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مدیر مسئول مجله مطالعات مدیریت دانش

ﭘﻨﺠاﻩﺷﻤارﻩ
هﻤراﻩمدیریﺖداﻧﺶایراﻧﻰ

این پنجاهمین شماره مجله تخﺼﺼی مطالعات مدیریت دانش
است.
هفده سال تجربه مشاوران توسعه آینده در پایهریزی رویکردهای
اجرایی مدیریت دانش در ایران ،جز با توسعه همزمان فرهنﮓ
عمومی کسبو کارها در زمینه مدیریت دانش ممکن نبود .آن
زمان که مشاوران اولین راهکارهای اجرایی مدیریت دانش را
به صنایع کشور معرفی مینمود ،با این چالش روبرو بود که
سازمانها هیﭻ دیدی نسبت به مدیریت دانش نداشتند ،اگر
چه به شدت با معضالت ناشی از نبود آن دست و پنجه نرم
میکردند.

ما خیلی زود متوجه شدیم که توسعه مدیریت دانش در کشور
صرفاً با اﻗدامات شرکتی که بیشتر شکل استارت آپی داشت،
مقدور نخواهد بود .بنابراین تیم پایهگذار مشاوران ،خیلی زود
به سمت اجرایی کردن رویکردهای توسعه فرهنﮓ مدیریت
دانش به عنوان یک مسﺌولیت اجتماعی و نه رویکرد انتفاعی
پرداخت .اولین تالشهای مشاورانیها ،مشارکت جدی و فعال
در راهاندازی و توسعه کنفرانسهای ملی و بینالمللی مدیریت
دانش و سﭙس جایزه ملی مدیریت دانش بود؛ اﻗداماتی که در
بین سالهای  1386تا  1395بارزترین جلوه فرهنﮓسازی
عمومی مدیریت دانش در سطﺢ کشور محسوب میشد .البته
این تاﺛیرگذاری عم ً
ال وﻗتی جلوه باالتری گرفت که محلی برای
اراﺋه دستاوردهای اجرایی مدیریت دانش در سازمانهای ایرانی
شد.
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مشاوران در این مجموعه کنفرانسها با فراهم آوردن امکان اراﺋه
دستاوردهای عملی سازمانهای ایرانی در کارگاههای مدیریت
دانش عم ً
ال به مبنا کردن رویکردهای جامع خود در زمینه
مدیریت دانش ایرانی پرداخت .دیر زمانی نگذشت که به این
نتیجه رسیدیم که صرﻑ برﻗراری رویدادهای خاﺹ در مقطعی
خاﺹ در هر سال نمیتواند پوششدهنده نیاز سازمانهای
ایرانی برای محتوای عملی مدیریت دانش باشد و الزم است
جریانی مداوم از اراﺋه دانش مدیریت دانش به سازمانها و
دستاندرکاران و محققان مدیریت دانش شکل پیدا کند.
همین ایده ایجادکننده اولین جرﻗههای انتشار مجله مطالعات
مدیریت دانش بود .در سال  1389مشاوران توسعه آینده
بعد از انتشار مجموعهای پراکنده ،اما با بازخوردهای مﺜبت از
خبرنامههای مدیریت دانش (با عنوان اولیه همای دانش) ،بر
آن شد که به این امر رسمیت ببخشد و اولین شماره نشریه
مطالعات مدیریت دانش که در نوﻉ خود اولین مجله تخﺼﺼی
مدیریت دانش در کشور محسوب میشد را منتشر کرد.
مجله مطالعات مدیریت دانش که اساساً به صورت ﻏیرانتفاعی
و با تالش و سرمایهگذاری مشاوران توسعه آینده منتشر شد؛
بر اساس مسﺌولیت اجتماعی مشاورانیها و برای ادای دین
به سازمانهایی انجام شد که در بحبوحه چالشهای روزمره
خود به فکر توسعه دانشبنیان خود و کشور بودهاند .این مجله
همواره دربرگیرنده مفاهیم حرفهای و علمی مدیریت دانش،
نمونههای موفﻖ بینالمللی و انعکاس راهکارهای مدیریت
دانش در سازمانهای ایرانی بوده است.
بدون تردید مهمترین سرمایه مجله مطالعات مدیریت دانش
هزاران خواننده ارزشمند آن هستند که همواره با تشویﻖ خود ما
را دلگرم کردهاند و نقدهای سازنده خود را به ما هدیه نمودهاند.
دوستانی که در کار نشر هستند میدانند که انتشار منﻈم یک
مجله تخﺼﺼی برای پنجاه شماره متوالی ،بدون هیﭻ برنامه
درآمدزایی ،جز با برخورداری از یک تیم همفکر و همعقیده
برای توسعه یک مبحﺚ نوین مقدور نیست .مشاورانیها در
این سالها با وجود چالشهای بسیار ناشی از فشردگی اجرای
صدها ﻃرح مدیریت دانش ،مجدانه بر ادامه این مسیر تاکید
کردهاند و الزم است از همین جا از همه این عزیزان و به
خﺼوﺹ ،و به نمایندگی آنها ،از دوست عزیز آﻗای مهندس

امیر خسروانی که مدیریت تولید این محتوای تخﺼﺼی را به
صورت همهجانبه بر عهده داشتهاند ﻗدردانی نمایم.
مشاوران توسعه آینده ،همﭽون سالهای گذشته همﭽنان به
مسﺌولیت اجتماعی خود در توسعه فرهنﮓ مدیریت دانش
میپردازد و البته یکی از جدیدترین این فعالیتها وبینارهای
رایگان تخﺼﺼی مدیریت دانش است که برنامه جدی بر تداوم
آن با توجه به بازخوردهای بسیار مﺜبت آن داریم.
در اینجا ﺿمن تشکر مجدد از همه خوانندگان فرهیخته مجله
مطالعات مدیریت دانش ،همراهی پایدار و اراﺋه رهنمودهای
ارزشمندشان را تقاﺿا دارم.
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امیر خسروانی
سردبیر و مدیر ارشد پروژه

مدیریﺖداﻧﺶدرTataChemicals
کاپیل رام وکیل 1در سال ،1927کارخانه تولید نمکهای صنعتی
اوخا واﻗع در استان بمبﺌی را راهاندازی کرد .پس از گذشت یک
دهه از تاسیس کارخانه ،برای گسترش کسبو کار ،تﺼمیم به
راهاندازی یک کارخانه خاکستر سودا گرفت .اما از آنجایی که
بودجه کافی برای این سرمایهگذاری در اختیار نداشت ،با یک
خانواده تجاری فعال در زمینهی نساجی ،هتلداری و فوالد ،با
عنوان تاتاس وارد مذاکره شد .تاتاس مالکیت شرکت را برعهده
گرفت و نام کارخانه را در سال  1939به Tata Chemicals Lim-
( ited )TCLتﻐییر داد.

این شرکت تولیدی فعالیت خود را در حوزه تولید محﺼوالت
شیمیایی ادامه داد؛ به ﻃوریکه در سال ،2010تولید مواد
شیمیایی 59 ،درصد از کل درآمد و کود شیمیایی ،باﻗی
درآمد شرکت را تشکیل میداد .همراه با صدور مجوز واردات
خاکستر سودا در سال  1991از سوی دولت هند ،شرکت تاتا
با مجموعهای از رﻗبای جدید در این صنعت مواجه شد .به
ﻃوریکه سهم بازار شرکت از  60درصد به  42درصد کاهش
یافت .عالوه بر این ،کاهش عوارﺽ باعﺚ تشویﻖ واردات و
دامﭙینﮓ در این حوزه شد .در این راستا پیادهسازی مدیریت
دانش به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی مواجهه با بحران
افزایش رﻗابت ،شناسایی شد.

1. Kapil Ram Vakil
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ﭘیادﻩساﺯﻯمدیریﺖداﻧﺶدرتاتا
ﻃبﻖ گفته دکتر  ،Devsenپایههای مدیریت دانش در میتاپور
(یکی از کارخانههای تولیدی تاتا) پیریزی شد .آنها بر این
باور بودند که میتاپور در ﻃول این سالها ،تجارب بسیاری را
جمعآوری کرده و پایگاههای دانشی خود را توسعه داده است.
اما آنﭽه در این میان مﻐفول مانده دستیابی به بهروشها است.
در این راستا پیادهسازی مدیریت دانش جهت شکلگیری یک
جریان دانشی منسجم در شرکت تاتا آﻏاز شد .ارزیابی مدیریت
دانش در سال  ،2004با هدﻑ شناسایی نیازها و داراییهای
دانشی ،شکاﻑ بین تقاﺿا و عرﺿه و موانع جریان دانش با
بهرهمندی از خدمات یک شرکت مشاورهای در میتاپور به انجام
رسید .در نهایت بر اساس پیشنهاد مدیر دانش شرکت ،کمیته
راهبری متشکل از مدیران ارشد تشکیل شد .این کمیته نقشه
راه جامع مدیریت دانش را در راستای پاالیش و انتشار دانش
ﺿمنی و صریﺢ کارکنان تدوین کرد.
ﻃبﻖ این نقشه ،نیازهای دانشی در هر واحد به سه سطﺢ
ﻃبقهبندی شد:

فرآیند اعتبارسنجی مدیریت دانش

انجمنهای مختلﻒ میپردازد.
در راستای اجرای این ﻃرح ،شرکت پورتالی به نام  Titliو Gan-
 gotriرا راهاندازی کرد Titli .پایگاه دانشی است که شرکت
به منﻈور ﺛبت آزمایشها و خطاهای رﺥ داده از آن استفاده
میکند.

تیﻢمدیریﺖداﻧﺶ

دکتر  ،Devsenبه عنوان رﺋیس ارزیابی عملکرد مدیریت دانش
 ،TCLتیمی از افراد بخشهای مختلﻒ جهت پیادهسازی

 :1نیازهای اساسی (اراﺋه دانش اولیه مورد نیاز برای بهبود
عملیات یا حل مشکالت)
 :2نیازهای بهبود و توسعه (اراﺋه دانش مورد نیاز برای
دستیابی به اهداﻑ تاکتیکی ،جمعآوری اﻃالعات کلیدی
کسبوکار ،استخراﺝ دادهها ،ترویﺞ استفاده مجدد از تجارب،
یکﭙارچگی و شناسایی اﻃالعات یا مشکالت دانش مربوﻁ به
فرآیندهای کسبوکار)
 :3نیازهای استراتژیک (بکارگیری دانش برای پشتیبانی از
نوآوری و تﺼمیمات مدیریت در سطﺢ سازمان).
دانش مورد نیاز برای پوشش نیازهای فوﻕ ،از منابع دانش
داخل و خارﺝ سازمان کسب خواهد شد؛ به این منﻈور کمیته
راهبری فرآیندی را از کسب تا به اشتراکگذاری دانش به
صورت زیر ترسیم کرده است.
ﻃرﻑ دیگر واحد دارای پورتالی است که امکان دسترسی به
تمام دانشهای شرکت را میسر میکند .هر دانش باید توسط
رﺋیس بخش در مقیاس  1تا  5رتبهبندی شود .همﭽنین کمیته
راهبری به تسهیم دانشهای مفید در ﻗالب جلسات هفتگی و

تکنیکهای مدیریت دانش تشکیل داد .تیم مدیریت دانش
ملزم به گزارشدهی مستمر به رﺋیس هر واحد بوده و مسﺌولیت
مدیریت عملکرد مدیریت دانش در سازمان را عهدهدار بود .این
امر افزایش تعداد تجارب اراﺋه شده و گزارشات بکارگیری را در
پی داشت .همﭽنین این تیم از سیستمهای اندازهگیری جهت
سنجش میزان اﺛربخشی فعالیتهای مدیریت دانش استفاده
میکرد .در ادامه به فعالیتهای اصلی تیم مدیریت دانش در
تاتا اشاره میشود:
جمعآوری دانشها و تجارب؛
انتشار ماهانه خبرنامه مدیریت دانش؛
مجله الکترونیکی مطالعات مدیریت دانش
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تمرکز بر  487حوزه کسبوکار؛
یکﭙارچگی فرآیندهای سازمانی با مدیریت دانش؛
بررسی و مرور جلسات به صورت هفتگی.

