــداف اصلــی ســازمان در خصــوص
بهکارگیــری دانــش مشــتری ،توســعه محصــوالت جدیــد اســت.
همانطــور کــه مصاحبهشــونده پاســخ میدهــد“ :مــا همیشــه از
مشــتریان و رفتــار آنهــا در حــال یادگیــری هســتیم .بــرای ایــن
منظــور ابتــدا بایــد پــای صحبــت مشــتری نشســت و بــه آنــان گوش
فــرا داد تــا ســازمان ،ایدههــای جدیــد بــه دســت آورد و بتــوان درک
نمــود کــه نیازهــای فعلــی و آینــدة آنهــا چیســت .اگــر مــا موفــق به
اکتســاب ایــن دانــش شــویم ،بــه ســطح باالتــری ارتقــاء مییابیــم
کــه عبارتاســت از :خلــق محصــول جدیــد .بانــک یــک رویــه و
قانــون بــرای توســعه محصــوالت جدیــد و همچنیــن یــک کمیتــة
تأییــد محصــول جدیــد دارد .اطالعــات و پیشــنهاداتی کــه ممکــن
اســت مــورد توجــه ایــن کمیتــه باشــد ،از طریــق شــعب ،افــراد و
کارکنــان دائم ـاً بــه ایــن دپارتمــان گــزارش میشــود .وظیفــة ایــن
دپارتمــان ،گزینــش اطالعــات مرتبــط و تــاش بــرای ترجمــة آن
بــه محصــوالت جدیــد اســت .ایــن کار از طریــق مشــاهده و رصــد
تعــداد ظهــور و تکــرار پیشــنهادات ،رفتارهــا و یــا عالقهمندیهــای
مشــتری میســر میشــود و طبیعت ـاً تــاش بــر ایــن اســت کــه بــه
درخــور شــرایط ،محصــوالت جدیــد مناســب طراحــی گــردد”.
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ارزیابی بلوغ مدیریت دانش ،چیستی و چرایی

احمد سپهری
مدیر اجرایی پروژه

مقدمه

جهــان امــروز ،در حــال ورود بــه اقتصــاد دانشمحــور اســت.
بــه منظــور کســب و تقویــت مزیــت رقابتــی در اقتصــاد جهانــی،
ســازمانهای امــروزی نیــاز بــه تجهیــز و تقویــت مؤثــر منابــع
دانشــی خــود دارنــد .در ایــن اقتصــاد ،مدیریــت دانش و ســرمایههای
فکــری جــزء مهمتریــن داراییهــای ســازمانی محســوب میشــوند
و موفقیــت ســازمانها عمدت ـاً ریشــه در قابلیتهــای فکــری آنهــا
دارد .امــروزه پیادهســازی یــک راهبــرد مدیریــت دانــش کارا و
تبدیــل ســازمان بــه یــک ســازمان مبتنــی بــر دانــش ،بــه عنــوان
شــرطی اساســی بــرای موفقیــت ســازمانهایی در نظــر گرفتــه
شــده بهگونــهای کــه وارد اقتصــاد دانشمحــور میشــوند.
بــا توجــه بــه اینکــه هــدف مدیریــت دانــش حداکثرســازی نــرخ
بازگشــت ســرمایه بــه ســازمان میباشــد ،اســتفاده از شــاخصهای
ســنجش جهــت متقاعــد کــردن مدیــران و ذینفعــان نســبت بــه
مزایــا و ارزش نوآوریهــای مدیریــت دانــش ســازمانی ضــروری
اســت .در واقــع شناســایی شــاخصهای نیازمنــد بهبــود مدیریــت
دانــش ســازمان بــرای کســب و حفــظ دانــش ارزشــمند ســازمان
ضــروری بــه نظــر میرســد.
در واقــع ارزیابــی بلــوغ مدیریــت دانــش اجــازه میدهــد
شــرکتهایی کــه در حــال اجــرای پروژههــای مدیریــت دانــش
هســتند ،فعالیتهــای مدیریــت دانــش خــود را بــه صــورت جامــع
ارزیابــی نماینــد و بــه صــورت سیســتماتیک و نظامنــد جایــگاه و
موقعیــت خویــش را در مدیریــت دانــش تشــخیص دهنــد و دقیق ـاً
موانــع پیشــرفت را شناســایی نماینــد ،تغییــرات و تنظیمــات الزم را
اجــرا نماینــد و منابــع مــورد نیــاز بــرای رســیدن بــه مراحــل بعــدی
را تعییــن نماینــد .بــرای ایــن منظــور ،ســازمانها بــه اســتفاده از
مدلهــای ارزیابــی بلــوغ روی آوردهانــد.
یــک مــدل بلــوغ مدیریــت دانــش ،بــه ســازمان کمــک
میکنــد تــا پیشــرفت نســبی خــود را در زمینــه اجــرای مدیریــت
دانــش در ســطحی مشــروحتر ارزیابــی کنــد .ایــن مــدل را
میتــوان مجموعــهای از عناصــر ســاختارمند توصیــف کــرد کــه
ســطوح مختلــف بلــوغ مدیریــت دانــش در یــک ســازمان را تشــریح
میکننــد .
بنابرایــن مــدل بلــوغ مدیریــت دانــش ،شــناختی از ســطوح بلوغ
مدیریــت دانــش هــر ســازمان بــر اســاس ارتبــاط آن بــا مجموعـهای
از فعالیتهــای مدیریــت دانــش اســتاندارد ایجــاد میکنــد .ایــن
مــدل ،یــک ارزیابــی عینــی از ســطح فعالیتهــای مدیریــت دانــش
در هــر ســازمان ارائــه میکنــد و اطالعــات ارزشــمندی در زمینــه

اقدامــات مناســبی کــه بایــد ســازمان بــرای رســیدن بــه ســطح
بعــدی بلــوغ از نظــر توســعه مدیریــت دانــش انجــام دهــد ،را
فراهــم میســازد .مــدل بلــوغ مدیریــت دانــش زیربنایــی فراهــم
میکنــد کــه نقشــه راه مدیریــت دانــش ســازمان بــر روی آن ایجــاد
میشــود .ایــن مــدل ،طــول زمــان مــورد نیــاز بــرای هــر ســطح
بلــوغ را مشــخص نمیکنــد و زمــان توقــف یــک ســازمان در یــک
ســطح مشــخص ،ممکــن اســت از ســازمانی بــه ســازمان دیگــر
متفــاوت باشــد.

مدلهای ارزیابی بلوغ مدیریت دانش

مدلهــای بلــوغ ،چگونگــی توســعه یــک موجودیــت را در
طــی زمــان تشــریح مینماینــد کــه ایــن موجودیــت میتوانــد هــر
موضــوع مــورد عالقـهای را در برگیــرد اعــم از انســانها ،یــک واحــد
ســازمانی ،فنــاوری ،فرآینــد یــا  . ...بطورکلــی ،مدلهــای بلــوغ از
ویژگیهــای زیــر برخوردارنــد:

•توســعه مدیریــت دانــش در ســازمان ،بــا تعــداد محــدودی
ســطح بلــوغ (بطــور معمــول در چهــار تــا شــش ســطح) ،سادهســازی
شــده و ترشیــح مــی گــردد.
•هــر ســطح بــا نیازمندیهــای مشــخصی تعریــف میگــردد
کــه ســازمان بایــد در آن ســطح بــه آنهــا دســت یافتــه باشــد.
•ســطوح بــه ترتیــب از یــک ســطح اولیــه رشوع شــده و
تــا ســطح پایانــی کــه نشــانگر درجــه کــال مربوطــه میباشــد بــاال
میرونــد.
•در طــی مراحــل توســعه ،پیرشفــت مدیریــت دانــش در هــر
مرحلــه تنهــا از یــک ســطح بــه ســطح بعــدی امــکان پذیــر بــوده و
امــکان پــرش از روی یــک ســطح وجــود نــدارد.
شماره 26

7

بــا توســعه تعریــف پــوالک بــرای بلــوغ فرآینــد ،میتــوان بلــوغ
مدیریــت دانــش را بــه مفهــوم حــد تعریــف شــده ،مدیریــت شــده،
تحــت کنتــرل و اثربخــش بــودن مدیریــت دانــش تعبیــر نمــود .پــس
بنابرایــن ،مــدل بلــوغ مدیریــت دانــش یــک ســازمان ،مراحــل رشــد
مــورد انتظــار در فرآینــد توســعه مدیریــت دانــش در آن ســازمان را
تشــریح مینمایــد .در ســاخت یــک مــدل ایــدهآل بلــوغ مدیریــت
دانــش ،محققیــن ،نیازمندیهــای مختلفــی را مشــخص کردهانــد:
1.1بــرای اهــداف و حیطههــای مختلــف تجزیــه و تحلیــل،
قابــل کاربــرد باشــد.
2 .2دیدگاههــای فعــاالن واحدهــای مختلــف مرتبــط بــا
فعالیتهــای مدیریــت دانــش در ســازمان را مدنظــر قــرار دهــد.
پالــزان و پیــرس بطــور خــاص ،پیشــنهاد مینماینــد کــه پرســنل
ســازمان میبایســت در ارزیابــی بلــوغ مدیریــت دانــش در ســازمان
مشــارکت داده شــوند.
3 .3رویکــرد نظــام منــد و ســاختیافتهای ایجــاد نمایــد کــه
شــفافیت رونــد و قابــل اعتمــاد بــودن نتایــج ارزیابــی را تضمیــن
نمایــد.
4 .4خروجیهــای مــدل بصــورت نتایــج کمــی و کیفــی قابــل
ارائــه باشــد.
5 .5زیرســاخت مــدل جامــع بــوده و بــه مفاهیــم و مدلهــای
اثبــات شــده مدیریتــی مســتند باشــد.
6 .6یادگیــری و بهبــود مســتمر در ســازمان را پشــتیبانی
نمایــد.
تاکنــون در ســطح دنیــا ،مدلهــای بلــوغ متعــددی در ارتبــاط
بــا مدیریــت دانــش توســط متخصصیــن پیشــنهاد گردیــده اســت

کــه برخــی از مهمتریــن آنهــا در ذیــل اشــاره میشــود:
•مدل قابلیت بلوغ ()CMM
•مدل بلوغ قابلیت یکپارچه شده ()CMMI
•مدل عمومی بلوغ مدیریت دانش ()G-KMMM