کافهدانش()K-café

کافه دانش روشی ﻏیررسمی برای بحﺚ گروهی ،تﺄمل ،توسعه
و اشتراک افکار و بینشهای موجود در ﺫهن افراد سازمان
میباشد .در این روش افراد نﻈرات و تفکرات یکدیگر را
ﻓرﺁیﻨدمدیریﺖداﻧﺶدرﺷرﻛﺖ
ﻗضاوت نکرده و این امر امکان اشتراکگذاری دانش موجود
TataChemicals
در ﺫهن کارکنان را میسر میکند .در هنگام راهاندازی این
مرورجلسات
ابزار با بهرهگیری از روشهای مناسب میتوان به خروجیهای
تیم مدیریت دانش در راستای بهبود تعامل و ارتباﻁ میان ﻗابل ﻗبولی دست یافت .کارکنان به خﺼوﺹ کارآموزان تمایل
کارکنان به بررسی و مرور جلسات در حوزههای مختلﻒ بسیاری به شرکت در کافه دانش دارند .این امر در برخی از
کسبوکار میپردازد .این جلسات بر یادگیری حاصل از تجارب واحدها بسته به اندازه آن ،یک بار در ماه برگزار میشود.
گذشته ،اﻗدامات آﻏاز شده و داستانهای مفید متمرکز است.
الزم به ﺫکر است دانش سازمان با شرکا و مشتریان به اشتراک
گذاشته میشود.

طرحمراجعهتسهیلگران

دالیلی همﭽون سطﺢ سواد پایین برخی کارمندان ،فقدان
زیرساخت کافی فناوری اﻃالعات ،عدم درک کارمندان از ارزش
راهحلهای به کار گرفته شده ،مشکالت نگارشی و کمبود
زمان ،منجر به عدم ﺛبت دانش بعضی افراد به خﺼوﺹ در
بخش فنی میشود .در این راستا برنامه مراجعه تسهیلگران
دانش برای پوشش این ﺿعﻒ در شرکت Tata Chemicals
پیادهسازی شد.
در این راهکار تسهیلگران با کارکنان فنی مالﻗات کرده و به
داستانهای آنها گوش میدهند .در نهایت داستان نقل شده
را در ﻗالب نسخه چاپی در اختیار همگان ﻗرار میدهند .این
داستانها به زبانهای دیگر ترجمه شده و با کسب تایید نهایی،
به ﻃور همزمان در پورتال  Titliیا  Gangotriﺛبت میشوند.
شرکت جهت بررسی نتایﺞ این برنامه ،اﺛربخشی تسهیلگران را
در ابعادی مانند تعداد داستانهای ارسالی ،ارتباﻁ داستانهای
اراﺋه شده با نیازمندیهای شرکت و پتانسیل مشارکت مداوم
ارزیابی میکند .به ﻃوریکه اﺛربخشی این روش منجر به افزایش
تعداد تسهیلگران شرکت تاتا در گذر زمان شد.

برنامهمشارکتمدیران

کارکنان از ﻃریﻖ همراهی اعضای تیم مدیریت دانش و
هماهنﮓکنندگان بخش ،مشتاﻕ به اراﺋه درسآموختههای
خود شدند و این اﻗدام منجر به تکمیل درسآموختههای
موجود و انتشار درسآموختههای جدید شد .هر یک از افراد
در بازه زمانی سه ماهه ،در حدود پنﺞ داستان را اراﺋه داده و
این داستانها توسط افراد بازنشسته و خبره مورد بررسی ﻗرار
گرفت.
مجله الکترونیکی مطالعات مدیریت دانش

8

جلساتبررسیعملکردشیفت
بررسی عملکردی ( )PD2ابتکاری بود تا دانش به هنگام تولید،
در دسترس افراد ﻗرار گیرد .پیش از این ،پس از پایان شیفت،
افراد محل کار را ترک میکردند و گروه جدیدی از کارگران
جایگزین آنها میشد .اما در مفهوم  ،PDدر ﻃول تﻐییرات
شیفت ،کارگران شیفت ﻗبل و بعد به مدت پنﺞ دﻗیقه با هم
مالﻗات میکنند .به عبارت دیگر در شیفت ﻗبلی تمام انحرافات
مشاهده برای پرسنل شیفت بعد توﺿیﺢ داده میشود .در نهایت
ایدههای جدید تولید شده از  ،PDبه ناﻇرین یا مهندس مسﺌول
بخش مربوﻃه منتقل میشود .تمامی این ایدهها در دفترچهای
به نام "گزارش بهبود" به ﺛبت میرسد.

در ﻃی این جلسات ،به بهترین ایدهها و اراﺋهکنندگان آن
جوایزی اهدا میشود تا بدین ﻃریﻖ افراد به بیان ایدههای
خود در شرکت تشویﻖ شوند .این ایدهها اﻏلب توسط سرپرست
مدیریت دانش شرکت تایید و سﭙس جهت امکانسنجی برای
شورای منابع انسانی ( )HRارسال میشود.

انجمنهایخبرگی()COPs

انجمن خبرگی شامل گروهی از افراد است که دﻏدﻏهها و
عالیﻖ مشترک کاری داشته و مساﺋل کاری خود را با هم در
میان میگذارند .انجمنهای خبرگی متعددی در شرکت وجود
دارد که هر یک دارای مجموعهای از محﺼوالت هستند .در
ادامه به برخی از اهداﻑ تشکیل انجمن خبرگی در شرکت تاتا
3
اشاره میشود:
جلساتبررسیفنی
به اشـتراکگذاری مسـاﺋل ،ایــدهها و درسآموختهها،
تیم مدیریت دانش متوجه وجود مشکالت مشابه در بخشهای
راهحلهای به کار گرفته شده ،یافتههای تحقیقاتی و سایر
مختلﻒ شرکت ،به ویﮋه در واحد تعمیر و نگهداری شد.
بدین منﻈور این تیم برگزاری جلسات گفتگوی فنی را از سال جنبههای مربوﻁ جهت توانمندسازی یادگیری کارکنان؛
ایجاد مزایای ﻗابل اندازهگیری و ملموس؛
 2008به صورت منﻈم (هر دو هفته یک بار) آﻏاز کرد.
خلﻖ ارزشافزوده برای شرکت تاتا.
این گروه با بیان مشکالت روزمره شرکت و بحﺚ و گفتگو در
این باره به اراﺋه راهحل میپردازد .الزم به ﺫکر است تمامی این
جلسات ،ﺿبط و به زبانهای مختلﻒ ترجمه میشوند.

		2. Performance Dialogues
		3. Technical Dialogues

source:Knowledge Management at Tata Chemicals, Mithapur /Verma,
Sanjay; Dixit, Mukund R./ Indian Institute of Management, Ahmedabad
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محمدحسن بختیاری
کارشناس ارشد مدیریت دانش

 1967شروﻉ به کار کرد .مﺄموریت این وزارتخانه "تدوین و
مدیریﺖداﻧﺶدروﺯارتترابرﻯ
هماهنگی سیاستهایی است که سیستم حمل و نقل ملی
ایاﻻتمتحدﻩﺁمریﻜا
کارآمد و اﻗتﺼادی را با توجه به نیاز جامعه ،محیط زیست و
)مﻄاﻟﻌهموردﻯادارﻩﺣﻤﻞوﻧﻘﻞویرﺟیﻨیا(
دفاﻉ ملی فراهم کند".
وزارت ترابری ایاالت متحده یکی از پانزده وزارتخانه دولت این وزارتخانه در هر یک از ایالتها یک اداره زیرمجموعه دارد.
فدرال ایاالت متحده آمریکا است .این وزارتخانه ﻃبﻖ ﻗانون در ادامه مهمترین اهداﻑ پیادهسازی مدیریت دانش در برخی
وزارت ترابری کنگره در  15اکتبر  1966تﺄسیس و در  1آوریل ادارات زیر مجموعه وزارت ترابری آمریکا بیان شده است:

مجله الکترونیکی مطالعات مدیریت دانش
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اداره حمل و نقل ویرجینیا ،با حدود  9200کارمند ،یکی از
بزرگترین آژانسهای رفاه عمومی ایالتی و از نﻈر سیستم
بزرگراهی ،سومین ایالت در آمریکا به شمار میرود .ادارﺓ حمل
و نقـل ویرجینیا شامل  9بخش منطقهای ،مسﺌول ساخت،
نگهداری و بررسی عملکرد جادهها ،پلها و تونلها به ﻃول
 92931کیلومتر است .این  9زیرمجموعه منطقهای ،به 42
شرکت رسمی و  2شرکت وابسته تقسیم میشوند .دفتر
مرکزی این ادارﺓ در شهر ریﭽموند واﻗع شده که دارای 35
ﻗسمت عملیاتی و اداری است .الزم به ﺫکر است ،اداره حمل و
نقل ویرجینیا به عنوان یک نمونه موفﻖ پیادهسازی سیستم
مدیریت دانش در سیستم حمل و نقل آمریکا شناخته میشود.
بیانیه ماموریت این اداره به شرح زیر است » :برنامهریزﻱ ،اجرا
و حفﻆ سیستم حمل و نقل ایمن ،ﺿمن تسهیل حمل و نقل
کاال و مسافر ،منجر به رونﻖ اﻗتﺼاد شده و کیفیت زندگﻲ افراد
را بهبود مﻲبخشد«.

در اواسط دهه  ،1990این اداره دولتی حجم عﻈیمی از تجربه
و دانش ارزشمند نیروی کار خود را به دلیل بازنشستگی پیش
از موعد کارمندان باسابقه از دست داد .در نتیجه برای کاهش
فقدان دانشی و تجربیاتی به وجود آمده ،کارمندان سابﻖ را به
عنوان نیروی ﻗراردادی استخدام کرد .از ﻃرﻑ دیگر با توجه به
نرﺥ باالی بازنشستگی در آینده نزدیک ،به منﻈور جلوگیری از
تکرار مجدد فقدان دانشی و پاسخ به نیاز شناسایی ،جمعآوری،
سازماندهی و انتشار دانش ،واحد مدیریت دانش از اواخر سال
 2003در دفتر مرکزی این اداره ایجاد شد.
هنگامی که فلیﭗ ساچت در سال  ،2002به عنوان مامور
عالیرتبه دولت بـه  VDOTپیوست ،دو مفهـوم مدیریت دانش
و مرکز آموزش را به عنوان برنامههای جدید ،برای رسیدگی
بـه داراییهای انسانی سازمان ،معرفی کرد .انتﻈار او از مدیریت
دانش ،پرداختن به شناسایی و تسهیم حوزههای کلیدی دانش
سازمان بود و برای بخش مدیریت دانش ،دو دستورالعمل اراﺋه
مجله الکترونیکی مطالعات مدیریت دانش