•مدل ارزیابی مدیریت دانش دیوید اسکیرم
•مدل بلوغ مدیریت دانش زیمنس()KMMM
•مدل کیفیت فرآیندهای دانش ()KPQM
•مدل سازمان بهرهوری آسیایی ()APO
•مــدل بلــوغ مدیریــت دانــش مرکــز بهــره وری و کیفیــت

امریــکا ()APQC

اکثــر مدلهــای ارزیابــی بلــوغ مدیریــت دانــش پنــج ســطحی
هســتند و ســه بعــد تکنولــوژی ،ســازمان و فراینــد جــزو ابعــاد اصلــی
بــه شــمار میآینــد .در ایــن مدلهــا ماننــد مــدل ســازمان بهــرهوری
آســیایی( )APOروشهــای ارزیابــی مبتنــی بــر روشهــای کمــی
میباشــند .در رونــد ارزیابــی پرسشــنامههایی در ســازمان منتشــر
میشــوند و براســاس نتایــج آمــاری بدســت آمــده میتــوان ســطح
بلــوغ مدیریــت دانــش ســازمان را مشــخص کــرد .مشــکلی کــه ایــن
مدلهــا بــا آن مواجــه انــد ،ایــن اســت کــه ابعــاد مــورد ســنجش
در پرسشــنامه ارزیابــی بلــوغ ،از وزن یکســانی برخــوردار هســتند
و مجمــوع نمــرات حاصــل از ایــن ابعــاد ســطح بلــوغ ســازمانی را
مشــخص خواهــد کــرد .بنابرایــن در ایــن فراینــد ارزیابــی مشــخص
نمیشــود کــه ســازمان در چــه بعــدی نقــاط قــوت و در چــه بعــدی
نقــاط ضعــف دارد .مشــکل دیگــری کــه اکثــر مدلهــای ارزیابــی
بلــوغ مدیریــت دانــش بــا آن مواجــه هســتند ،ایــن اســت کــه در
تحلیــل نهایــی تنهــا ســطح ســازمان از نظــر بلــوغ مشــخص میشــود
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و هیــچ گونــه نقشــه راهــی کــه ســازمان را یــاری کنــد تــا در مســیر
رشــد قــرار بگیــرد ،ارائــه نمیکننــد.
در مقایســه مدلهــای مطــرح شــده ،در بــاال مــدل APQC
دارای مزیتهایــی اســت کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود:

•شــناخت كامــل ســازمان بــه لحــاظ فاكتورهــاي دخيــل در
پيادهســازي مديريــت دانــش؛
•شناسایی نقاط ضعف و قوت فرآیندها؛
•رویکــرد کیفــی در اجــرا مبتنــی بــر مصاحبههــای نیمــه
ســاختاریافته؛
•تدویــن نقش ـ هراه مدیریــت دانــش ســازمان بــا اســتفاده از
نتایــج حاصــل از ارزیابــی؛
بــه منظــور آشــنایی بیشتــر بــا مــدل  APQCدر ادامــه بــه
معرفــی اجــزای ایــن مــدل میپردازیــم.

مــدل بلــوغ مدیریــت دانــش مرکــز بهــره وری
و کیفیــت آمریــکا ()APQC

مــدل بلــوغ مدیریــت دانــش  ،APQCنقشــه راهــی بــرای
حرکــت از فعالیتهــای مدیریــت دانــش ناپایــدار و نابالــغ بــه ســوی
بلــوغ ،رویکردهــای منظــم و همراســتا بــا ضرورتهــای راهبــردی
کســبوکار را فراهــم میکنــد .ســطوح بلــوغ مدیریــت دانــش بــا
مراحــل پیادهســازی  APQCیکپارچــه شــدهاند بــه گونــهای کــه
پیادهســازی در هــر مرحلــه ،پایــه و اساســی بــرای موفقیــت و آغــاز
مرحلــه بعــد فراهــم میکنــد .صــرف نظــر از اینکــه ســازمان

مدیریــت دانــش را شــروع کــرده ،هدایــت اولیــن پیادهســازی
پروژههــای پایلــوت مدیریــت دانــش ،یــا ایجــاد آمادگــی بــرای
احیــا و تقویــت رویکردهــا و ابزارهــای مدیریــت دانــش بــه ســایر
حوزههــای ســازمان ،بایــد نقشــه راه بــا مایلســتونها و نقــاط
بازرســی داشــته باشــد.
شــکل زیــر ،پنــج ســطح بلــوغ را نشــانمیدهــد .در ادامــه،
هــر ســطح بــا فعالیتهــای کلیــدی کــه ســازمانها بــرای حرکــت
بــه ســطح بلــوغ بعــدی بایــد انجــام دهنــد ،شــرح داده میشــود.

سطح اول ،آغاز

ایــن ســطح ،پایهایتریــن ســطح بلــوغ در ســازمانهایی اســت
کــه مدیریــت دانــش را آغــاز کردهانــد .در ایــن ســطح ،ســازمانها
فاقــد فرآیندهــا و اقدامــات پایــدار برای شناســایی ،کســب ،اشــتراک،
انتقــال و بکارگیــری موفقیتآمیــز دانــش اصلــی هســتند .ویژگــی
ایــن ســطح ،اشــتراک و انتقــال تصادفــی و غیــر رســمی دانــش
اســت کــه تاثیــری بــر کس ـبوکار نــدارد .بــرای حرکــت ســریع از
ایــن ســطح بلــوغ ،اهــداف زیــر بایــد مرتبــط شــوند و انجــام شــوند:

•توضیــح دادن مدیریــت دانــش بــه شــیوهای کــه کارکنــان
ســازمان بتواننــد بــا مدیریــت دانــش مرتبــط شــوند.
•ایجــاد یــک تصویــر از آنچــه کــه بــر حســب خروجیهــای
کسـبوکار قابــل دســتیابی اســت.
•افزایــش عالقهمنــدی و درک ذینفعــان کلیــدی و رهــران
ارشــد
•جســتجوی حوزههایــی از ســازمان کــه از جریــان دانشــی
ســود خواهنــد بــرد.
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سطح دوم ،توسعه

تمرکــز ایــن ســطح بــر روی ایجــاد اولیــن تکــرار از راهبــرد
مدیریــت دانــش اســت .راهبــرد بــرای مدیریــت دانــش بایــد بــه
راهبردهــای کســبوکار ســازمان بطــور محکــم پیونــد بخــورد.
فرصتهــا و ارزشهــا بایســتی ارزیابــی شــود و بــه شــکل یــک
 business caseمســتند شــود .اهــداف ســطح دوم عباتنــد از:

دانش

•توسعه مدیریت دانش از طریق رهربی
•ایجاد پشتیبانی برای راهربد یکپارچه مدیریت دانش
•یافــن منابــع بـرای پشــتیبانی از طرحهــای اولیــه مدیریــت

راهبــری و هدایــت ،عوامــل کلیــدی موفقیــت بــرای تضمیــن
حرکــت موفقیتآمیــز از فعالیتهــای ســطح دوم اســت .پشــتیبانی
ســطح ارشــد بــرای ایجــاد مســئولیتپذیری بــرای عملکــرد
فعالیتهــای مدیریــت دانــش و حمایــت از راهبــرد و برنامــه
مدیریــت دانــش بــه منظــور بهبــود فرآیندهــای کســبوکار مهــم
اســت.

سطح سوم ،استانداردسازی

تمرکــز اولیــه در ســطح ســوم ،مدیریــت راهبــردی فرآیندهــا
و رویکردهایــی اســت کــه در ســطح دوم شناســایی و تعریــف
شــدهاند .شناســایی فرصتهــا بــه منظــور بکارگیــری رویکردهــا
و فرآیندهــای انتخــاب شــده مدیریــت دانــش ،تأمیــن بودجــه و

منابــع بــرای پایلوتهــا ،برقــراری ارتبــاط بــا راهبردهــا ،اجــرای
راهبردهــای مدیریــت تغییــر و اصــاح رویکردهــا و فرآیندهــای
مدیریــت دانــش بــه متدولوژیهــای اســتاندارد و تکــرار شــونده
از اهــداف ایــن مرحلــه میباشــد .فعالیتهــای کلیــدی در ایــن
ســطح عبارتنــد از:

•مدیریــت رویکردهــا و فرآیندهــای مدیریــت دانــش
بهطــوری کــه اســتاندارد شــده و تکــرار شــونده باشــند؛
•طراحی و اجرای فرصتهای پایلوت؛
•بکارگیــری درسآموختههــا بــرای تســهیل بهبــود مســتمر
متدولوژیهــا؛
سطح چهارم ،بهینهسازی

در ســطح چهــارم ،پایههــای مدیریــت دانــش ایجاد و اســتاندارد
شــدهاند .ســطح چهــار شــامل توســعه طرحهــای اولیــه مدیریــت
دانــش در سرتاســر ســازمان از طریــق استانداردســازی و اهرمــی
نمــودن رویکردهــا و فرآیندهــایمدیریــت دانــش (همراســتا بــا
راهبردهــای مدیریــت دانــش) اســت .در ایــن ســطح ،رویکردهــا و
فرآیندهــای مدیریــت دانــش ســازمان بایــد بــرای ایجــاد توانمنــدی
قدرتمنــد ســازمانی بــا یکدیگــر کار کننــد .فعالیتهــای کلیــدی
ایــن ســطح عبارتنــد از:

•تدویــن راهربدهــای توســعه ،اهرمــی منــودن متدولوژیهای
اســتاندارد مدیریــت دانــش در ســازمان و توســعه بــه یــک بخــش
جدیــد یــا حوزههــای کارکــردی جدیــد.
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•مدیریــت رشــد و کنــرل آشــفتگیهایی کــه ممکــن اســت
از اهرمــی کــردن ایــن متدولوژیهــا در ســازمان ایجــاد شــوند.
سطح پنجم ،نوآوری

زمانــی کــه یــک ســازمان بــه ســطح پنجــم میرســد ،رهبــران،
توانمندیهــای مدیریــت دانــش را بــرای پشــتیبانی از مــدل و
راهبردهــای کســبوکار در نظــر میگیرنــد .بــ ه هرحــال ممکــن
اســت بــا اینکــه ســازمانی رویکردهــا و فرآیندهــای مدیریــت دانــش
را بــه عنــوان بخشــی از راهبــرد توســعه اهرمــی کــرده ،امــا قــادر بــه
دســتیابی بــه خروجــی مطلــوب کسـبوکار نباشــد .هــدف اولیــه در
ســطح پنجــم بلــوغ ،بهبــود فرآیندهــای اصلــی کسـبوکار از طریــق
بهینهســازی رویکردهــا و فرآیندهــای اســتاندارد مدیریــت دانــش و
وارد نمــودن آنهــا ،بــه صــورت پشــت ســر هــم  ،درون فرآیندهــای
اصلــی کس ـبوکار بــه منظــور دســتیابی بــه خروجیهــای مطلــوب
و نــوآوری اســت .فعالیتهــای کلیــدی در ایــن ســطح عبارتنــد از:

•وارد منــودن متودولوژیهــای اســتاندارد مدیریــت دانــش
در مــدل کس ـبوکار
•نظارت بر صحت متدولوژیهای کسبوکار
•همراســتا منــودن ارزیابــی عملکــرد و تقدیــر بــا راهربدهــای
مدیریــت دانش
•تـراز منــودن چارچــوب ســازمانی مدیریــت دانــش بــا کنــرل
محلی

ابعاد مدل APQC
مــدل ارزیابــی بلــوغ مدیریــت دانــش مرکــز بهــرهوری و کیفیت
آمریــکا ( )APQCشــامل چهــار بعــد راهبــرد ،کارکنــان ،فراینــد و
مدیریــت محتــوا و فنــاوری اطالعــات اســت .در ادامــه ایــن بخــش
مختصــری از هــر یــک از ایــن ابعــاد و چگونگــی ایجــاد تغییــرات
بــرای حرکــت ســازمان بــه ســطوح باالتــر بلــوغ مدیریــت دانــش
ارائــه شــده اســت.
Paulk
Paulzen. Perc
Capability Maturity Model
Capability Maturity Model Integration
General Knowledge Management Maturity Model
David Skyrme Knowledge Management Maturity Model
)KMMM (Siemens Knowledge Scorecard
The Knowledge Process Quality Model
Asian Productivity Organization
American Productivity and Quality Center Maturity
imperatives
Leveraging: Use (something) to maximum advantage:
End-to-end
recognition
balance
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رویکردهای نوین مشاوران توسعه آینده در دومین دهه فعالیت خود

ساسان رستمنژاد
مدیر توسعه کسبوکار
«مشــاوران توســعه آینــده» ،اکنــون کــه بــه یازدهمیــن ســال
فعالیــت خــود بــه صــورت تخصصــی در حــوزه مدیریــت دانــش
وارد شــده اســت ،بــا نگاهــی نــو مســئولیت خویــش را در عرصــه
کســبوکار ســازمانهای دانشمحــور ادامــه میدهــد .نگاهــی کــه
ضمــن درک پارادایمهــا و مکاتــب نویــن مدیریــت دانــش،
آمیختــه بــه تجــارب ارزشــمند حاصــل از پیادهســازی بیــش
از  70طــرح مختلــف مدیریــت دانــش در ســازمانهای بــزرگ
ایرانیســت.
در ایــن راســتا مشــاوران توســعه آینــده همــواره کوشــیده اســت تــا
محصــوالت و خدمــات خــود را در زمینــه مدیریــت دانــش توســعه
دهــد و اقدامــات زیــر را در ســال گذشــته طراحــی ،تدویــن و اجــرا
نمــوده اســت:

•طراحــی و تدویــن مــدل بومــی دانــش مشــری و خلــق ارزش
ســازمانی بــا دانــش مشــریان؛

•طراحــی چارچــوب مستندســازی طرحهــای ملــی و صنعتــی بــا
هــدف کســب حداکــری درسآموختههــای طــرح؛
•ارزیابــی ســطح بلــوغ مدیریــت دانــش بــر مبنــای مــدل مرکــز
بهــرهوری و کیفیــت آمریــکا ()APQC؛
•یکپارچهســازی فرآیندهــای دانشآفریــن از طریــق شناســایی
نقــاط دانشــی ســازمان و تغییــر فرآیندهــا مبتنــی بــر
دانشافزایــی؛
•شــبکه دانشــی فراســازمانی از طریــق یکپارچگــی نرمافــزار
مدیریــت دانــش ســازمانهای هــم تخصــص؛
•تدوین نقشه راه فرهنگسازی مدیریت دانش؛
•طراحی و پیادهسازی پودمان آموزشی مدیریت دانش.
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در ایــن میــان ،حضــور «مجتمــع فــوالد مبارکــه اصفهــان»
و «شــرکت پتروشــیمی بنــدر امــام» در جمــع ســه شــرکت
برتــر دانشــی ایــران بــرای چندمیــن ســال متوالــی و همچنیــن
موفقیــت «شــرکت ملــی پتروشــیمی» و «شــركت گســترش
و نوســازي صنايــع ايرانيــان مانــا» در هفتمیــن جایــزه ملــی
مدیریــت دانــش ،بــه غــرور ســازمانی مــا افــزود ،غــروری کــه
دستمایهایســت بــرای برداشــتن گامهــای اســتوارتر از پیــش
بــه منظــور نهادینــه کــردن «فرهنــگ دانــش محــور» در
ســازمانهای ایرانــی در کنــار ســایر فعــاالن و مشــاوران ایــن حــوزه؛
چــرا کــه اعتقــاد داریــم مدیریــت دانــش یــک «تفکــر بلندمــدت»

اســت و همــواره کوشــیدهایم کــه ایــن مهــم را منتقــل کنیــم.
شــرکت مشــاوران توســعه آینــده ،ســال  1395را بــا رویکــرد
«دوســوتوانی ســازمانی »1و توجــه همزمــان بــه « اقدامــات حــال
حاضــر» و «اقدامــات نوآورانــه» در ســطح مشــاوران ارشــد خــود
آغــاز نمــود تــا از ایــن طریــق ،نــوآوری در محصــوالت ،خدمــات و
راهکارهــای قابــل ارائــه بــه مشــتریان را بــه طــور پیوســته ،مــورد
بازنگــری و بهبــود مســتمر قــرار دهــد .امیــد آنکــه بتوانیــم گامــی
هرچنــد کوچــک در تعالــی و شــکوفایی ســازمانهای ایرانــی
برداریــم.
1 organizational ambidexterity
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معرفی هفت حوزه سازمانی دارای ارتباط
تنگانگ با مدیریت دانش و تشریح ارتباط آنها با یکدیگر

آذر صداقت
مدیر تحقیق و توسعه
مدیریــت دانــش هرگــز بــه تنهایــی نمیتوانــد در ســازمان پیاده
شــود و قطعــا بایســتی بــا ســایر مفاهیــم مدیریتــی و حوزههــای
ســازمانی در تعامــل و ارتبــاط باشــد تــا در نهایــت بتوانــد بــه صــورت
کامــل بــا فرآیندهــای ســازمان یکپارچــه و آمیختــه شــود .آشــنایی
و شــناخت حوزههایــی کــه بــا مدیریــت دانــش مرتبــط هســتند،
بــر آن تاثیــر میگذارنــد و تاثیــر میپذیرنــد ،از ملزوماتــی اســت
کــه بــرای پیادهســازی مدیریــت دانــش بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
در ادامــه ســعی شــده تــا عــاوه بــر معرفــی ایــن حوزههــا ،نحــوه
ارتبــاط آنهــا بــا مدیریــت دانــش و راهکارهــای عملیاتــی توســعه
ایــن ارتبــاط تشــریح شــود.

 .1مدیریت دانش و منابع انسانی

مدیریــت هوشــمندانه داراییهــای ســازمانی در راســتای هدایت
ســازمان در دســتیابی بــه اهــداف ،یکــی از مهمتریــن اقدامــات
اجرایــی در پروژههــای مدیریــت دانــش میباشــد .داراییهــای
ملمــوس بــرای مــدت طوالنــی اســت کــه شــناخته شــد ه و بهوســیله
ابزارهــای جامعــی ،مدیریــت شــدهاند و در حــال حاضــر توجهــات
بــه ســمت داراییهــای ناملمــوس میباشــد.
تصــور یــک ســازمان هوشــمند بــدون در نظــر گرفتــن اســتراتژی
شناســایی و مدیریــت داراییهــای ناملمــوس غیــر ممکــن اســت.

اکثــر داراییهــای ســازمانی صاحبــان شــناخته شــدهای دارنــد:

•بخش امور مالی صاحب پول میباشد.
•مشــریان معمــوال از دارایــی بخشهــای فــروش ،بازاریابــی و
خدمــات مشــری میباشــند.
•محصوالت صاحبی جز بخش تولید ندارند.
•بــا ایــن حــال ،هیچکــس مســئول مهمرتیــن دارایــی بــا بیشــرین
تاثیــر در نتایــج منیباشــد :دانــش.
بــا توجــه بــه اینکــه بخــش منابــع انســانی مســئول داراییهــای
انســانی اســت ،معمــوال آنهــا را عهــدهدار مدیریــت دانــش ســازمانی
میدانیــم ،امــا اینکــه بخــش  HRاز کجــا بایــد مدیریــت دانــش را
آغــاز کنــد ،چهــار مرحلــه دارد کــه عبــارت اســت از:

1.1ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در رشکت
2.2حصــول اطمینــان از پشــتیبانی اجرایــی و ارزیابــی فرهنــگ
ســازمانی بــه منظــور شناســایی موانــع بالقــوه
3.3اج ـرای ممیــزی دانــش جهــت شناســایی داراییهــای دانشــی و
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دانــش بحرانــی بــه منظــور اولویتبنــدی اقدامــات
4.4تعریف اسرتاتژی دانش
بــا ایــن حــال  HRبــا همــکاری ســایرین ،تمرکــز روی افــراد
و نیازمندیهــای دانشــی آنهــا ،تیمهــا و فرآیندهــای کاری
و همچنیــن تکنولوژیهــای پشــتیبان بایــد اقــدام بــه توســعه
اســتراتژی نمایــد.