11

شد.
ایجاد انجمنهای خبرگی برای مدیران پروژههای ساخت
ایجاد بانک تجارب و درسآموختههای سازمان
هدﻑ واحد مدیریت دانش در اداره حملونقل ویرجینیا
( )VDOTحفﻆ حافﻈه سازمانی و در دسترس ﻗرار دادن دانش،
به منﻈور ایجاد محیطی حمایتکننده از خلﻖ و اشتراک دانش
است؛ تـا بـه سازمان در شناسایی آنﭽه که میداند ،کمک کند.
این تﻐییرات از ﻃریﻖ تهیه نقشه دانش و تﺄسیس انجمنهای
خبرگی به عنوان دو راهکار مهم و مﺆﺛر صورت گرفت .به منﻈور
ارزیابی این فعالیتها ،شاخﺺهای اندازهگیری نیز در برنامه
استراتﮋیک گنجانده شده است .در برنامه استراتﮋیک ،نقشه
دانشی به شبکه دانشی و انجمنهای خبرگی از  2عدد به 20
انجمن افزایش خواهد یافت.
در سال  2004شرکت از محدودیتهای استخدامی خود کاسته
و سه مدیر پروژه جدید استخدام شدند .اداره در آن زمان 4
کارمند تمام وﻗت و  2کارمند نیمه وﻗت به همراه کارمندان
پشتیبانی اداری داشت .فهرستی از پروژههای مدیریت دانش
احتمالی ،جمعآوری شده بود و این پروژهها به اعضای جدید
تیم مدیریت دانش سﭙرده شد تا ایجاد انجمنهای جدید را
آﻏاز کنند .فعالیتهای موازی نیز در ایجاد نقشه دانشی وجود
داشت که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
شناسایی خبرگان و دانش آنها
شناسایی شکاﻑهای دانشی
ارتقاء و تعریﻒ مدیریـت دانش در داخل سازمان
همﭽنین واحد مدیریت دانش از پیوستن کتابخانه اداره
حمل و نقل ویرجینیا ،استقبال کرده و از اﻃالعات کتابخانه و
مرکز اسناد و همﭽنین بانک اﻃالعاتی مهارت خبرگان بـرای
شناسایی ،سازماندهی و بهکارگیری دانش استفاده کرده است.
به ﻃور کلی مهمترین اﻗدامات حوزه مدیریت دانش در اداره
حمل و نقل ویرجینیا به شرح زیر است:
سال  :2002ایجاد واحد مدیریت دانش به عنوان اولین واحد
 KMدر حوزه راه و حمل و نقل؛
سال  :2004ایجاد انجمنهای خبرگی برای پروژههای ساخت
و نگهداری حوزه راه؛
سال :2009تﻐییر نام واحد مدیریت دانش به "مرکز انتقال

دانش و اﻃالعات"؛
سال  :2010استفاده از تکنیکهای مدیریت دانش نﻈیر ﻃوفان
فکری ،کمک همکار و انجمنهای خبرگی جهت استفاده در
توسعه تحقیقات حوزه راه؛
سال  :2014استفاده از تکنیک  AARدر کلیه پروژههای
ساخت و نگهداری راهها به منﻈور جمعآوری درسآموختههای
پروژهها؛
سال  :2018استفاده از تکنیک مستندسازی تجارب خبرگان و
جمعآوری تجارب بازرسی پروژههای ساخت به منﻈور استفاده
در رویه بازرسی جهت ارتقاء ایمنی راه ،کاهش هزینهها و زمان
پروژه ساخت؛
سال  :2021استقرار سامانه clear databaseبه عنوان یک سامانه
یکﭙارچه شناسایی ،ﺛبت ،ارزیابی و به اشتراکگذاری بهترین
تجارب و درسآموختههای حوزه ساخت و نگهداری راهها در
وزارت حمل و نقل ایاالت متحده به صورت پایلوت در کارولینای
شمالی و ویرجینا.

source:www.virginiadot.org
https://www.virginiadot.org/info/search_virginiadot.asp?cx==017887964425481268552%3Adgsunngpzqe&ie=UTF-8&q=knowledge+management&search-submit
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0361198121995195
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0361198118782025
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سحر یاقوتی
کارشناس ارشد مدیریت دانش

ﭘیادﻩساﺯﻯمدیریﺖداﻧﺶدرهوﺁوﻯ
شرکت هوآوی یکی از مشهورترین برندهای جهانی از نﻈر
سرعت رشد بوده و در سال  2015به عنوان بزرگترین
تولیدکننده تجهیزات مخابراتی و تلفنهای هوشمند در جهان
شناخته شد .هوآوی از  2بخش ﻃراحی تجهیزات مخابراتی و
تلفنهای هوشمند و شبکههای ارتباﻁ از راه دور تشکیل شده
است.

مدیریت دانش در هوآوی به عنوان یک استراتﮋی جهت افزایش
مزیت رﻗابتی شناخته میشود زیرا به شرکت جهت رﻗابت
از نﻈر دانش بازار و فرهنﮓ سازمانی کمک میکند .اهداﻑ
مدیریت دانش شرکت در ﻗالب سه شعار تعریﻒ شده است:
"ظرف یک دقیقه دانش مورد نیاز را پیدا کنید ،یک روز
برای پاسخگویی به سواالت در انجمن و یک ماه برای
کسب تجربه پروژه پس از اتمام آن صرف کنید".

اهداﻑاستﻔادﻩاﺯمدیریﺖ
داﻧﺶدرهوﺁوﻯ
افزایش اﺛربخشی سازمان؛
هوآوی معتقد است که یادگیری فردی و سازمانی نقش مهمی
در افزایش اﺛربخشی سازمان دارد .این شرکت از تجارب
شرکتهای همکار خود مانند  Oracleاستفاده کرده و در
راستای بهبود کاالهای خود گام برمیدارد.
تﻐییرات مداوم؛
هوآوی به صورت مداوم در حال تﻐییر و بهبود کاالهای خود
میباشد .بنابراین بایستی دانش و تجارب کارکنان خود را به
کار گرفته و در راستای ارتقا آن بکوشد.
افزایش شهرت؛
هوآوی همواره بهدنبال اراﺋه محﺼوالت ارزان و باکیفیت باال
میباشد و در این راستا نیازمند یادگیری و تولید ایدههای
نوآورانه میباشد.
بنابراین با توجه به موارد ﺫکر شده ،مدیریت دانش در این
شرکت حول سه موﺿوﻉ مطرح شده است:
مدیریت رشد سریع تعداد پرسنل در اوایل سال 2010؛
افزایش سرعت یادگیری جهت ورود به بازارهای جدید؛
انتقال دانش از دفتر مرکزی چین به کارکنان پروژهها و
سایر تیمهای خدماتی در سراسر جهان.

استراتﮋﻯمدیریﺖداﻧﺶ
مدیریت دانش در هوآوی به استراتﮋیهایی مناسب برای اداره
و توزیع منابع دانش از جمله فرآیندها ،نوآوریها ،سیاستها،
اسناد استراتﮋی و ﻏیره گفته میشود .استراتﮋی مدیریت دانش
هوآوی بر سه عنﺼر اصلی تکیه دارد :کسب ،رهبری و انتقال
دانش.

ﻛسﺐداﻧﺶ

اولین استراتﮋی مدیریت دانش ،کسب دانش است .یکی از
راههای اصلی کسب دانش در هوآوی تحقیﻖ و توسعه به عنوان
بخشی از الزامات نوآوری سازمانی میباشد .ﻃبﻖ نﻈر یکی
از مشاورین شرکت ،هوآوی به نوآوری مشتریمدار افتخار
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میکند .این نوﻉ نوآوری در کسب اﻃالعات و بینش راجع به
ﺫینفعان کمک کرده و در نتیجه برای شرکت مزیت رﻗابتی
ایجاد میکند .جنبههای دیگری مانند سیاستها ،فرآیندها
و استراتﮋی ،از ﻃریﻖ تیم رهبری تحلیل و اجرا میشوند.
همﭽنین امکان استفاده از ﺫینفعان خارجی و شرکای سازمانی
جهت تسریع روند کسب دانش وجود دارد .این موﺿوﻉ سبب
کسب درسآموختههای زیادی از رﻗبا میشود.

رهﺒرﻯداﻧﺶ
رهبری دانش یکی از الزامات اﺛربخشی مدیریت دانش است.
در چارت سازمانی ،جایگاه یک فرد به عنوان متولی مدیریت
دانش دیده شده و وﻇیفه وی کسب اﻃمینان از دستیابی
موﺛر به دانش مورد نیاز و انتقال آن در راستای بازارهای هدﻑ
است .متولی مدیریت دانش ،تیم مجری فعالیتهای مدیریتی
را راهبری میکند .ﻃبﻖ نﻈر محققین ،مدیریت دانشی موﺛر
است که ﻗدرت تﺼمیمگیری دﻗیﻖ و درست را در زمان وﻗوﻉ
بحران فراهم میکند .بنابراین تیمهای مدیریت دانش به منﻈور
تﺄﺛیرگذاری و پیشبرد استراتﮋیهای شرکت ،تسریع روند
تحقیﻖ و توسعه و ایجاد خالﻗیت و نوآوری در شرکت هوآوی
تشکیل شدند.

اﻧتﻘالداﻧﺶ
آخرین جنبه استراتﮋی مدیریت دانش هوآوی انتقال دانش
است .به گفته محققین ،دانش باید به سادگی و با فرآیندی
شفاﻑ ،منتقل شود و این نکته برای گسترش جهانی شرکت
هوآوی بسیار مهم بود .در اداره برنامهریزی منابع سازمانی،
واحدی به نام مرکز دانش دایر شده و کلیه اﻃالعات کلیدی
شرکت در آن موجود است .هر کارمند موﻇﻒ است ﻃبﻖ
فرآیندی مشخﺺ شده و جهت آشنایی با نوآوریها و فرهنﮓ
شرکت مطالعاتی در زمینه حوزه تخﺼﺼی خود داشته باشد .در
این مرکز آموزشهایی درباره چگونگی دستیابی به موفقیت و
افزایش رتبه شﻐلی در شرکت برای کارکنان وجود دارد.
هدﻑ نهایی هوآوی از اشتراک و مدیریت دانش ،ایجاد بستری
برای جذب کارکنان جدید و احساس تعلﻖ در آنها است .در
حال حاﺿر اﻗدامات اجرایی نﻈیر تحقیﻖ ،کدگذاری ،آموزش،
انتشار و ایجاد تقاﺿا ،به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت دانش
در این شرکت محسوب میشوند .بنابراین مدیریت دانش در
این شرکت متمرکز بر کسب ،رهبری و انتقال دانش بوده و این
ابعاد در سراسر شرکت رشد یافته و در استراتﮋی و برنامههای
تمام سطوح گنجانده شده است.
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14

میکند که دارای وجوه مشترک و ارتباﻃات با یکدیگر هستند.
مدلWIIG
بنابراین حفﻆ دانش تولید شده و بکارگیری آن بسیار اﺛربخش
هوآوی برای پیادهسازی مدیریت دانش از مدل  WIIGاستفاده و ﺿروری است.
کرده است .ویﮓ در مدل مدیریت دانش اینگونه بیان میکند:

"دانش زمانی مفید و ارزشمند خواهد شد که
سازماندهی شود .این سازماندهی باید با توجه به نوع
بهکارگیری آن متفاوت بوده و با استفاده از ابزارهای
متفاوت قابلدسترس و بازیابی باشد".
ابعاد ﻗابل بررسی در مدل مدیریت دانش ویﮓ عبارتاند از:
کامل بودن
پیوند داشتن
تناسب
چشمانداز و هدﻑ

1

ﻛامﻞبودﻥ

سازمان دارای انواﻉ دانش ﺿمنی و صریﺢ میباشد که بایستی
به ﻃور کامل جمعآوری و نگهداری شود .وجود دانش ناﻗﺺ،
زنﮓ خطر مهمی برای سازمان میباشد.

3

تﻨاسﺐ

دانشهای جدید تولید شده بایستی با دانشهای موجود تناسب
داشته و در یک راستا باشند.

4

ﭼﺸﻢاﻧداﺯوهدﻑ

این تکنیکی است که در آن دانش از نقطه خاصی با هدﻑ
خاﺹ شناخته میشود .به عنوان مﺜال ،یک محﺼول باید از
دیدگاه توسعهدهنده و همﭽنین از دیدگاه مشتری ،مشاهده
شده و راهکارهای بهبود و چشمانداز براساس این دید تدوین
شود.

تﻜﻨیﻚهاﻯمدیریﺖداﻧﺶدرهوﺁوﻯ

طوفان فکری
این تکنیک شامل تعامل با افراد ،شناسایی مساﺋل حیاتی موﺛر
بر شرکت و اراﺋه راهحلهای متعددی است که به حل مشکل
کمک میکند .هوآوی از این تکنیک در موارد بسیاری استفاده
کرده است که از جمله میتوان به تعامل میان شرکتهای
محلی و شرکتهای چینی برای پیادهسازی پلتفرم واحد اشاره
کرد .به ﻃور کلی ﻃوفان فکری به کشﻒ ایدههای متنوﻉ کمک
کرده و برای موفقیت بیشتر بایستی تسهیلگرانی جهت اداره
جلسات حاﺿر باشند.
انجمنهای خبرگی ()COP
هوآوی همواره افرادی را از تیمها و گروههای مختلﻒ دور هم
جمع کرده و از تجربه و دانشهای آنها برای بهبود عملکرد
سازمان استفاده میکند.
ﭘیوﻧدداﺷتﻦ
تعامل چهره به چهره
هوآوی ﻃیﻒ وسیعی از محﺼوالت را تولید میکند که دارای این تکنیک شامل مالﻗات و گفتگوی رودررو افراد با یکدیگر
وجوه مشترک و ارتباﻃات با یکدیگر هستند .بنابراین حفﻆ است .این جلسات عمدتا به صورت رسمی و برای کمک به
دانش تولید شده هوآوی ﻃیﻒ وسیعی از محﺼوالت را تولید تحقﻖ اهداﻑ شرکت ﻃراحی شده است .تعامل چهره به چهره
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میان مدیریت ،کارکنان و سایر ﺫینفعان برای به اشتراکگذاری حضور در انجمنهای خبرگی مرتبط؛
دانش و تجربیات در نﻈر گرفته شده است.
پاسخ به بیش از  70درصد سواالت و چالشهای مطرح
شده در جلسات انجمن خبرگی؛
ﻧتایﺞﺣاﺻﻞاﺯمدیریﺖداﻧﺶدرهوﺁوﻯ
بازدید  16میلیون نفر در ماه از انجمنهای خبرگی مجازی؛
تشکیل  3500تیم فعال و اشتراک دانش؛
بخشی از موفقیتهای کسب شده ناشی از پیادهسازی مدیریت
پاسخ به بیش از  500سوال مرتبط با چالشهای کسبوکار
دانش در هوآوی را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
رفع مشکل دو ماهه یکی از کارمندان تنها پس از  5ساعت در  6ماه.

source:The knowledge managers Hand book
HUAWEI CASE STUDY Published In Faculty of Science, Engineering, and Technology Swinburne University
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روح اله خزایی
کارشناس ارشد مدیریت دانش

مدیریﺖداﻧﺶدرویﺰاگاستیﻞ
شرکت ) Rashtriya Ispat Nigam Limited )RINLیک
شرکت دولتی تحت کنترل وزارت فوالد هند است که کارخانه
فوالد  Visakhapatnamمعروﻑ به "ویزاگ استیل" را اداره
میکند .این کارخانه در سال  1990راهاندازی و در چند سال
ابتدایی با روزهای پرتالﻃم توام با ﺿرر و زیان ،روبهرو شد.
به تدریﺞ با انجام اﻗدامات متعدد در سال  2002ﺛبات یافته
و برای اولین بار سود خالﺺ به دست آورد .از آن زمان به
بعد ویزاگ استیل به عنوان یکی از مدرنترین کارخانههای
فوالد که ﻃیﻒ وسیعی از مشتریان را پوشش میدهد ،در رده
شرکتهای دولتی شناخته میشود .با توجه به شرایط اﻗتﺼادی
کنونی و متﻐیر بودن نیازها و اولویتهای کسبو کار ،وجود یک
سیستم یکﭙارچه که تمامی ابعاد مدیریت دانش را در برگیرد،
برای هر سازمانی اجتنابناپذیر است .ویزاگ استیل نیز از این
امر مستﺜنی نبوده و جهت حفﻆ مزیت رﻗابتی ،پیادهسازی
رویکردهای مدیریت دانش را در دستور کار خود ﻗرار داد.

ابﺰارمدیریﺖداﻧﺶدرویﺰاگاستیﻞ

مسﺌولیت هماهنگی کلیه فعالیتهای مدیریت دانش در ویزاگ
استیل بر عهده دپارتمان مدیریت استراتﮋیک شرکت است.
ابتکارات مدیریت دانش به عنوان " "Gnanaنامگذاری شده
که در زبان سانسکریت به معنای "دانش" است .در این شرکت
ﻃی یک دوره زمانی مشخﺺ ،بر اساس پیشنهادات و تجربیات
همه ﺫینفعان ،ابزارهایی برای مدیریت دانش ﻃراحی شد که
تقریباً تمامی الزامات فرآیندهای مدیریت دانش را برآورده
میکند.

داراییهای دانشی ( )K-Assetsاست که پتانسیل استفاده در
سایر زمینهها را داشته باشند .ﻃی یک رویه مشخﺺ ،کارمندان
تشویﻖ به تسهیم تجربیات و یادگیریهای منحﺼر به فرد خود
در شرکت میشوند .در نهایت درسآموختههای کارمندان به
عنوان یک بسته دانشی ( )K-Chipدر پورتال مدیریت دانش
به ﺛبت میرسد .پس از ﺛبت دانش در پورتال ،خبره آن حوزه
( )K-Veteranبه بسته دانشی بر اساس مجموعهای از معیارها
از جمله پتانسیل استفاده دانش توسط دیگران ،مناسب بودن
برای توسعه یک برنامه خاﺹ یا ﺛبت به عنوان یک حﻖ مالکیت
معنوی از یک تا ده نمره میدهد .پس از ﺛبت امتیاز توسط
خبره ،بسته مورد نﻈر در مخزن دانشی ( )K-Repositoryﻗرار
میگیرد .با مراجعه افراد مختلﻒ به مخزن دانشی و استفاده
از آن ،یک گزارش بکارگیری به وجود میآید .بر اساس این
گزارش ،فرد صاحب دانش مطابﻖ با معیارهای تعیین شده
در شرکت پاداش دریافت میکند .شایان ﺫکر است ،اگر بسته
دانشی نتواند امتیاز الزم را به عنوان یک دارایی دانشی کسب
کند ،به شکل اﻃالعات ( )Information pieceجایگاه خود را
در پورتال پیدا میکند .بازیگران درگیر در این فرآیند شامل
نویسنده دانش ،خبره دانشی ،رﺋیس بخش و دپارتمان مدیریت
استراتﮋیک هستند و مسﺌولیتهای هر کدام از آنها به خوبی
تعریﻒ شده است.

ﭘورتالمدیریﺖداﻧﺶ

هدﻑ نهایی پیادهسازی رویکردهای مدیریت دانش ،تولید
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تﺠﺰیهوتحﻠیﻞدارایﻰداﻧﺸﻰ
هدﻑ اصلی تجزیه و تحلیل دارایی دانشی ،یادگیری از دانش
دیگران و بهبود فرآیندهای کاری است .مسﺌولیت این کار بر
عهده رﺋیس دپارتمان میباشد .در این راستا جلسهای به صورت
فﺼلی با همه ﺫینفعان برگزار میشود تا دارایی دانشی ارسال
شده در پورتال را تجزیه و تحلیل کنند .سﭙس داراییهای
دانشی ﻗابل استفاده برای ﻃرحهای بهبود ،شناسایی میشوند.
یک برنامه عملیاتی برای آنها تهیه و با استفاده از روش مناسب
اجرا میشود .الزم به ﺫکر است همه این فعالیتها در مخزن
دانشی به ﺛبت میرسد.

اﻧﺠﻤﻦهاﻯﺧﺒرﮔﻰ) –(COPﮔروﻩهاﻯ
داﻧﺸﻰ)(K-Groups
انجمنهای خبرگی شامل گروهی از متخﺼﺼان است که به
ﻃور ﻏیررسمی از ﻃریﻖ مواجهه با مشکالت مشابه ،پیگیری

راهحلها و در نتیجه شکلگیری دانش مشترک ،به یکدیگر
متﺼل میشوند .تعداد زیادی انجمن خبرگی در ویزاگ استیل
فعال هستند که هدﻑ اصلی آنها ،دستیابی به یک راهحل
واﻗعی و عملی برای مشکل شناسایی شده از ﻃریﻖ اشتراک
دانش است.
اعضای انجمن در فواصل منﻈم و در هنگام مواجهه با مشکالت،
با یکدیگر مالﻗات میکنند .مسﺌولیت شناسایی موﺿوﻉ بر عهده
خبره دانشی میباشد .او به دنبال ورودیهای الزم برای بررسی
مشکل بوده و جلسه را با تمامی افراد مرتبط هدایت میکند.
ایده اصلی برگزاری جلسه ،یافتن راهحل مناسب برای مشکل
است و تا رسیدن به آن جلسات ادامه پیدا خواهد کرد .تمام
این فرآیند به منﻈور مشاهده و استفاده سایرین ،در مخزن
دانشی ﺫخیره میشود.
همﭽنین یک گزارش پیادهسازی به منﻈور ارزیابی اﺛربخشی
یادگیری ،نتایﺞ و مسیر عملیات جلسات آتی ،تهیه میشود.
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ﮔروﻩهاﻯداﻧﺸﻰدرسﻄﺢﻛارﻛﻨاﻥﻋﻤﻠیاتﻰ
بسیاری از گروهها در سطﺢ کارکنان عملیاتی شکل میگیرند
تا مساﺋل مربوﻁ به فرآیند کاری را شناسایی کنند .هدﻑ،
بهاشتراکگذاری ایدههای مبتنی بر تجربه و دانش و ایجاد
بهبود است .این جلسات شامل افراد ﻏیراجرایی درگیر
فرآیندهای کارگاه بوده که زمان کافی برای تعامل با سایر
همکاران مرتبط و همﭽنین توانایی بیان افکار خود را به صورت
کتبی ندارند .این مسﺌولیت رﺋیس بخش یا مسﺌول مربوﻃه و
انتشاردهنده دانش ( )K-Propagatorاست که چالشها را در
سطﺢ فرآیند کاری شناسایی کرده و مسﺌله را تعریﻒ کند.
جلسات توسط رﺋیس بخش با فراخوانی نﻈرات و مشارکت
گروه مربوﻃه برگزار و هدایت میشود .ایدههای اراﺋه شده با هم
ترکیب شده و یک برنامه عملیاتی برای بهبود ترسیم میشود.
این برنامه در جلسات و فرآیندهای بعدی به خوبی تنﻈیم و در
نهایت اجرا میشود .همه این فعالیتها ماهیت تکراری دارند.
همزمان با رﺿایت گروه از دستاوردهای عملیات ،نتایﺞ حاصل
شده در مخزن دانشی برای مشاهده و استفاده همه نمایش
داده میشود.

ﻛارﮔاﻩهاﻯﺁموﺯﺷﻰیادﮔیرﻯاﺯیﻜدیﮕر
شرکت فوالد هند با مسﺌولیت محدود ( ،)SAILتحت مالکیت
بخش دولتی بوده و بزرگترین تولیدکننده فوالد در هند است.
این شرکت ،موسسه آموزش مدیریت ( )MTI1را در رانﭽی
با هدﻑ بهبود شایستگی مدیران ارشد تاسیس کرده است.
مشتریان اصلی این موسسه ،مدیران کارخانههای فوالد SAIL
هستند ،اما اﻏلب از مدیران کارخانههای دیگر نیز برای به
اشتراکگذاری تجربیات و یادگیری متقابل دعوت میکنند.
کارگاههای آموزشی یادگیری از یکدیگر بسیار مفید هستند
و ویزاگ استیل از مدیران اجرایی خود برای شرکت در این
کارگاهها و یادگیری بهروشهای کارخانههای دیگر حمایت
میکند.
1. Management Training Institute

این مسﺌولیت دپارتمان مدیریت استراتﮋیک و رﺋیس بخش
مربوﻃه است که با  MTIدر تماس بوده و موﺿوعات و
کنفرانسهای مرتبط با مدیریت دانش را پیگیری کند .رﺋیس
بخش ،افراد را بر اساس نیاز و تقاﺿا برای شرکت در رویداد
انتخاب میکند .پس از پایان رویداد ،تیم در مورد یادگیریهای
حاصل شده به مدیریت ارشد گزارش میدهد .متعاﻗباً این
گزارش جایگاه خود را در مخزن دانشی پیدا کرده و در صورت
مرتبط بودن ،فعالیت بهبود بر اساس آن نیز آﻏاز میشود .به
این ترتیب ویزاگ استیل همﭽنان خود را در مورد بهروشها
در صنعت فوالد به روز نگه میدارد.