 .2مدیریت دانش و پروژههای سازمانی

توســعه کســب و کار و توســعه محصــول از طریــق پروژههــا

و برنامههــا صــورت میپذیــرد ،و بســیاری از ســازمانها
خدماتشــان را از طریــق پروژههــا ارائــه میدهنــد .پروژههــا
دانــش جدیــد تولیــد میکننــد ،و از دانــش موجــود و جدیــد بــرای
کمــک بــه بهبــود عملکــرد پــروژه اســتفاده مینماینــدSME .هــا
(متخصصیــن حوزههــای دانشــی) و مدیــران پــروژه ایــن وظیفــه
را بــر عهــده دارنــد کــه اســتفاده مجــدد از دانــش را بــه منظــور
بهــرهوری و کیفیــت باالتــر ،تضمیــن کننــد.
بنابرایــن مدیریــت دانــش بایــد بــا پروژههــای ســازمانی و
مســئولین پروژههــا در ارتبــاط نزدیــک باشــد.
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ســطح کاربــرد مدیریــت دانــش در پروژههــا بــه طور گســتردهای
متفــاوت اســت .یادگیــری بعــد از اجــرا ناشــی از درس آموختههــا
بــه طــور گســترده مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،امــا معمــوال بــا
دیگــر مزیتهــای حاصلــه آمیختــه نمیشــود .آمــوزش قبــل از
اجــرا نیــز بســیار نــادر اســت ،اگرچــه ارزش باالیــی دارد .یادگیــری
در طــول اجــرا بــه طــور مثــال در فرآیندهــای فوتبــال رخ میدهــد،
کــه بــه نوعــی یادگیــری در حیــن عمــل میباشــد.
بخشــی از مســئله ایــن اســت کــه مدیریــت پــروژه بــه تنهایــی
موثــر نیســت .مدیــران پــروژه نقــش خودشــان را ایفــا میکننــد،
امــا اغلــب آنهــا فاقــد زمــان ،مهــارت و حمایــت جهــت انجــام
وظایــف مدیریــت دانشــی خودشــان هســتند.

 .3مدیریت دانش و تحقیق و توسعه

در بســیاری از ســازمانها ،مدیریــت دانــش در قســمت تحقیــق
و توســعه قــرار میگیــرد .ایــن موضــوع بــه ایــن دلیــل مطــرح
میشــود کــه  R&Dدربــاره نــوآوری اســت ،نــوآوری دربــاره دانــش
اســت ،و بنابرایــن مدیریــت دانــش زیــر مجموعــه  R&Dمیباشــد.
بــرای مثــال ،ایــن مــدل اغلــب در صنعــت داروســازی مشــاهده
میشــود.
بــا ایــن حــال مدیریــت دانــش چیــزی بیــش از نــوآوری
اســت ،و جنبــه کاربــردی آن را نیــز شــامل میشــود .مدیریــت
دانــش میتوانــد در خلــق نــوآوری از طریــق فرآیندهایــی همچــون
کس ـبوکار مبتنــی بــر یادگیــری عملــی ،و همچنیــن در کســب و
انتشــار دانــش جدیــد کســب شــده بــه  R&Dکمــک نمایــد ،و در
نهایــت منجــر بــه جم ـعآوری و توســعه دانــش جدیــد میشــود تــا
تحــت عنــوان بهتریــن عملکردهــا و اســتانداردها مطــرح شــوند.

مدیریــت دانــش بــا توســعه و اســتفاده از دانــش در سراســر کل
ســازمان مرتبــط اســت R&D .بــا ارائــه مکانیزمهــای کســب و خلــق
دانــش جدیــد بــه مدیریــت دانــش کمــک میکنــد ،و مدیریــت
دانــش از طریــق توســعه و بهبــود فرآیندهــای کســب و خلــق دانــش
بــه  R&Dکمــک میکنــد.

 .4مدیریت دانش و واحدهای عملیاتی

واحدهــای عملیاتــی ،در بیشــتر شــرکتهای خدماتــی و
تولیــدی ،واحــدی اســت کــه در آن کار انجــام میشــود .بنابرایــن
ایــن نســبتا یــک مــدل عمومــی بــرای مدیریــت دانــش اســت کــه به
یکــی از بخشهــای عملیاتــی اصلــی گــزارش شــود تــا اطمینــان
حاصــل شــود دانــش بــه مشــکالت بــزرگ کسـبوکار اعمــال شــده
اســت ،بــا ایــن هــدف کــه بازگشــت ســرمایه را افزایــش دهــد.
چرخــه یادگیــری بــه راحتــی میتوانــد در اقدامــات عملیاتــی ایجــاد
شــود ،بــرای مثــال بــا یــک نقــد و بررســی ســاده -الگوبــرداری-
حلقــه یادگیــری بــه چرخــه گزارشــگری عملیاتــی متصــل میشــود.
• :DOکارکنان اقدامات عملیاتی را بر عهده بگیرند.
• :Reviewکارکنــان اقدامــات خــود را بــا اســتفاده از فرآینــد
تســخیر دانــش همچــون نــگاه بــه گذشــته بررســی میکننــد.
• :Benchmarkکارکنــان از انجمنهــا ســوال میکننــد یــا
پایــگاه دانشــی ســازمان را بررســی میکننــد تــا عملکردشــان
را در برابــر دیگــران مقایســه کننــد و فرصتهــای بهبــود
عملکــرد را شناســایی نماینــد.
• :Learnکارکنــان میتواننــد یــک طــرح  KMتوســعه دهنــد و
از کمــک همــکار یــا انجمنهــای خبرگــی اســتفاده کننــد تــا
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از دیگــر قســمتها یــاد بگیرنــد و از ایــنرو عملکردشــان را
بهبــود دهنــد.
بــا ایــن حــال تبدیــل گزارشــات  KMبــه عملیــات ،ریســک دارد
و ریســک ایــن اســت کــه مدیریــت دانــش عملیاتــی باقــی بمانــد و
دیــدگاه اســتراتژیک از دســت بــرود.

فــروش قــرار داده شــود ،یــا اطمینــان حاصــل شــود کــه دانــش
فــروش و دانــش بازاریابــی بــه  R&Dو بخــش توســعه محصــوالت
منتقــل میشــود .اگــر فــروش و بازاریابــی از اقدامــات اصلی ســازمان
اســت ،آنــگاه کل ســازمان بایــد دانــش را بــه ایــن بخشهــا منتقــل
کننــد ،و مدیریــت دانــش در ایجــاد ،توســعه و توزیــع محصــوالت
کمــک میکنــد.

 .5مدیریت دانش و فناوری اطالعات

 .7مدیریت دانش و استراتژی

مدیریــت دانــش و  ،ITدر واقــع ،کســبوکار و  ITاغلــب
یــک رابطــه عشــق و نفــرت دارنــد؛ آنهــا فقــط یکدیگــر را درک
نمیکننــد .ایــن تنهــا بدیــن علــت اســت کــه از کلماتــی اســتفاده
میکننــد کــه فکــر میکننــد بــرای دیگــری قابــل درک اســت،
درحالیکــه درک متفاوتــی از هــم دارنــد بــرای مثــال ،کلمــات معانــی
متفاوتــی دارنــد و بــه ایــن بســتگی دارد کــه چــه کســی و در چــه
زمینــهای از آن اســتفاده میکنــد.
بنابرایــن ،مــا دریافتیــم کــه یــک از هــم گســیختگی وجــود
دارد ،کــه بایــد بهوســیله تســهیلکنندهای برطــرف شــود کــه زبــان
( KMو کســبوکار) و زبــان  ITرا درک کنــد .رســیدن بــه ایــن
مقصــود ،زمــان ،تــاش ،صبــر و درک نیــاز دارد ،امــا نتیجــه نهایــی
راهحلــی اســت کــه بــرای همــه پاســخگو اســت.
 ITتوانمندســاز مدیریــت دانــش اســت و بنابرایــن اســتفاده از
دانــش را در کسـبوکار تقویــت میکنــد؛ در واقــع ذخیــره ،بازیابــی،
و اســتفاده مجــدد از دانــش را تســهیل میکنــد .ایــن راهحــل بــرای
ســازمان امــکان یادگیــری ،رشــد و تکامــل را فراهــم میکنــد .زیــرا
بــا فرآیندهــای ســازمانی و عملکردهــای فرآینــدی همتــراز اســت،
همچنیــن  ITعــاوه بــر پشــتیبانی از اقدامــات ،تمایــل و اشــتیاق در
کاربــران ایجــاد میکنــد ،زیــرا نیازمندیهــای کاربــران را پوشــش
میدهــد و ایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه کارآمدتــر و موثرتــر
ایفــای نقــش کننــد.

 .6مدیریت دانش و فروش و بازاریابی

فــروش و بازاریابــی کامــا بــا مدیریــت دانــش مرتبــط اســت.
کارکنــان فــروش نیــاز بــه دانــش مشــتریان ،دانــش محصــوالت،
دانــش مهارتهــا و هنــر فــروش خــود دارنــد .بخشهــای بازاریابــی
نیــز بــه دانــش بــازار ،دانــش رقبــا ،و دانــش هنــر نفــوذ ســازمانی،
نیــاز دارنــد.
در ســازمانهایی کــه قســمت فــروش نقــش مهمــی دارد،
مدیریــت دانــش ممکــن اســت در بخــش فــروش قــرار گیــرد ،و KM
بــر ارائــه دانــش مشــتریان (احتمــاال از طریــق یــک سیســتم )CRM
و دانــش محصــوالت بــه افــراد تمرکــز نمایــد .مطمئنــاً مدیریــت
دانــش نقــش بزرگــی در پشــتیبانی فــروش ایفــا میکنــد ،امــا الزم
اســت فراتــر از یــک بخــش فــروش تنهــا در نظــر گرفتــه شــود.
در عــوض KM ،نیــاز بــه آگاهــی از حرکــت دانــش در سراســر
زنجیــره تامیــن داخلــی دارد .بــرای مثــال بــه واحــد محصــول کمــک
کنــد تــا دانــش محصــوالت را خلــق کننــد تــا در اختیــار بخــش