مﻄاﻟﻌاتموردﻯ
در یک کارخانه فوالد ،اﻏلب کارهای عمدهای مانند تعمیرات
اساسی ،توسعه و نوسازی انجام میشود .این امر فرصت
یادگیری ،به اشتراکگذاری تجربه و کسب دانش در شرکت
را میسر میکند .ویزاگ استیل این کار را در ﻗالب مطالعات
موردی انجام میدهد .مسﺌولیت این کار با رﺅسای بخشها،
انتشاردهندگان دانش و دپارتمان مدیریت استراتﮋیک است.
این وﻇیفه رﺋیس بخش است که مطالعه موردی را بر اساس
پیشرفتهای اخیر ،تعمیرات اساسی و پروژههای نوسازی
شناسایی کند .سﭙس دادهها و اﻃالعات مربوﻃه از ﻃریﻖ تعامل
با همه افراد ﺫینفع جمعآوری میشود .در مرحله بعد ،این
اﻃالعات در ﻗالبهای از پیش تعریﻒ شده جای میگیرند.
نهایتا در یک جلسه یادگیری مطالعه موردی توسط رﺋیس
بخش ،تایید و برای مشاهده و استفاده در مخزن دانشی ﺫخیره
میشوند.
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ﺣﻘوﻕماﻟﻜیﺖمﻌﻨوﻯ
امروزه حفاﻇت از کار نوآورانه و بهرهبرداری تجاری از آن برای
سازمانها بسیار ﺿروری است .ﺛبت نوآوریها به عنوان حقوﻕ
مالکیت معنوی راهی برای انجام این کار است .واحد خاصی در
دپارتمان مدیریت استراتﮋیک ویزاگ استیل به نام واحد IPR
برای انجام این کار تشکیل شده است .در این راستا شناسایی
پروژههای دارای پتانسیل به رﺋیس بخشها و خبرگان دانشی
شرکت واگذار شده است .بسته دانشی پس از ارسال توسط یک
فرد یا گروهی از کارمندان ،توسط خبره ارزیابی میشود .اگر
بسته دانشی از کیفیت بسیار باالیی برخوردار باشد و امتیاز 9
و باالتر را کسب کند ،به عنوان عالی رتبهبندی میشود .برخی

از بستههای دانشی از ﻗبل منافع ملموسی را برای سازمان به
همراه داشته و برخی از آنها دارای این پتانسیل هستند .پس
از شناسایی ،این بستهها از حیﺚ شایستگی برای ﺛبت حقوﻕ
مالکیت مورد بررسی ﻗرار میگیرند .بستههای انتخاب شده
برای ﺛبت حقوﻕ مالکیت به وکیل شرکت سﭙرده شده و به
منﻈور مشاهده و استفاده عالﻗهمندان در مخزن دانشی ﺫخیره
میشوند .برای الهام بخشیدن و ایجاد انگیزه در فرد یا گروه
درگیر ،ﻃرحی برای پاداشهای مالی و ﻏیر مالی نیز توسط
مدیریت ارشد ﻃراحی شده است .در مراحل ﺛبت اختراﻉ،
اعطای حﻖ ﺛبت اختراﻉ و اعطای حﻖ چاپ ،جوایز مختلفی به
افراد داده میشود.

source: https://www.semanticscholar.org/paper/Leveraging-Steel-Hard-using-Knowledge-Management-in-Arora-Date/acc7de01279b4eab04cf7bc18c4060b0363fc329
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محمدحقیقی فرد
کارشناس ارشد مدیریت دانش

مدیریﺖداﻧﺶدرﺷرﻛﺖﺟﻨرالاﻟﻜتریﻚ
شرکت جنرال الکتریک ( )GEیک شرکت چند ملیتی آمریکایی
است که در سال  1892تاسیس و دفتر مرکزی آن در بوستون
ﻗرار دارد .تا سال  ،2021این شرکت در بخشهایی از جمله
هوانوردی ،نیرو ،انرژیهای تجدیدپذیر ،صنعت دیجیتال،
تولید تسلیحات ،لوکوموتیو ،سرمایهگذاری خطرپذیر و امور
مالی فعالیت میکرد .در  9نوامبر  ،2021این شرکت به سه
شرکت عمومی تقسیم شد .تمرکز شرکتهای جدید به ترتیب
بر روی هوانوردی ،مراﻗبتهای بهداشتی و انرژی (انرژیهای
تجدیدپذیر ،برﻕ و دیجیتال) است .تعداد کارکنان این شرکت
در سال  205000 ،2020نفر بوده که در مشاﻏل و صنایع
مختلﻒ مشﻐول به فعالیت هستند .درآمد جنرال الکتریک در
این سال ،به بیش از  79.62میلیارد دالر رسید و در میان 500
شرکت لیست فورچون به عنوان سی و سومین شرکت بزرگ
ایاالت متحده از نﻈر درآمد ناخالﺺ رتبهبندی شد.

مدیریﺖداﻧﺶدرﺟﻨرالاﻟﻜتریﻚ
از آنجایی که مدیریت دانش ،به انتقال فعال دانش در سراسر
یک سازمان اشاره دارد .یکی از شرکتهای پیشرو در مدیریت
دانش ،شرکت جنرال الکتریک است .با توجه به تعداد کارکنان،
صنایع مختلﻒ و پراکندگی جﻐرافیایی ،این شرکت توانسته
سیستمهایی را ایجاد کند که تاﺛیر بسزایی بر تمامی شرکتهای
تابعه داشته است .به ﻃوریکه فرهنﮓ اشتراکگذاری دانش در
این شرکت کامال نهادینه شده و شرکت به معنای واﻗعی از
دانش خود برای ایجاد بازدهی ،بهرهمند میشود .همﭽنین با
توجه به اهمیت پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در سطﺢ
جهانی ،جنرال الکتریک موفقیتهای چشمگیری در این حوزه
به دست آورده است.

ﻓرهﻨﮓتسﻬیﻢداﻧﺶ
وجود استراتﮋی مناسب و تمایل به تﻐییر فرهنﮓ سازمانی،
اشتراکگذاری دانش در تمام سطوح سازمان را امکانپذیر
میکند .فرهنﮓ سازمانی تاﺛیر مستقیمی بر تمایل کارکنان
در تسهیم و بکارگیری از دانش سازمانی دارد .فرهنﮓهایی
که کار گروهی را ترویﺞ میکنند ،سیستمهای مدیریت دانش
را به راحتی میپذیرند .در مقابل سازمانهایی که دانش را
ﻗدرت میدانند ،برای پذیرش فرهنﮓ اشتراکگذاری دانش ،به
ﻃور بنیادی باید دگرگون شوند .پیریزی فرهنﮓ تسهیم دانش
توسط جک ولش ،جهش به سمت استفاده از فناوریهای
مدیریت دانش به عنوان گامی رو به جلو در تکامل سازمانی را
در جنرال الکتریک میسر ساخت.
در صنعت خدمات مالی ،دانش میتواند با ارزشترین دارایی
یک سازمان باشد .ﺿروری است که تحلیلگران مالی به ﻃور
دﻗیﻖ روند بازار ،شرایط اﻗتﺼادی ،پیامدهای سیاسی و ﻗانونی
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را ارزیابی کنند .از آنجایی که دانش یک دارایی حیاتی است،
باید سازمان بتواند به ﻃور موﺛر آن را ایجاد ،نگهداری و انتشار
دهد.

برخی از عوامل شناسایی شده اشاره میشود.
شناسایی انواﻉ دانش مورد نیاز برای حمایت از استراتﮋی
شرکت؛
بررسی و شناسایی مهارتها و تخﺼﺺ هر یک از کارکنان؛
ﺫخیرهسازی دانش موجود به صورت ساختاریافته؛
جمعآوری و حفﻆ دانش و اﻃالعات خارجی؛
ﺫخیره تمام دانشها در مخازن دانشی؛
پیادهسازی شبکه اشتراک دانش؛
ادﻏام شبکه دانش در فرآیند تﺼمیمگیری؛
ایجاد دانش جدید جهت ترویﺞ تحقیﻖ و توسعه.

در راستای استقرار مدیریت دانش در شرکت جنرال الکتریک،
دو استراتﮋی کدگذاری و شخﺼیسازی دانش اتخاﺫ شد.
ﻃبﻖ تحقیقات انجام شده شرکتها بر اساس نوﻉ فعالیت
خود میتوانند ترکیبهای متفاوتی از این دو استراتﮋی را در
پیادهسازی مدیریت دانش استفاده کنند .از آنجایی که جنرال
الکتریک عالوه بر بخشهای فنی و مهندسی دارای بخشهای
تحقیقاتی است؛ هر دو استراتﮋی را به میزان یکسان به کار گرفت.
چرا که با کدگذاری ،دانشها به آسانی برای همه کارکنان ،در
زمان مناسب در دسترس بوده و استراتﮋی شخﺼیسازی نیز

امکان شناسایی متخﺼﺼان را فراهم میسازد .پورتال مدیریت
دانش در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار کارکنان ﻗرار
گرفته و کارکنان ،پیمانکاران ،فروشندگان و تامینکنندگان
میتوانند به آن دسترسی داشته باشند .از اهم اهداﻑ پورتال
میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
دسترسی کارکنان به دانشها و اﻃالعات پرکاربرد؛
امکان آموزشهای تعاملی؛
ایجاد بانک دانشی تخﺼﺼی؛
کاهش زمان و هزینه جستجوی اﻃالعات؛

ﭘورتالمدیریﺖداﻧﺶ

برای اشتراکگذاری دانش در شرکت جنرال الکتریک ،یک
پورتال ایجاد شد که برای تمامی کارکنان شرکت امکان ﺛبت
درسآموختههای خود را فراهم کرد .ﻗبل از ایجاد پورتال ،شرکت
با بررسی عوامل تاﺛیرگذار بر اشتراکگذاری دانش 8 ،عامل را
شناسایی کرد تا بتواند عالوه بر ایجاد فضای اشتراکگذاری،
امکان توسعه شرکت را نیز به دنبال داشته باشد .در ادامه به
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ایجاد مزیت رﻗابتی از ﻃریﻖ سرمایهگذاری دانشی؛
کاهش هزینه در تمامی مشاﻏل شرکت.

مدلاﺷتراﻙﮔﺬارﻯداﻧﺶ

و سایر کارکنان در تمام مشاﻏل ﻃراحی و راهاندازی شد .با
استقبال گسترده کارکنان ،این آمار به بیش از  1300انجمن
افزایش یافته و بیش از  165000کاربر در آنها ﺛبت نام کردهاند.

ﻧرﻡاﻓﺰارمدیریﺖداﻧﺶدرﺟﻨرالاﻟﻜتریﻚ

شکل زیر نمایشی از مدل اشتراکگذاری دانش در شرکت چند
ملیتی جنرال الکتریک است .الزم به ﺫکر است این شرکت جنرال الکتریک از یک سیستم داخلی با نام Support Cen-
دارای چند کسبوکار میباشد.
 tralاستفاده میکند که در آن پایگاه دانش توسعه یافتهای،
ایجاد شده است .در این نرمافزار هر کاربر ،صفحه و پروفایل
شخﺼی خود را دارد .گروههای کاری نیز دارای صفحات
بومیسازی شده هستند .ابزار دیگر در این سیستم امکان ایجاد
انجمنهای موﻗتی و تمرینی است .از این انجمنها برای انتشار
اﻃالعات داخلی شرکت و موﺿوعات مختلﻒ استفاده میشود.
این نرمافزار برای افزایش بهرهوری ،به ﻃور مداوم در ﻃول
زمان با در دسترس ﻗراردادن ابزارهایی برای اشتراکگذاری
دانش ،حجم انبوهی از اﻃالعات ،تشخیﺺ الگوهای استفاده از
محﺼول و پشتیبانی را امکانپذیر کرده و کاهش زمان و بهبود
عملکرد را به دنبال داشته است .همﭽنین این نرمافزار دارای
انجمنهای چندبخشی برای تقویت ﻗابلیتهای فنی است که
منجر به توسعه عملکرد این بخشها میشود.