اگــر بخواهیــم مدیریــت دانــش بیشــترین تأثیــر ممکــن را
داشــته باشــد ،بایــد دقــت ویــژهای بــه اســتراتژیهای تدویــن شــده
در ایــن زمینــه شــود .اتصــال مدیریــت دانــش بــا پروژههــا منجــر
بــه خروجــی بهتــر از پــروژه میشــود ،اتصــال بــا فــروش ،فــروش
بیشــتر و  R&Dمحصــوالت بهتــر را در پــی خواهــد داشــت .امــا اگــر
ثبــات باالتــر و ســرعت رشــد بیشــتر کســب و کار در نظــر باشــد،
آنــگاه بهتریــن اســتراتژی بایــد تدویــن شــود تــا بــه ایــن هــدف
نایــل شــویم.
مدیریت دانش چگونه با این استراتژی کار میکند؟
اســتراتژی بــه معنــای دانســتن نقــاط قــوت و قابلیتهــای
ســازمانی و اســتفاده از فرصتهــای محیطــی میباشــد .مدیریــت
دانــش ترجیحــاً بایــد بــه ســاختار اعمــال شــود و صالحیتهــای
ی را گســترش دهــد ،و همچنیــن جهت دســتیابی
اســتراتژیک کلیــد 
بــه شایســتگیهای اســتراتژیک جدیــد بــه مدیریــت دانــش نیــاز
خواهیــد داشــت .تالشهــای اســتراتژیک خــود را بــر اقدامــات
اســتراتژیک متمرکــز کنیــد ،زیــرا در ایــن صــورت بیشــترین
تأثیــرات مثبــت را در طوالنــی مــدت خواهیــد داشــت.
در عــوض ،اســتراتژی بــه مدیریــت دانــش کمــک میکنــد و نقــاط
مهــم بــرای تمرکــز و حرکــت را نشــان میدهــد .در یــک دنیــای
ایــدهآل ،واحــد مدیریــت دانــش بــه مســئول اســتراتژی گــزارش
مســتقیم میدهــد و ارتباطــات دو طرفــهای خواهنــد داشــت.
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امیر خسروانی

سردبیر و مدیر ارشد پروژه
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گفتوگویی دوستانه با فرید مظفری

مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی مشاوران توسعه آینده

زینب سنجریپور
کارشناس ارشد مدیریت دانش

آغاز سخن

فریــد مظفــری متولــد تیــر مــاه ســال 1368اســت و مدرک لیســانس
مهندســی راه آهــن خــود را از دانشــگاه علــم و صنعــت گرفتــه اســت
بعــد فیلــش یــاد هندوســتان کــرده و در رشــته مدیریــت فنــاوری
اطالعــات گرایــش کسـبوکار الکترونیــک ادامــه تحصیل داده اســت.
در حــال حاضــر مدیریــت واحــد آمــوزش شــرکت مشــاوران توســعه
آینــده را برعهــده دارد .مــن زینــب ســنجری پــور عضــو کوچــک
خانــواده مشــاوران دقایقــی پــای صحبــت او نشســتم تــا برایمــان از
مشــاوران و مدیریــت دانــش و تجربــه خــود از ســازمانهای ایرانــی
بگویــد:

از ورودتان به مشاوران بگویید

در آبــان مــاه ســال  1391بــه جمــع مشــاوران توســعه آینــده
پیوســتم .بعــد از حــدود ســه مــاه دوره کارآمــوزی و آشــنایی اولیــه
بــا شــرکت ،در پروژههــای مختلــف وظایــف کوچکــی بــه مــن

ســپرده شــد و کــم کــم بــا فضــای شــرکت آشــنا شــدم ،تونســتم بــا
همــکاران ارتبــاط برقــرار کنــم و بعــد از مدتــی اولیــن پــروژه خــودم
را در پتروشــیمی رازی آغــاز کــردم.

از وقتــی کــه وارد مشــاوران شــدید تــا بــه امــروز
چــه تغییراتــی در شــرکت ایجــاد شــده اســت؟

خــب همانطــور کــه گفتــم مــن کارم را بــا یــک دوره کارآمــوزی
ســه ماهــه شــروع کــردم و ایــن دوره فرصــت خوبــی بــود کــه مــن
بــا جــو شــرکت بیشــتر آشــنا بشــم .آن زمــان تعــداد همــکاران
کمتــر از امــروز بــود و فضــای بســیار دوســتانه بیــن آنهــا حاکــم
بــود .وقتــی مــن کارم را شــروع کــردم ،فضــای فیزیکــی شــرکت
کوچکتــر از امــروز بــود ،ســاختمان قبلــی شــرکت واقــع در خیابــان
فلســطین بــود ،بــا وجــود اینکــه امکانــات امــروز را هــم نداشــتیم
امــا فضــای کاری بســیار مطلوبــی وجــود داشــت و همیــن باعــث
شــد کــه بــا عالقــه بــه کارم در شــرکت ادامــه بــدم .هرچنــد بعــد
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از تغییــر ســاختمان شــرکت و تغییــرات ظاهــری و ســاختاری در
شــرکت همچنــان ایــن فضــای دوســتانه برقــرار مانــد و تــا بــه االن
خــدا رو شــکر ایــن تعامــل بیــن خانــواده مشــاوران برقــرار بــوده و
ان شــاهلل خواهــد مانــد.

گفتیــد از زمانــی کــه بــه مشــاوران آمدیــد تــا بــه
امــروز تغییــرات زیــادی بــه وجــود آمــده ،کمــی از
ایــن تغییــر و تحــوالت بگوییــد

خــوب یکــی از مهمتریــن ایــن تغییــرات الاقــل از نظــر مــن کــه
مــدت زیــادی در جمــع مشــاوران حضــور دارم ،تغییــر ســاختمان
شــرکت بــود ،پروژههــا زیــاد شــده بــود و بالطبــع تعــداد افــراد
بیشــتری بــرای انجــام پروژههــا نیــاز بــود بــه همیــن دلیــل
تصمیــم گرفتــه شــد کــه فضــای کاری جدیــدی بــرای شــرکت در
نظــر گرفتــه بشــه .همزمــان بــا ایــن جابجایــی فیزیکــی ،تغییــرات
ســاختاری کــه البتــه از قبــل برنامهریزیهایــی بــرای آن انجــام
شــده بــود ،در شــرکت ایجــاد شــد .و آن تعریــف واحدهــای توســعه
بــازار ،تحقیــق و توســعه و واحــد کنتــرل پــروژه در شــرکت بــود.
در مشــاوران ،از همــان ابتــدا مدیــر پــروژه عــاوه بــر امــور اجرایــی
پــروژه مســئولیت کنتــرل و نظــارت پروژههــا را هــم عهــده دار بــود
امــا پــس از افزایــش تعــداد پروژههــا و نیــاز بــه نظــارت دقیــق بــر
پروژههــا و اطمینــان از اتمــام بــه موقــع پروژههــا در چارچــوب
زمــان و هزینــه مقــرر تصمیــم گرفتــه شــد کــه واحــد کنتــرل و
نظــارت بــر پروژههــا بــه صــورت مســتقل ایــن مســئولیت را بــر
عهــده بگیــرد .خــب همانطــور کــه میدونیــد مشــاوران ،تجربــه
پیادهســازی مدیریــت دانــش در بیــش از  70ســازمان ایرانــی را
داشــته و در آن زمــان نیــاز بــه وجــود واحــد توســعه بازار در شــرکت
احســاس شــد .یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای مشــاوران بــه نظــر
مــن ایــن اســت کــه هــر خالیــی کــه در شــرکت احســاس بشــود
بــه ســرعت بــه آن پاســخ میدهیــم و بــرای آن راهحلــی پیــدا
میکنیــم.
همچنیــن بــا توجــه بــه افزایــش مشــتریان مشــاوران و احســاس
نیــاز بــه توســعه بیشــتر بــا توجــه بــه نیازهــای جدیــد ســازمانها و

بــروز کــردن راهکارهــای مشــاوران ،واحــد تحقیــق و توســعه تعریــف
شــد .در ابتــدای تشــکیل ایــن واحــد ،مدیریــت آن را بــه مــدت
یکســال بــر عهــده داشــتم .تــا اینکــه از ابتــدای ســال  94واحــد
جدیــدی بــه نــام مدیریــت آمــوزش تعریــف شــد .در آن زمــان
شــرکت درخواســتهای مکــرری بــرای برگــزاری دوره آموزشــی
مدیریــت دانــش از ســازمانهای مختلــف داشــت .پیــش از آن
مشــاوران تمایــل چندانــی بــه فعالیتهــای آموزشــی نداشــت.
امــا بــه خاطــر درخواس ـتهای متعــدد و از طــرف دیگــر احســاس
نیــاز بــه آمــوزش صحیــح مدیریــت دانــش در ســازمانها ،واحــد
مدیریــت آمــوزش و توســعه منابــع انســانی در شــرکت ایجــاد شــد.

نظرتــان در مــورد فضــای کاری در مشــاوران
توســعه آینــده چیســت؟

آن چیــزی کــه مشــاوران توســعه آینــده را متمایــز کــرده ،فرهنــگ
ســازمانی خــاص آن اســت و ایــن فرهنــگ نیــز بــه خاطــر اعتقــاد
مدیــران شــرکت توانســته بــه خوبــی در بیــن پرســنل شــرکت
نهادینــه شــود و منجــر بــه اســتحکام خانــواده مشــاوران شــده
اســت .فضــای شــرکت از ابتــدای ورودم بســیار دوســتانه بــود ،روابــط
خیلــی رســمی وجــود نداشــت .ایــن فرهنــگ دوســتانه حتــی پــس
از بزرگتــر شــدن شــرکت و افزایــش کارکنــان دچــار خدشــه نشــد
و روز بــه روز بهتــر شــد .خانــواده مشــاوران در حــال حاضــر 20
نفــره شــده اســت و در کنــار هــم بــه فعالیــت مشــغول هســتیم.
بــه جــرأت میتوانــم بگویــم ایــن جــو دوســتانه و ســالم در میــان
شــرکتهای ایرانــی منحصــر بفــرد اســت و همــواره همــه تــاش
پرســنل مشــاوران در ارتقــای هــر چــه بهتــر ایــن فضــای دوســتانه
و تعاملــی بــوده اســت.

وجــه تمایــز مشــاوران توســه آینــده از نظــر شــما
چــه چیــزی اســت؟

بــه نظــر مــن دو چیــز باعــث متمایــز شــدن مشــاوران در میــان
شــرکتهای مشــاور ایرانــی شــده اســت :اول اینکــه شــرکت مــا در
ایــن زمینــه پیشــرو بــوده و همیشــه در بــازار نوآوریهــای خــاص
خــودش را داشــته و دوم وجــود همــکاران و مدیــران مشــاوران .مــا
در مشــاوران خــود را بــه عنــوان عضــوی از یــک خانــواده بــزرگ
میبینیــم و مدیــران شــرکت همــواره ســعی بــر ایــن داشــتهاند
کــه بــه مســائل و مشــکالت همــکاران رســیدگی کننــد و همیــن
موضــوع باعــث ایجــاد همدلــی در بیــن مــا شــده اســت.

کمــی از کارهایــی کــه در مدیریــت آمــوزش و
توســعه منابــع انســانی انجــام دادیــد ،بگوییــد

از مهمتریــن اقدامــات مــا در واحــد آمــوزش ،برگــزاری دورههــای
آموزشــی بــه نــام پودمــان مدیریــت دانــش بــود .علــت اینکــه مــا
دورههــای پودمــان مدیریــت دانــش را برگــزار کردیــم ایــن بــود
کــه متوجــه شــدیم کــه دورههــای آموزشــی مدیریــت دانــش در
ســازمانها مشــکل عمــدهای دارنــد و آن عــدم انســجام و یکپارچگــی
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محتوایــی و کارایــی انــدک ایــن دورههــا بــرای ســازمانها بــود .بــه
همیــن دلیــل مشــاوران بــه منظــور پــر کــردن ایــن خــأ ،برنامــه
پودمــان مدیریــت دانــش را تعریــف کــرد .ایــن دورههــا ،اولیــن دوره
آموزشــی جامــع مدیریــت دانــش در کشــور اســت کــه شــامل ســه
ســطح اســت :ســطح مقدماتــی ،پیشــرفته و راهبــران حرفــهای.
پودمانهــای برگــزار شــده از ســوی مشــاوران توســعه آینــده دو
نــوع انــد :پودمانهــای متمرکــز کــه نمونــهای از آن در ســال
گذشــته بــا همــکاری پژوهشــکده سیســتمهای پیشــرفته صنعتــی
برگــزار شــد و پودمانهــای برگــزار شــده در محــل شــرکتها کــه
ســال گذشــته نمونــهای از ایــن نــوع پودمــان را در شــرکت ملــی
پتروشــیمی داشــتیم .خــدا را شــکر میــزان رضایــت ایــن ســازمانها
از دورههــای آموزشــی طبــق نظرســنجیهایی کــه انجــام دادیــم
بســیار خــوب بــوده و بــرای امســال هــم درخواسـتهایی را داشــتیم.
عــاوه بــر برگــزاری دورههــای پودمــان ،برنامههــای آموزشــی
دیگــری نیــز در واحــد آمــوزش مشــاوران تعریــف شــده ،از جملــه
تهیــه پکیــج کامــل آموزشــی بــرای افــراد تــازهوارد بــه شــرکت.
هــدف مــا از ایجــاد ایــن پکیــج عــاوه بــر اینکــه فــرد تــازهوارد
آموزشهــای الزم و متناســب بــا نیازهــای شــغلی خــود را
میبینــد ،از ایــن طریــق بــا فرایندهــای کاری مشــاوران بیشــتر
آشــنا میشــود و زودتــر خــودش را بــا فرایندهــای کاری مشــاوران
انطبــاق میدهــد .همچنیــن بــه منظــور نهادینهســازی فرهنــگ
یادگیــری در درون مجموعــه مشــاوران ،مــا برنامههــای آموزشــی
بــه صــورت هفتگــی در داخــل شــرکت برگــزار میکنیــم.

برنامــه مدیریــت آمــوزش در ســال جدیــد چــه
خواهــد بــود؟

برنامــه مدیریــت آمــوزش در ســال جدیــد عــاوه بــر اینکــه براســاس
درخواســت ســازمانها ،دورههــای پودمــان مدیریــت دانــش را
ادامــه میدهیــم ،دورههــای آموزشــی مجزایــی را هــم بــه منظــور
تربیــت مشــاور مدیریــت دانــش برگــزار خواهیــم کــرد .عــاوه بــر
ایــن قصــد داریــم در ســال جدیــد eventهــای یــک روزه را ماننــد
eventهــای انتقــال تجــارب برگــزار کنیــم.

آینــده مشــاوران توســعه آینــده را چگونــه
می بینــد ؟

در حــال حاضــر اســتقبال از مدیریــت دانش در کشــورهای مختلف از
جملــه کشــور مــا افزایــش چشـمگیری داشــته اســت ،ســازمانهای
ایرانــی بیــش از گذشــته بــه ضــرورت پیادهســازی مدیریــت دانــش
پــی بردهانــد و روز بــه روز مشــتریان مــا در حــال افزایشانــد .ســال
گذشــته مــا شــانزده پــروژه در دســت اجــرا داشــتیم .امســال هــم
پروژههــای جدیــدی تعریــف شــده و هــر ســاله شــاهد اســتقبال
بیشــتری از مدیریــت دانــش در ســازمانهای ایرانــی هســتیم.
مشــاوران توســعه آینــده بــه عنــوان شــرکت پیشــرو در مدیریــت
دانــش قطعــاً نقــش پررنگــی خواهــد داشــت ،چــرا کــه مشــاوران
همــواره دغدغــه بهبــود را داشــته و ایــن ضامــن موفقیــت مشــاوران
اســت.
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معرفی کنفرانسها و همایشها
 -1کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی

معرفی

هوشــمندی ســازمانی بــا تکیــه بــر ســرمایه هــای انســانی و دانــش
ســازمانی نــه یــک انتخــاب بلکــه یک الــزام بــرای حرکــت و رقابت در
عصــر معاصــر اســت .ســازمانهای امــروزی بهمنظــور بهرهگیــری
از مزیــت رقابتــی و تصمیمگیــری مؤثــر ،بایــد از هوشــمندی
ســازمانی برخــوردار باشــند .هــدف از ایــن گردهمایــی بــه عنــوان
اولیــن کنفرانــس تخصصــی و علمــی در حــوزه هوشــمندی ســازمانی
و تجــاری در ایــران برگــزار میشــود ،ایــن اســت کــه بــا رویکــردی
دانــش محــور و بــه منظــور توســعه و بالندگــی ســازمانی ،آخریــن
یافتــه هــا و دســتاوردهای علمــی ،پژوهشــی را ارئــه و بــه اشــتراک
گــذارده شــود.

ساختار سازمانی همایش:
 -1دبیــرکل و ریاســت کنفرانــس:
دکتــر غالمعلــي طبرســا
مرتبه علمی :دانشيار
عضــو هیئــت علمــي دانشــگاه شــهید
بهشــتی
معــاون پژوهشــی دانشــکده مديريــت و
حســابداری دانشــگاه شــهید بهشــتی
 -2دبیــر علمــی کنفرانــس :دکتــر
نويــد نظافتــي
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید
بهشــتی
اســتاديار و مدیــر گــروه رشــته مدیریــت
دولتــی دانشــکده مديريــت و حســابداري
دانشــگاه شــهید بهشــتی
آخرین مهلت ثبت نام ارسال مقاالت:
1395/02/15

آخرین مهلت تایید پرداخت:
1395/02/20
تاریخ برگزاری کنفرانس:
پنجشنبه  30اردیبهشت 1395
مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
با همکاری مرکز رشد و نوآوری و دانشکده مدیریت و
حسابداری برگزار میکند
 30اردیبهشت 1395
بزرگترین رویداد استارتاپی دانشگاهی کشور

استارتاپ هوش تجاری
Business Intelligence Startup
همراه با

ارائه تندیس و جایزه ملی هوش تجاری ( )BIدر دو بخش
دانشجویی و صنعت
درباره رویداد استارتاپ هوش تجاری

در ایــن رویــداد ضمــن فراخــوان حــل مســئله در موضــوع چالــش هــای
پیــش روی ســازمانها در حــوزه هــوش تجــاری ،بــا معرفــی مفهــوم هــوش
تجــاری و ارائــه نمونــه هــای موفــق کاربــرد  BIدر بهبــود فرآیندهــای
پشــتیبان تصمیــم ،گــزارش هــای مدیریتــی و در نهایــت توســعه و
موفقیــت ســازمان هــا ،تــاش میگــردد بــا ایجــاد ارتبــاط و شــبکه ســازی
بیــن ارائــه دهنــدگان ( )Providerو دریافــت کننــدگان ( )Clientخدمــات
و محصــوالت هــوش تجــاری ،زمینــه ای ایجــاد شــود کــه موضــوع
آمادگــی ،اســتقرار و بهــره بــرداری هــوش تجــاری در ســازمان بیــش از
پیــش تســهیل گــردد.
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 -2کنفرانس مدیریت دانش 2016 ،APQC

ایــن کنفرانــس بــا رویکــرد کلــی شــتابدهی بــه دانــش ،خلــق ارزش
و ارائــة نتایــج در تاریــخ  30آوریــل  2016بــه مــدت دو روز در
هوســتون تگــزاس برگــزار شــد .پیــش از آغــاز کنفرانــس ،ســه روز
کامــل بــه برگــزاری کارگاههــای آموزشــی اختصــاص یافــت ( 27تــا
 29آوریــل) کــه در آن شــرکتکنندگان میتوانســتند از میــان
شــش دوره مختلــف کــه ترکیبــی از مباحــث پایــه و پیشــرفتة
مدیریــت دانــش را پوشــش مــیداد ،دســت بــه انتخــاب بزننــد.
ایــن کنفرانــس چــه بــرای مبتدیــان چــه بــرای آنهایــی کــه
میخواســتند در مباحــث پیشــرفتة  KMغــرق شــوند ،حرفــی بــرای
گفتــن داشــت .بــه عنــوان مثــال دورههایــی بــا عنــوان «متفکــران
طراحــی :نــوآوری تجربــی» یــا «مهارتهــای تأثیرگــذاری در
مدیریــت دانــش» از جملــه مباحــث پیشــرفته مطــرح شــده در ایــن
کنفرانــس بــود.

سرفصلهای کنفرانس امسال  APQCعبارتند از:

1 .1بررســی آخریــن پیشــرفتها در علــوم شــناختی و محاســبات
بــا کاوش در مســائلی از قبیــل اینکــه مغــز انســان چگونــه
موجــب انگیــزش کارکنــان در اشــتراکگذاری دانــش و اتخــاذ
رفتارهــای تعاملــی میشــود.
2 .2نرمافزارهایــی کــه الگوهــای رفتــار انســانی و پــردازش زبــان

را تقلیــد میکننــد ،چگونــه روشهــای اســتفادة بهینــه از
اطالعــات موجــود در جهــت یادگیــری و تصمیمگیــری بهتــر
را تغییــر میدهنــد.
3 .3نتایــج حاصــل از تجزیهوتحلیــل  APQCاز ارزیابــی قابلیــت
مدیریــت دانــش در بیــش از  200ســازمان بــرای مشــخص
ســاختن گامهــای الزم در طراحــی و توســعه مــدل بلــوغ
مدیریــت دانــش مؤثــر و چگونگــی سرعتبخشــیدن بــه ایــن
فرآینــد.