رویﻜردمدیریﺖداﻧﺶدرﺟﻨرالاﻟﻜتریﻚ
جنرال الکتریک به منﻈور تبادل و بهرهبرداری مناسب از
اﻃالعات و ایدههای کارکنان در همه صنایع و مشاﻏل شرکت،
انجمنهای داخلی و جزیرهای مرتبط را با هم ترکیب کرد.
مسﺌولیت مدیریت محتوای پورتال بر عهده کمیتهای متشکل از
تسهیلکنندهها ،کاربران و کارشناسان بوده و مدیریت محتوا به
عنوان یک فعالیت حیاتی برای بهروز نگهداشتن دانش شناخته
شد .بعد از ایجاد هر انجمن ،جهت حفﻆ امنیت اﻃالعات و
دانش ،سه سطﺢ امینتی ایجاد و سطﺢ دسترسی افراد براساس
جایگاه آنان تعیین گردید .دسترسی به دانش و اﻃالعات از
ﻃریﻖ مرورگرهای اینترنت و بدون نیاز به نرمافزار ،امکانپذیر
شد .همﭽنین شرکت یک محیط آموزشی چند زبانه برای
تسهیل فرآیند آموزشی آنالین در سراسر جهان ایجاد کرد.
تا سال  2016بیش از  160انجمن جهانی برای کارکنان فنی

جنرال الکتریک مدعی است که مشتریان خود را برای استفاده
از دانش و روشهای شرکت ،راهنمایی میکند .جنرال
الکتریک میگوید" :ما بر خالﻑ سایر رویکردهای مدیریت
دانش ،مردممحور هستیم و بر توانمندسازی و ارتقای تخﺼﺺ
و تبادل دانش ﺿمنی تمرکز داریم .دانش یک سود است و
دانش جمعی ،یک دارای نامشهودی است که رشد کرده و به
بخش ﻗابل توجهی از ارزش بازار تبدیل میشود تا جایی که
پیادهسازی رویکردهای مدیریت دانش رشد شرکت ما را از
 %17به  %84افزایش داده است".
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تعامل با متخﺼﺼان علوم کتابخانه برای اﻃمینان از
برﺧﻰاﺯﺧروﺟﻰهاﻯمدیریﺖداﻧﺶدرﺟﻨرال
پردازش دیجیتالی دادهها که منجر به انتقال دانش جدید
اﻟﻜتریﻚ)اﺯسال2015تا(2019
میشود؛
همکاری با شورای رهبران مهندسی و کارشناسان تعیین
 130هزار عضو نرمافزار
شده برای شکلدهی به برنامهریزی و اجرای آن؛
 170انجمن خبرگی
ایجاد انجمنهای عملی مشترک بین شرکت و شرکای
 31هزار تعامالت سیستمی (پرسش و پاسخ ،بیان دیدگاه
خارجی که بتواند نیازهای سهامداران کلیدی را برآورده کند؛
و )...
همکاری با منابع انسانی برای ایجاد و استفاده از
 39هزار مقاالت ویکی
سیستمهای منابع انسانی مورد نیاز برای تحقﻖ چشمانداز و
 35میلیون دالر صرفهجویی در هزینههای شرکت
استراتﮋی سازمان.
برنامههای عملیاتی شده:
انجمنهای در حال تشکیل:
شناسایی و حذﻑ موانع موجود در اشتراک دانش
همکاری با کارشناسان مالکیت معنوی و حقوﻗی با هدﻑ
عملیاتی؛
پرورش فرهنﮓ اشتراک دانش به منﻈور افزایش سرعت اشتراکگذاری اسناد در بین سازمانها؛
تولید خدمات مدیریت دانش و فروش آن (تجاریسازی).
و مزیت رﻗابتی؛

HTTPS://WWW.GE.COM/RESEARCH/TECHNOLOGY-DOMAINS/DIGITAL-TECHNOLOGIES/KNOWLEDGE-MANAGEMENT

source: HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/220892138_KNOWLEDGE_MANAGEMENT_AT_GENERAL_ELECTRIC_A_TECHNOLOGY_TRANSFER_CASE_STUDY
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الهه جدیدزاده
کارشناس ارشد مدیریت دانش

مدیریﺖداﻧﺶدرﺷرﻛﺖﺧودروساﺯﻯﻓورد
اراﺋه مفاهیم انتزاعی در حوزه مدیریت دانش هرچند ساده به
نﻈر میرسد ،اما شناسایی روشهای موﺛر برای انتشار دانش
و ایجاد ارزش برای آن ،چندان آسان نیست .پیشرفتهای
خارﻕالعاده زمانی رﺥ خواهد داد که کارکنان سازمان در تمامی
سطوح ،درک کنند که هر یک از آنها در موفقیت شرکت نقش
دارند .به کارگیری راهحلهای مدیریت دانش در کسبوکارها
نیز با هدﻑ پاسخگویی سریع و باکیفیت به بازار و حمایت
اساسی از ارزشهای دانشی صورت میگیرد.
در دنیای رﻗابتی امروز ،افزایش کارایی و اﺛربخشی فرآیندها به
عنوان یک ﺿرورت استراتﮋیک برای شرکتهای تراز اول مطرح
میشود .به ﻃوریکه سازمانها برای بقا میبایست در جهت
کسب رﺿایت مشتری ،فرآیندهای کسبو کار خود را بهبود
داده و ارزش سهام سازمان را بهینه نمایند .شرکتهای تراز
اول جهان هر یک دارای مزیتهای ﻗابل توجهی در ﻃراحی،
تولید و بازاریابی میباشند؛ اما بدون شک این شرکتها بدون
دسترسی به دانش کارکنان خود ﻗادر به انجام فعالیتهای
مذکور نیستند .دانش موجود در ﺫهن کارکنان بزرگترین
دارایی سازمانها به شمار میرود و در عین حال دشوارترین
دارایی برای اندازهگیری است.
شرکت فورد با بیش از صد سال سابقه فعالیت در صنعت
خودروسازی ،بخش ﻗابل توجهی از بازار جهانی را به خود
اختﺼاﺹ داده است .این شرکت با ایجاد محیطی گرم و
دوستانه برای کارکنان ،مکان منحﺼر به فردی برای اشتﻐال
به نﻈر میرسد .صمیمیت میان کارکنان آنﭽنان ﻗوی است که
بدون آن بهرهوری افراد به میزان ﻗابل توجهی کاهش مییابد.
چنین فرهنگی ﺿمن تسهیل پیادهسازی فرآیند مدیریت دانش
( ،)KMبه آن یکﭙارچگی خاصی میبخشد.
تاریخﭽه پیدایش مدیریت دانش در شرکت فورد به سال

 1972بازمیگردد .در آن زمان با وجود اینکه هیﭽگونه فرآیند
مشخﺼی در این حوزه تعریﻒ نشده بود ،اما نشانههایی از ﻇهور
مدیریت دانش در شرکت فورد به چشم میخورد .با توجه به
اهمیت دانش کارکنان و توسعه فعالیتهای دانشمحور ،شرکت
فورد همواره در تالش جهت سنجش فعالیتهای دانشی بوده
است.
اما چگونه میتوان ارزش دانش موجود در ﺫهن افراد را محاسبه
کرد؟
پیادهسازی مدیریت دانش در شرکت فورد مبتنی بر فرآیند
»تکرار بهترین تجربه «1میباشد BPR .پیشرفت »اﺛبات شده«
در فرآیندهای شرکت است که در بیشتر از یک موﻗعیت کاری
مورد استفاده ﻗرار میگیرد .در این راستا نسخهبرداری و تکرار
فرآیندهای کاری منجر به تﻐییر و بهبود آنها میشود .نمیتوان
انتﻈار داشت که افراد یک تجربه را عینا به ﻃور مشابه اجرایی
کنند؛ بلکه افراد با به کارگیری دانش سایرین ،آن را متناسب با
موﻗعیت خود تﻐییر داده و بهکار میبرند .در واﻗع تکرار بهترین
تجربه منجر به ﻇهور تجربهای بهتر از ﻗبل میشود.

		1. BPR, Best Practice Replication
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در ﻃی سالیان گذشته ،میلیونها دالر ارزش افزوده در نتیجه
به کارگیری این فرآیند به ﺛبت رسیده است .این فرآیند از
ﻃریﻖ فناوری اﻃالعات و زیرساختهای الکترونیکی کسبو کار
فورد در کشورهای بسیاری اجرا شده و ارزش تکرار بهروشها
را در سازمان ،جمعآوری و دنبال میکند .یک مﺜال خوب
در این زمینه تﻐییر روش مرتبسازی دستکشها در کارخانه
است .یکی از پلنتهای مهرزنی با استفاده از این استراتﮋی،
در ﻃی چهارماه به خریداری و نﺼب پلنت کابینتی پرداخت
و با آموزش ،اجرای روشهای نوین را برای کارکنان فعلی و
جدید توسعه داد .این امر صرفهجویی  300هزار دالری در
خرید دستکش برای پلنت و بهبود جمعآوری و استفاده مجدد
از دستکشهای شسته شده را در پی داشت .این فرآیند برای
مدیر پلنت مونتاژ جالب به نﻈر رسید و آن را با نﺼب حلقههای
بسکتبال برای جمعآوری دستکشهای خاکی اصالح کرد .این
حلقهها نزدیک درب برای تشویﻖ کارکنانی که منتﻈر سبد
لباس پس از اتمام شیفت کاریشان بودند ،ﻗرار گرفت و موجب
شد کارکنان دستکشهایشان را به حلقههای بسکتبال بزنند.
در واﻗع مدیر پلنت مونتاژ با اصالح روش پیشین به بهبود
عملکرد آن پرداخت .شایان ﺫکر است در اجرای فرآیند »تکرار
بهترین تجربه« ،شرکت ممکن است با موانعی مواجه شود که
در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
بودجهبندی و شرایط اﻗتﺼادی ممکن است مانع از تکرار
یک تجربه گردد که در منطقه متفاوتی بهکار گرفته میشود.
ﻗوانین دولتی ممکن است انگیزه تکرار یک تجربه را کاهش
دهد.
هر تجربهای ﻗابلیت بهبود و توسعه را دارد و هرگز برای
مدت زمان ﻃوالنی ،بهترین نمیماند.
فرآیند تکرار به سه مولفه اصلی شکسته میشود که شامل
جمعآوری بهترین تجربیات ،ارتباﻃات و مدیریت میباشد.

بهصورت پیشنویس و منطبﻖ بر الگوی ﻃراحی شده ،وارد
میکند .کیفیت اﻃالعات ارسالی برای ارزیابی مهم است .این
اﻃالعات ممکن است برای هماهنﮓکننده پروژه در محل
بهکارگیری دانش ،جهت مذاکره با تﺄمینکنندگان صنعتی
حاﺋز اهمیت باشد .به همین سبب اراﺋه شرحی از دلیل تﻐییر و
خالصهای از نحوه اجرای آن الزم و ﺿروری است.

ارتﺒاﻃات
پس از اﺛبات تجارب ،ایمیلی بهصورت اتوماتیک به رابطین
اصلی ارسال میشود که آنها با دسترسی به وب سایت ،تجربه
ﺛبت شده را مورد بررسی و بازنگری ﻗرار میدهند .در نهایت با
مشورت خبرگان و مدیران تﺼمیمگیری جهت اجرا آن صورت
میگیرد .اگر آنها به این نتیجه برسند که تجربه و تکرار آن
ارزشمند است ،ارزش متﺼور از تکرار تجربه را در وب سایت
ﺛبت میکنند .این اﻃالعات جمعآوری شده و گزارشی برای
کارکنان بر روی اینترانت ﻗرار میگیرد.

مدیریﺖ

مدیریت در تمام سطوح ،مسﺌولیت بازنگری دورهای گزارشات
را دارد .اگر مدیران عالی شرکت تشخیﺺ دهند که تکرار تجربه
برای دستیابی به استراتﮋی سازمان ﺿروری است ،دانستن
اینکه کدام واحد به بودجه نیاز دارد بسیار مهم است.
تکرار بهترین تجربه اگرچه سادهای به نﻈر میرسد ،اما بر
اساس یک سری اصول ﺛابت و فرآیندهای مجزا همراه با وﻇایﻒ
و مسﺌولیتهای مشخﺺ پایهریزی شده است .از جمله اصولی
که  BPRبر آن استوار است میتوان به »انجمنهای خبرگی«
اشاره کرد .یک تجربه خوب میتواند از ﻃریﻖ انجمنهای
خبرگی تکرار شده و یک تجربه عالی شود .انجمنهای خبرگی
متشکل از گروهی از افراد است که کار یکسانی انجام داده و از
لحاﻅ موﻗعیت نسبت به یکدیگر پراکنده هستند .برای مﺜال در
ﺟﻤﻊﺁورﻯبﻬتریﻦتﺠربیات
شرکت فورد ،هر واحد مونتاژ خودرو یک کارگاه رنﮓ دارد که
زمانی که یک تیم یا فردی از اجرای فرآیندی رﺿایت دارند و تمامی آنها در نهایت مشﻐول انجام کاری واحد ،یعنی نقاشی
به این نتیجه رسیدهاند که کار آنها ارزش افزودهای را ایجاد خودرو هستند و فرآیندهای اصلی یکسانی را دنبال مینمایند.
میکند ،آنها میتوانند فردی را به عنوان  focal pointمعرفی بخش رنﮓ این شرکت ،دارای یک  COPاست .در مجموﻉ
نمایند .این فرد مسﺌول تعامل با وب سایت است و تجارب را
مجله الکترونیکی مطالعات مدیریت دانش

26

 60انجمن خبرگی در شرکت فورد وجود دارد که تمامی آنها
دارای ساختار یکسانی هستند .بدین معنی که هر کدام ،یک
بخش کامال تعریﻒ شده از مجموعه را پوشش داده و گروهی از
کارکنان را تشکیل میدهند که کار مشترکی داشته و میتوانند
تجربیات خود را به اشتراک بگذارند .به ﻃور کلی تکرار بهترین
تجربه دارای اصول معینی است که در ادامه به آنها پرداخته
میشود.
پیشرفت در فرآیندهای کاری باید اﺛبات شده باشد و ایدهها
و نﻈریات پیش از پیادهسازی هیﭻ ارزشی ندارند.
پیشرفت در فرآیندها باید با ارزشهای از پیش تعیین شده
سازمانی مطابقت داشته و ارزشآفرین باشد.
پیشرفت در فرآیندها باید ﻗابل تکرار باشد.
ارزیابی فرآیند و ارزش میبایست بﺼورت فعاالنه مدیریت
شود.

تاریﺨﭽهبهﻛارﮔیرﻯاﺯابﺰارBPRدرﺷرﻛﺖﻓورد
از اواسط دهه  1980تا  ،1995شرکت  Raytheonبر مبنای
شبکههای کامﭙیوتری ،فرآیند  BPRرا ﻃراحی و در اختیار
شرکت فورد ﻗرار داد .فرآیند  BPRبر پایه وب ،به منﻈور
پشتیبانی از فرآیند به اشتراکگذاری دانش در ﻗسمت مونتاژ
خودرو تهیه شد .این برنامه از ﻃریﻖ ارسال ایمیل ،فرم دانشی
بهترین تجربه را به خبره ارسال کرده و بازخورد آن از ﻃریﻖ
تلفن یا فکس دریافت میشد.
با پدیدار شدن شبکه جهانی اینترنت ،همزمان شرکت فورد
شروﻉ به گسترش سیستم اینترانت خود کرده و به ﻃور جدی
در جستجوی برنامههای کاربردی تجاری بود .از آنجایی که
 BPRبهترین گزینه موجود بود ،به عنوان اولین پایگاه دادهای
تجاری و نرمافزاری در شرکت فورد معرفی شد .در ابتدا اصول
فرآیندی به ﻃور کامل به پرسنل آموزش داده شد .در ادامه
فعالیت شرکت در این حوزه ،تمرکز بیشتری بر افزایش
ﻗابلیتهای نرمافزار  BPRو بهکار بردن تکنیکهای مدیریت
دانش صورت گرفت .در ادامه به برخی از این ﻗابلیتها به
صورت اجمالی اشاره میشود.

1

ارﺯیابﻰداﺧﻠﻰ

این فرآیند تجارب را با توجه به کیفیت ،امنیت و هزینه مواد
خام مورد ارزیابی ﻗرار میدهد .ارزیابیهای صورت گرفته
نشاندهنده این امر بود که هیﭻ موﻗعیت کاری در تمام زمینهها
بهترین نبود ،اما هر واحد شﻐلی حداﻗل در یک مورد از بقیه
بهتر به نﻈر میرسید.

2

امﻨیﺖ

شرکت فورد با به کارگیری نرمافزار  BPRیکی از بزرگترین و
گستردهترین استفادهکننده  COPبه شمار میرود .به گونهای
که نرمافزار ،مهندس و مدیر بخش امنیتی شبکه را بالفاصله از
تﺼادفات ،اختالالت و انحرافات امنیتی آگاه میسازد .فعالیت
 COPبا چنین شرایطی تعداد صدمات وارده به کاربران و خطر
از دست دادن اﻃالعات را به میزان ﻗابل توجهی کاهش میدهد.

3

ﮔﺰارﺵوﺿﻌیﺖﻋﻤومﻰﺷرﻛﺖ

در بستر نرمافزار ،اﻃالعات گردآوری شده و امکان گزارشگیری
از وﺿعیت عمومی شرکت وجود دارد .این امر ﺿمن بهبود
ایمنی و سالمت فرآیند ،در نحوه مدیریت شرکت و التزامات
آن نیز دخالت میکند.

4

Nag Ware

 BPRیک فرآیند اجبارکننده است ،بدین معنی که افراد الزم
نیست به دنبال مطالب و موﺿوعات بگردند ،بلکه این موﺿوعات
برای آنها ارسال میشود .هرگاه کاربران بازخورد مناسب به
موارد ارسالی را فراهم نکنند ،این موﺿوﻉ مجددا به آنها
یادآوری میشود.

5

ابﺰارهﻤﻜارﻯ

ابزارهای همکاری همانند تاالرهای گفتگو به هر یک از اعضای
انجمن خبرگی اجازه میدهند عالوه بر دریافت صدها ایمیل
شخﺼی ﻏیرسازمان یافته ،درخواستهای ایجاد همکاری را نیز
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ایجاد کنند .بدین ترتیب پیشنهادات و راهحلهایی که ممکن جمله آنها میتوان به امکان استفاده تحت وب ،پشتیبانی از
است از سوی دیگران مطرح شده باشد ،به شخﺺ ایجادکننده چند زبان ،امکان شخﺼیسازی تم نرمافزار ،ﺫخیرهسازی سند،
درخواست ،ارجاﻉ داده میشود .شخﺺ ایجادکننده درخواست ،جستجوی ساده و پیشرفته اشاره کرد.
ﻗادر است برای فرآیند همکاری و همفکری محدوده زمانی
تعریﻒ کرده و حتی برای برخی از کسانی که پاسخی ندادهاند ،محرﻙهاﻯﻛﻠیدﻯمدیریﺖ
داﻧﺶدرﺷرﻛﺖﻓورد
یک یادآور ارسال کند.

بهﻛارﮔیرﻯﻧرﻡاﻓﺰارمدیریﺖداﻧﺶ
Proprofsدرﺷرﻛﺖﻓورد

فورد با هدﻑ یکﭙارچهسازی فرآیندهای مدیریت دانش ،به
استفاده از یک نرمافزار بومیسازی شده اﻗدام کردProprofs .
یک ابزار ﻗدرتمند مدیریت دانش آنالین است که به متخﺼﺼان
منابع انسانی ،مربیان و مدیران ارشد شرکت امکان مدیریت و
توزیع موﺛر دانش کارکنان و سازمانی را میدهد.

 _1در شرکت فورد یک شعار واحد وجود دارد "یک تیم
الهامبخش و فراگیر ،متمرکز بر مشتری و مبتنی بر ﺫینفعان
است" .با استفاده از  ،BPRسازمان راههایی را برای کاهش
هزینه و افزایش درآمد با تمرکز ﻗوی بر مشتری مییابد.
 _2در نرمافزار  BPRامکان پاداشدهی مالی در ازای مشارکت
افراد وجود ندارد ،اما از آنجایی که شناخته شدن در میان
افراد سازمان رﺿایت فردی را در پی دارد .نرمافزار با شناسایی
نخستین فرد بهکارگیرنده بهروش در اینترانت از او تجلیل و
ﻗدردانی میکند.
 _3سیستم ،فرآیندی را جهت ارزیابی و انگیزش کاربران
برای مستندسازی تجربیات موفﻖ و ناموفﻖ آنها فراهم کرده
است .بدین شکل با استفاده از دروسآموخته کارکنان تکرار
اشتباهات به حداﻗل میرسد .همانطور که داستانهای موفقیت
شرح داده میشوند ،بیان آنﭽه نباید تکرار شود نیز اهمیت
دارد .این موﺿوﻉ نشان از فرهنﮓ ﻗوی در شرکت فورد دارد که
کاربران دانستن اشتباهات را نیز ارزشمند میدانند.

ﻧتیﺠهﮔیرﻯ
این پایگاه دانش برای کمک به مشاﻏل در ایجاد مستندات،
پایگاه دانش ،سایتهای راهنما ،سواالت متداول ،راهنمای کاربر
و موارد دیگر ﻃراحی شده است و با امکان تنﻈیمات هوشمند و
ادﻏام با برترین برنامهها ،به منﻈور کاهش تیکتهای پشتیبانی
مشتری ،مدیریت دانش آنها و تسهیل در دسترسی به آن
استفاده میشود.
این نرمافزار با یک پایگاه دانش بسیار ﻗابل جستجو و متمرکز
ساخته شده و با انواﻉ فایلها و اسناد سازگار است و میتواند در
دستگاهها و سیستمعاملهای متعدد پیادهسازی شود .سیستم
مدیریت دانش از ﻗابلیتهای متعددی برخوردار است که از

هر متودولوژی که افراد را ﻗادر به شناسایی تجربیات و افکار
دیگران کند ،به نوعی مدیریت دانش محسوب میشود .دانش
یک کاالی مﺼرفی نیست بلکه به زبان ساده روش اندیشیدن بر
مبنای تجربه است .مدیریت دانش فرآیند یا فرآیندهایی است
که افراد را ﻗادر به برﻗراری ارتباﻁ و اشتراک اﻃالعات نموده
و نیازمند اعتماد متقابل است .فرهنﮓ مدیریت دانش اجازه
میدهد که افراد آنﭽه را که میدانند به اشتراک گذارند و آنﭽه
را نمیدانند از یکدیگر بیاموزند.
source: Driving Knowledge Management at Ford Motor Company/
Dar Wolford J and Stan Kwiecien
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حامد کوچک پور
کارشناس ارشد مدیریت دانش

مدیریﺖداﻧﺶدرﺷرﻛﺖمﻌدﻧﻰریوتیﻨتو
ریو تینتو شرکت بریتانیایی-استرالیایی فعال در حوزه استخراﺝ
فلزات است که دفتر مرکزی آن در شهر لندن انگلستان و
دفتر مدیریتی آن در شـهر ملبورن استرالیا مستقر است.
تاسیس این شرکت پس از اﻗدام یک کنسرسـیوم چندملیتی
از سرمایهگذاران برای خریداری یک مجتمع معدنی در ریو
تینتو از دولت اسﭙانیا ،در سال  1873تاسیس شـد .از آن
زمان به بعد این شرکت با مجموعهای از سهامداران ،توسعه
یافته و در نهایت به یک شـرکت تولیدکننده کاالهای متعدد از
جمله آلومینیم ،سنﮓآهن ،مس ،اورانیوم ،زﻏال سنﮓ و الماس
تبدیل شد .شـرکت ریو تینتو در شش ﻗاره فعال است ولی