سخنرانان کلیدی:

.1

.2
.3
.4
.5

1دکتــر کارال اودل ،مدیــر عامــل شــرکت  :APQCبهروشهــا و
رونــد مدیریــت دانــش
2دکتــر جــان مدینــه ،نویســنده پرفــروش ،قوانیــن ذهنــی
بــرای مدیریــت دانــش
3پــری هولــی ،مربــی راهبــری در  :IBMافزایــش نفــوذ بــرای
ارائــه نتایــج در مدیریــت دانــش
4انیــل فلیــن ،مدیــر دانــش ،شــرکت  :Nalcoبرداشــت صحیــح
از مدیریــت دانــش
5کیــم گلــوور ،مدیــر جهانــی دانــش ،شــرکت فنــاوری :FMC
ســریع تــر ،ســختتر ،هوشــمندتر :ســرعت بخشــیدن بــه
یادگیــری بــا گســترش مدیریــت دانــش
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معرفی ابزارهای مدیریت دانش (قسمت)1

عالیه سلیمیان
کارشناس ارشد مدیریت دانش
در ســالهای اخیــر تاکیــد بــر مدیریــت دانــش و ایجــاد
فضــای یادگیرنــده بــرای توســعه نیــروی انســانی منجــر بــه اتخــاذ
اســتراتژیهای مبتنــی بــر دانــش و یادگیــری شــده اســت .امــروزه
ســازمانها متناســب بــا نیازهــا و شــرایط خــود ،ابزارهــای مختلفــی
را بــرای جاریســازی اســتراتژیهای خــود بــکار میگیرنــد.
ســاختار جمعیتــی نیــروی انســانی ،بــازه عمــر دانــش در ســازمان،
نیــاز بــه بهبــود اشــتراک دانــش و یــا خلــق دانــش ،میــزان توجــه به
نــوآوری و خالقیــت و زیرســاختارهای فنــاوری اطالعــات در انتخــاب
ابزارهــای مدیریــت دانــش بــرای بهبــود و توســعه نیــروی انســانی
تاثیرگــذار اســت .نکتــه مهــم ،متعــدد بــودن ابزارهــای مدیریــت
دانــش بــرای تســهیل و توســعه یادگیــری و بهبــود دانــش نیــروی
انســانی و ســازمان و انتخــاب بهینــه از میــان انهــا بــرای بهبــود
کســب و کار ســازمان اســت.
همانگونــه کــه بیــان شــد بــرای انتخــاب صحیــح ابزارهــای
مدیریــت دانــش میبایســت عوامــل متعــددی را در نظــر گرفــت،
اهــداف ســازمان ،نیازهــا و مســائل ســازمان و توجــه بــه ابعــاد

مدیریــت دانــش از مــواردی اســت کــه بــر انتخــاب رویکردهــا و
ابزارهــای مدیریــت دانــش تاثیرگــذار اســت .بایــد ابزارهــا را بگونـهای
انتخــاب نمــود کــه مســیر دســتیابی بــه اهــداف بلنــد مــدت و کوتــاه
مــدت ســازمان تســهیل شــود .شناســایی و تحلیــل اهــداف ســازمان
و فعالیتهــا و اقدامــات نیــروی انســانی بــرای تولیــد محصــوالت
و خدمــات و نیــاز دانشــی کارکنــان بــرای بهبــود روندهــای کاری
از اولیــن گامهایــی اســت کــه میبایســت بــرای انتخــاب بهینــه
ابزارهــای مدیریــت دانــش طــی شــود .در کنــار اهــداف ســازمان،
مســایل و نیازهــای کارکنــان ســازمان نیــز در انتخــاب ابــزار مناســب
تاثیرگــذار هســتند .کارکنــان ســازمان بــرای ایجــاد بهبــود و حــل
مســائل ممکــن اســت نیــاز بــه کســب دانــش از منابــع دانشــی
بیرونــی و یــا درونــی ســازمان و یــا ایجــاد یــک محیــط تعاملــی
بــرای بهبــود کیفیــت محصــوالت و خدمــات بــر اســاس نیازهــای
مشــتری باشــند .بنابرایــن نیازهــا و مســائلی کــه ســازمان بــا آن
روبروســت بــر انتخــاب ابزارهــای مدیریــت دانــش موثــر خواهــد بود.
دســتهبندیهای مختلفــی بــرای ابزارهــای مدیریــت دانــش
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میتــوان در نظــر گرفــت؛ بــرای نمونــه ســازمان بهــرهوری آســیا در
یــک دســتهبندی معیــار فنــاوری اطالعــات را مــرزی بــرای ابزارهــا
در نظــر میگیــرد و در دســتهبندی دیگــر ،متناســب بــا چارچــوب
مدیریــت دانــش خــود ،ابزارهــای مدیریــت دانــش را دســتهبندی
میکنــد ،ابزارهایــی بــرای بکارگیــری دانــش ،اشــتراک دانــش،
شناســایی دانــش ،خلــق دانــش و ذخیــره دانــش.
ایــن نکتــه را بایــد توجــه داشــت کــه ابزارهــای مدیریــت
دانــش منحصــر بــه یکــی از فرآیندهــای مدیریــت دانــش نیســتند و
میتواننــد تعــدادی و یــا تمامــی فرآیندهــای مدیریــت دانــش را
تحــت پوشــش قــرار دهنــد .بــه عنــوان مثــال شــبکههای دانشــی،
ابــزاری اســت کــه میتوانــد بــرای هــر پنــج فرآینــد مدیریــت
دانــش بــکار گرفتــه شــود.
هــر ابــزاری کــه انتخــاب میشــود میبایســت بطــور دقیــق
دربــاره آن و شــرایط و دالیــل بکارگیــری آن اطالعــات کســب کــرد
تــا بتــوان میــان نیازهــا و اهــداف ســازمان و ابزارهــای مدیریــت
دانــش تناظــر برقــرار نمــود و در نهایــت انتخــاب بهینـهای را ایجــاد
نمــود کــه در نتیجــه آن ،فرآیندهــای کســب و کار در جهــت اهــداف
ســازمان بهبــود یابنــد.
شــکل زیــر تعــداد محــدودی از ابزارهــای مدیریــت دانــش
را در دو دســته کلــی نشــان میدهــد کــه میبایســت بــه ایــن
نکتــه توجــه نمــود کــه بــرای ابزارهایــی همچــون انجمــن خبرگــی،
بســتر فنــاوری اطالعــات نیــز فراهــم شــده اســت .امــروزه ابزارهــای
مدیریــت دانــش در طیفــی بســیار فراتــر از آنچــه در شــکل نشــان

داده قــرار میگیرنــد و کــه هــدف آنهــا حرکــت بــه ســمت ایجــاد
محیطــی تعاملــی بــرای یادگیــری و نــوآوری اســت .فضاهایــی کــه
در آن حــل مســاله ،یادگیــری و نــوآوری ســه حــوزه تمرکــز بــوده
تــا بهــرهوری و کارایــی ســازمان بهبــود یافتــه و ســازمان مســیر
توســعه خــود را بــا گامهایــی ســریعتر طــی نمایــد .بــا انتخــاب
صحیــح ابزارهــای مدیریــت دانــش ارتبــاط میــان کارکنــان ،ارتبــاط
ســازمان و مشــتریان ،ارتبــاط ســازمان و تامینکننــدگان بهبــود
یافتــه و بــا تســهیل جریانهــای دانشــی و نهادینــه شــدن آن در
فرآیندهــای کســب و کار ،هزینههــای ســازمان کاهــش مییابــد
و ســازمان بصــورت یــک ســازمان یادگیرنــده عمــل میکنــد .در
ادامــه چهــار ابــزار مدیریــت دانــش بصــورت اجمالــی معرفــی و
بررســی میشــوند تــا بــا نحــوه پیادهســازی و شــرایط بکارگیــری
ابزارهــا آشــنایی مختصــری حاصــل شــود.

استاد-شاگردی ()Mentoring
منتورینــگ یکــی از راههــای موثــر بــرای انتقــال دانــش ضمنــی
از خبــرگان اســت و امــروزه بصــورت فعالیــت کــردن تحــت نظــر
یــک خبــره در ســازمان معنــی پیــدا میکنــد .بــر خــاف کالسهای
درســی ،شــاگرد تمرینهــای عملــی را تحــت نظــارت و راهنمــای
اســتاد انجــام میدهــد .برنامههــای رســمی استاد-شــاگردی یــک
راهــکار بــرای اســتمرار انتقــال دانــش هســتند .در ناســا ،ایــن ابــزار
بصــورت رســمی در طــی چندیــن ســال بــکار گرفتــه شــده و شــامل
جلســات ،آمــوزش و ارزیابــی اســتادان بــوده اســت .بــا ایــن وجــود
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استاد-شــاگردی بصــورت غیــر رســمی نیــز میتوانــد رخ دهــد .رویــه
غیــر رســمی میتوانــد شــامل در اختیــار گذاشــتن راهنمــا بــرای
نیــروی جدیــد و یــا تشــویق وی بــرای یافتــن اســتاد باشــد .بهرحــال
ســازمانها بدنبــال ارتباطــات رســمی بــرای آمــوزش ســریع و کارای
نیــروی جدیــد هســتند .استاد-شــاگردی یــک فراینــد کلیــدی بــرای
مدیریــت دانــش محســوب میشــود ،زیــرا عــاوه بــر انتقــال دانــش
ضمنــی ،بــه نیــروی جدیــد (شــاگردان) کمــک میکنــد تــا بــه
عنــوان عضــوی از ســازمان پذیرفتــه میشــوند.
یک استاد میبایست ویژگیهای زیر را داشته باشد:

•خربگی
•آشنایی با سازمان ،رویهها و فرهنگ
•عالقهمند به راهنامیی و آموزش
•توامنند برای ایجاد انگیزه
•داشنت مهارتهای ارتباطی
•متعهد به زمان و منابع
مرور پس از اقدام ()After Action Review
مــرور پــس ازاقــدام ،ارزيابــى رونــد و اقدامــات صــورت گرفتــه
میباشــد کــه بعــد از اتمــام پــروژه يــا يــك فعاليــت مهــم بــا
برگــزاری جلســاتی اجــرا میشــود و بــه اعضــاى تيــم و رهبــران
تيــم ايــن امــكان را میدهــد كــه بــه كشــف و يادگيــرى دربــاره
آ نچــه رخ داده ،داليــل آن ،ارزيابــى مجــدد مســير اجــرا ،مــرور و
بازنگــرى موفقيتهــا و چالشهــا بپردازنــد .بــرای بکارگیــری ایــن
ابــزار ،نیازمندیهایــی وجــود دارد:
•فضا و ابزارهاى مناسب براى برگزارى جلسه
•اختصاص زمان كاىف و مناسب
•تســهيل كننــده ب ـراى شــكل دادن و هدايــت گفتگو(تســهیلگر
بايــد دانــش مربــوط بــه فعاليت/پــروژه را داشــته باشــد و ترجيحــا بطــور
مســتقيم درگــر پــروژه نبــوده باشــد زي ـرا وى مســئوليت هــم افزايــى و
راهناميــى را بــر عهــده دارد نــه افــزودن بــه بحــث.
•نويسنده براى تضمني تهيه مستند تفصيىل از جلسه
 AARبدنبال يافتن پاسخ براى  5سؤال كليدى است:
1.1قرار بود چه چيزى رخ دهد؟
2.2واقعيت چه بود؟
3.3چه كارهايى خوب پيش نرفت؟
4.4چه كارهايى خوب پيش رفت؟
5.5چه چيزى بايد در آينده تغيير كند؟

خبرهیاب ()Expert Locator

بــرای بهبــود فرایندهــای ســازمان و کاهــش دوبارهکاریهــا،
دانســتن اینکــه چــه کســی چهچیــزی میدانــد بســیار ارزشــمند
و کمــک کننــده اســت و امــروزه بــه یکــی از ابزارهــای کلیــدی

مدیریــت دانــش تبدیــل شــده اســت .زمانیکــه ســازمان بــا تعــداد
زیــادی نیــروی انســانی روبروســت ،پیــدا کــردن دانــش درســت در
ســازمان مشــکل میشــود و گاهــی منجــر بــه اختــراع دوبــاره چــرخ
بدلیــل ناآگاهــی از دانــش و تخصــص کارکنــان میشــود.
خبرهیــاب (او چــه کســی اســت) یــک ابــزار فنــاوری اطالعــات
اســت کــه اســتفادها کارا و موثــر و یــا اشــتراک دانــش موجــود را از
طریــق ایجــاد ارتبــاط میــان صاحبــان دانــش و متقاضیــان دانــش
فراهــم میکنــد .گاهــی سیســتم بــه ایجــاد تیمها/پروژههــای
جدیــد از طریــق یافتــن خبــرگان مــورد نیــاز کمــک میکنــد.
خبــره یــاب میتوانــد بــه ســادگی صفحــات زرد باشــد و یــا بــا
داشــتن امکاناتــی ماننــد جســتجوی اتوماتیــک خبرگــی پیچیــده
باشــد.
زمانــی کــه در ســازمان نســبت بــه دانــش افــراد آشــنایی وجــود
دارد (چــه کســی چــه چیــزی میدانــد) ،نیــازی بــه ایجــاد سیســتم
خبرهیــاب نیســت .امــا زمانــی کــه از مهارتهــا و تخصــص
کارکنــان ســازمان اطالعاتــی وجــود نــدارد ،یــک ســیتم خبرهیــاب
میتوانــد مفیــد واقــع شــود.
گامهــای زیــر بــرای طراحــی و پیادهســازی یــک سیســتم
خبرهیــاب پیشــنهاد میشــود:
1.1تعریف اهداف مدیریت دانش
2.2تعریف رابط کاربری
3.3ثبت تخصص کاربران
4.4حفظ و توسعه سیستم

بازیسازی ()Gamification
بــازی ســازی ،بکارگیــری مکانیــزم بــازی و روانشناســی بــرای
ایجــاد رفتــار مشــخص در گــروه هــدف اســت .بســیاری از ســازمانها
سیســتمهای امتیــازی ،مســابقه ،اســکوربرد و  ...را بــرای افزایــش
مشــارکت کارکنــان در فرآینــد کســب و کار ماننــد یادگیــری و
توســعه ،نــوآوری و حتــی مدیریــت دانــش بــکار میگیرنــد.
بازیســازی یکــی از ابزارهایــی اســت کــه در جهــت
تشــویق کارکنــان بــه تعامــل و همــکاری میتــوان از آن بهــره
گرفــت .میتــوان بازیســازی را بکارگیــری مولفههــای بــازی و
تکنیکهــای بــازی ســازی در فضایــی غیــر از فضــای بــازی ماننــد
آمــوزش ،ســامتی ،و در حــوزه مدیریــت دانــش بــرای تغییــر رفتــار
کارکنــان ماننــد بهبــود اشــتراک دانــش و همــکاری نــام بــرد.
بــدون طراحــی مناســب ،بازیســازی بــه شکســت میانجامــد.
بــرای اجــرای موفــق بــازی ســازی مــوارد زیــر را بایــد در نظــر
داشــت:
•توجه به متام ابعاد هدف
•مترکز بر رفتار و نه فعالیتها
•رشوع با یک پایلوت کوچک
•در نظر گرفنت پاداشهای منطقی
•در نظر گرفنت اصول اخالقی بازی
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معرفی
کتــاب مدیریــت دانــش ،سیســتمها و فرآیندهــا ،معرفــی کاملــی
از موضــوع مدیریــت دانــش اســت و جنبههــای فنــی و اجتماعــی،
مفاهیــم ،مثالهــای عملــی ،روشهــای ســنتی مدیریــت دانــش و
همچنیــن موضوعــات نــو و درحــال ظهــور را پوشــش میدهــد .در
ایــن کتــاب همچنیــن دیدگاههــا و تفاســیر متعــارف از مدیریــت
دانــش از طریــق بحثهــای عمیــق در حــوزة فناوریهــای مــورد
اســتفاده جهــت تســهیل مدیریــت دانــش در ســازمانهای بــزرگ
و کوچــک ،ارتقــاء داده میشــود .ایــن مفاهیــم و بحثهــا شــامل
شــرح کاملــی از تئوریهــا ،ابزارهــای کاربــردی ،تکنیکهــا و
فناویهــای مختلفــی اســت کــه در حــال حاضــر بــرای مدیریــت
دانــش ســازمانی اســتفاده میشــود .بحثهــای فنــاوری در ســطوح
مختلــف ارائــه شــده کــه بــرای مخاطبــان مختلــف ،ازجملــه مدیــران
کســبوکار ،دانشــجویان و فارغالتحصیــان و مدیــران ارشــد
ســازمانهای بــزرگ ،مناســب اســت.
هــدف کتــاب ،ارائــة یــک چشـمانداز کامــل و آموزنــده از شــیوههای
نوظهــور مدیریــت دانــش اســت .فنــاوری اطالعــات همیشــه بــه
عنــوان یــک کاتالیــزور مهــم در ایــن حــوزة نوآورانــه از مدیریــت،
ایفــای نقــش نمــوده و فناوریهــای مبتنــی بــر وب هماننــد وب ،2.0
وب  ،3.0هــوش مصنوعــی ،سیســتمهای خبــره ،تجزیهوتحلیــل
ترافیــک وب و ابزارهــای تعاملــی ،همچنــان بــه وظیفــة خــود در
حمایــت و تحــول مدیریــت دانــش ،عمــل میکننــد؛ هــر چنــد کــه
ایــن فناوریهــا بــه تنهایــی و بــدون در نظــر گرفتــن جنبههــای
اجتماعــی ســازمان ،هماننــد مکالمــة رودررو ،جلســات طوفــان مغزی
و انجمنهــای خبرگــی ،مؤثــر نخواهنــد بــود .از دیگــر موضوعــات
پیچیــده میتــوان بــه منســوخ شــدن مهارتهــای جدیــد ارائــه
شــده توســط محیــط کسـبوکار تنهــا ظــرف مــدت چنــد ســال یــا
چنــد مــاه اشــاره کــرد.

مدیریــت دانــش در ایــن کتــاب ،بــه صــورت انجــام آنچــه مــورد
نیــاز اســت تــا حداکثــر اســتفاده از منابــع دانشــی حاصــل شــود،
تعریــف میشــود .مدیریــت دانــش یــک مبحــث میانرشــتهای بــا
اهمیــت مضاعــف اســت کــه بــه کشــف ،ضبــط ،بهاشــتراکگذاری
و بهکارگیــری دانــش ســازمان کمــک میکنــد .در واقــع مــا
شــاهد یــک دورة جدیــد هســتیم کــه در آن ،اقتصادهــای صنعتــی
پیشــرفته ،بــا بــه میــان آمــدن عصــر دانــش متحــول شــده و
دانشــکاران ماهــر ،جــای کارگــران صنعتــی ،بــه عنــوان گــروه کاری
غالــب را میگیرنــد .بــا اینکــه مزایــای مدیریــت دانــش واضــح و
آشــکار اســت ،درک کــردن چگونگــی مدیریــت مؤثــر ایــن منبــع
بــاارزش چنــدان آســان نیســت .عمیــق و جــذاب بــودن مباحــث
کتــاب ،نشــاندهندة تجربــة بــاالی نویســندگان در حــوزة مدیریــت
دانــش اســت.
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به نام خالق لوح و قلم
مدیریــت دانــش فــردی و ســازمانی ،از الزامــات عصــر حاضــر و جــزء اصلیتریــن شــاخصهای موفقیــت و عامــل بقــای ســازمانها اســت.
لــزوم وجــود شــبکهای از اســاتید دانشــگاهی حــوزة مدیریــت دانــش ،در کنــار متخصصــان پیادهســازی ایــن مفهــوم در ســازمانهای ایرانــی،
مــا را بــرآن داشــت تــا کانــال رســمی «مشــاوران مدیریــت دانــش ایــران» را جهــت اطالعرســانی پیرامــون موضوعــات روز و همچنیــن
بــه اشــتراک گــذاری تجربیــات پیــاده ســازی مدیریــت دانــش در ســازمان هــای داخلــی و خارجــی راهانــدازی نماییــم.
بــر ایــن اســاس ،جهــت پربارتــر شــدن هــر چــه بیشــتر ایــن کانــال ،لینــک زیــر جهــت عضویــت شــما و همچنیــن ارســال آن بــرای دوســتان
و همــکاران درج گردیــده اســت.
https://telegram.me/iranKMconsulting
با تشکر
مشاوران توسعه آینده
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