بخش اعﻈم از فعالیتهای آن در کشورهای استرالیا و کانادا
متمرکز شده است .درآمد این شرکت از حضور در  5ﻗــاره و
فعالیت در  36کشور در سراسر جهان در سال  ،2021بـه بیش
از  9میلیارد دالر رسـیده اسـت .در ماه ژوﺋن سال  1999این
شرکت به عنوان بخشی از نوآوریهای مدیریت دانش خود،
وبسایت اینترانتی در مورد مساﺋل ایمنی راهاندازی کرد .این
سایت به یک ابزار موفﻖ برای اشتراکگذاری دانش حاصل
از حوادﺙ ایمنی ،جمعآوری و به اشتراکگذاری آمار عملکرد
واحد ایمنی و همﭽنین انتقال سیاستها و استانداردهای
ایمنی تبدیل شد .با این تجربه موفﻖ ،کارکنان ریو تینتو به این
نتیجه رسیدند که این روش در دیگر جنبههای عملیاتی نیز
باید به کار گرفته شود.
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مدیریﺖداﻧﺶ،راهﻜارﻯﺟﻬﺖبﻬﺒود
ﭼاﻟﺶهاﻯموﺟوددرﺷرﻛﺖریوتیﻨتو
ریوتینتو دارای انبوهی از دانش فنی و عملیاتی برای استخراﺝ
از معدن و راهاندازی تجهیزات و فرآیندهای مورد نیاز است.
گروههای خدمات فنی بر ﻃراحی و برنامهریزی معدن ،مدیریت
زیست محیطی و ارزیابیهای ژﺋوتکنیکی تمرکز دارند و تیمهای
عملیاتی از بهترین تکنیکها برای رهبری و مدیریت تیمهای
خود استفاده میکنند .اگرچه همه سایتها بهﻃور مستقل اداره
میشوند اما عملکرد آنها در سراسر سازمان ارزیابی شده و
چندین تیم به صورت متمرکز در اجرای بهروشهای شناسایی
شده ،پشتیبانی و مربیگری فعالیت میکنند.
در مواجهه با جهانی شدن و بازاری که بهﻃور فزایندهای رﻗابتی
است ،ریو تینتو در تالش است که داﺋما از مزیتهای برآمده از

انسانی به ﻃور مناسب بهرهبرداری شود .در ابتدا تیمی از
مهندسان نرمافزار و متخﺼﺼین سیستمهای مبتنی بر دانش
برای اجرایی نمـودن برنامههای بهبود فرآیند مدیریت دانش
در ﻏرب استرالیا تشکیل شــد .با هدﻑ ﻏنیسازی تیم تشکیل
شده ،افــرادی متخﺼﺺ در حوزه مدیریت دانش و تﻐییر
سازمانی استخدام شدند تا با همراهی آنها فعالیتها به نحو
احسن اجرایی شود .در ادامه چندین پروژه پایلوت انتخاب شد
تا نتایﺞ مدیریت دانش به مدیران ارشد سازمان نشان داده
شود .به ﻃور موازی با توسعه فرآیندها و استراتﮋیهای مدیریت

اندازه سازمانی و تنوﻉ محﺼوالت استفاده نماید .البته بزرگی
و گسترش جﻐرافیایی ریو تینتو به عنوان یک چالش بوده
که مواردی نﻈیر انتقال دانش در شرکتهای زیر مجموعه،
هماهنگی مجموعه فعالیتهای شرکت ،استفاده مناسب از
مزیت سرمایههای رﻗابتی ،بکارگیری بهترین عملکردهای
توسعه یافته در سراسر شـرکت را با مشـکالتی روبرو میکند.
عدم آگاهی کارکنان از اﻃالعات ،دانـش و تجارب ﻗابل کاربرد،
عدم شناسایی خبرگان کلیدی هر حوزه ،عدم دسترسی به
متخﺼﺼین و خبـرگان سـازمانی از چالشهای پیشرو شرکت
میباشند و عملکرد کامل و صحیﺢ چرخه مدیریت دانش در
شرکت را مختل میکند.
بهبــود ارتباﻃات از راه دور و به خﺼوﺹ ﻇهور فناوری وب،
به عنـوان راهحلی در نﻈر گرفته شد تا چالشهای ﺫکر شـده
شرکت را برﻃرﻑ کرده و از سرمایههای فکری همﭽون نیروی

دانش ،یک اینترانت و پورتال دانشی تحت عنوان Link-K

یا ( )Link Knowledgeبه عنوان یک پلتفرم انتقال دانش
راهاندازی شد.
یکی از علل اصلی اجرای ﻃرحهای مدیریت دانش ،پاسخ به
نیاز کسب و به اشتراکگذاری بهترین تجــارب مدیر اجرایی
سـابﻖ شـرکت ،لﺌون دیویـس در جهت بهبود عملکرد ایمنی
در تمامی گروههای کاری بود .به همین منﻈور رﺋیس اجرایی
و رﺋیس اداره  HSEاز تیم مدیریت دانش درخواست کردند
که راهحلی به آنها اراﺋـه دهد .پس از بررسی ،اسـتفاده از
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 Link-Kبـرای بهبـود به اشتراکگذاری و توزیع نکات ایمنی
بــا نمایندگان ایمنی در سایتهای عملیاتی پیشـنهاد شد.
شرکت ریو تینتو در کنار تیم مدیریت دانشی خود ،از یک
تحلیلگر مدیریت دانش نیز برای اراﺋه خدمات مدیریتی و
کنترل اسناد در یک ساختار حاکمیتی بهره میبرد .به این
صورت امکان کنترل فرآیندها و سیستمهای مرتبط با مدیریت
دانش به ﻃور مشخﺼی در حوزههای مرتبط با مدیریت و کنترل
اسناد ،مدیریت محتوا ،اشتراک دانش و افزایش تعامالت کاری
میسر میشود .شرح شﻐل تحلیلگر مدیریت دانش بهصورت زیر
تعریﻒ شده است:
اراﺋه یک سیستم مدیریت دانش استاندارد و تدوین الزامات
بهبود فرآیند ،ﻃبﻖ دستورالعملهای ﻃبقهبندی شده؛
اﻃمینان از انطباﻕ استراتﮋی مدیریت دانش با سیستمها،
فرآیندها ،رویهها ،شیوهها و الزامات نﻈارتی جهانی و منطقهای؛
اراﺋه سند تضمین کیفیت از نﻈر دﻗت و پایبندی به
استانداردها و الزامات نﻈارتی شرکت در یک چارچوب مشخﺺ؛
مسﺌول کنترل ،ﺿبط ،ﺛبت و انتشار اﻃالعات به منابع
متعدد داخلی و خارجی در صورت نیاز و دریافت و ﻃبقهبندی
اسناد دریافت شده؛
برﻗراری ارتباﻁ با کنترلکنندههای اسناد داخلی و خارجی
و سایر ﺫینفعان برای حﺼول اﻃمینان از یکﭙارچگی اﻃالعات؛
راهنمایی ،پشتیبانی و آموزش مداوم بهترین شیوههای
مدیریت دانش مطابﻖ با استانداردها؛
پشتیبانی فنی سیستم مدیریت دانش.
تیم مدیریت دانش اعتقاد داشت که با استفاده از یک سیستم
تحت وب ،میتواند فرآیند اﻃالﻉرسانی اخبار و اﻃالعیههای
ایمنی را ارتقا دهد و این فرآیند کارا به روش بهتری صورت
پذیرد .برخی مزایای بکارگیری سیسـتم مبتنی بر وب همﭽون
توزیع سریعتر اﻃالعـات ،ایجـاد یک منبع دانشی و اﻃالعاتی
واحد و سادهسازی رونـد انتقال تجارب ،بر همه کارمندان آشکار
بـود و مواردی همﭽون ایجاد حس مشـارکت در کارکنان ،ایجاد
یک گزارش ﻗابل نمایش از مجموعه فعالیتهای صورت گرفته
در بخشهای ایمنی ،از مزایای پنهان آن بهشمار میرفت.
بهبود عملکرد ایمنی بر اسـاس نتایـﺞ حاصل شده برای "زمـان
از دسـت رفتـه بابت صدمـات" 33درصـد و در مجمـوﻉ ،این

سیستم  24درصد کاهش زمان از دست رفته را به ﺛبت رساند.
مزایای دیگری به ﻏیر از بهبود عملکرد ایمنی و کاهش زمان از
دست رفته وجود دارد .کل فرآیند جمعآوری اﻃالعات ایمنی
از سایت ،سادهسازی شـد .برای مﺜال ،اخبار و دستورالعملهای
جدید ایمنی به محﺾ ورود ،در دسترس کارکنان در زیر
مجموعههای شرکت در تمام جهان ﻗرار میگیرد که در نتیجه
از تاخیر در مطلع شدن کاربران و ورود دادههای تکراری
ممانعت میشود و مدیریت هزینهها به نحو بهتری انجام
میشود .دادههای وارد شده در فرم الکترونیک ،برای تجزیه،
تحلیل و گزارشدهی در دسترس ﻗرار داده میشوند.

source: Rio Tinto hiring Analyst - Knowledge Management – LinkedIn
 Senior Advisor – Information Technology (IT) Service ManagementKnowledge Management
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هدی عباسی
کارشناس ارشد مدیریت دانش

راهﻜارهاﻯمدیریﺖداﻧﺶدرﺻﻨﻌﺖهوایﻰ
بابررسﻰ2ﺷرﻛﺖبرتر
در صنعت هواپیمایی ،مدیریت دانش با در نﻈر گرفتن مقیاس
صنعت و پیﭽیدگی عملیات آن ،نقش مهمی ایفا میکند .با
توسعه و افزایش رﻗابتپذیری فرآیندهای تجاری حمل و نقل
هوایی ،افزایش سطﺢ تﻐییرات تکنولوژیکی ،پویایی نیروهای
بازار و ماهیت پیﭽیده و گستره آن ،مدیریت دانش به ویﮋه برای
مدیران این صنعت ﺿروری است .در ادامه به بررسی دو شرکت
مطرح در صنعت هوایی که در پیشبرد مدیریت دانش موفﻖ
عمل کردهاند ،میپردازیم:

1

Air Rfance KLM Group

گروه  Air France-KLMاز نﻈر ترافیک بینالمللی در اروپا
پیشرو بوده و متشکل از شرکتهای Air France، KLM
 Royal Dutch Airlinesو  Transaviaمیباشد .این ﻏول
جهانی ،ناوگانی متشکل از  550هواپیما بوده و روزانه بیش
از  2300پرواز انجام میدهد .تا جاییکه در سال Air ،2018

 France KLM 101.4میلیون مسافر را جابجا کرد.
هر روزه مشتریان شرکت به منﻈور دریافت پاسخ سواالت
مربوﻁ به پرواز با ایرفرانس و  KLMتماس میگیرند .در جهت
پاسخگویی لحﻈهای به آنها نمایندگیهای خدمات مشتری
در سراسر جهان مستقر هستند .به منﻈور کمک به نمایندگان
خدمات و تسریع فرآیند مذکور Air France-KLM ،در حال
حاﺿر یک سیستم مدیریت دانش مرکزی (داخلی) راهاندازی
کرده است .این سیستم حاوی محتواهای متنوعی از جمله
فرآیندها و رویههای مربوﻁ به  Air France، KLMو سایر
خطوﻁ هوایی زیرمجموعه و خطمشیهای حفﻆ مشتری
میباشد .اﻃالعات فوﻕ توسط نمایندگیهای مشتریان برای
تضمین خدمات به روز و متناسب با نیاز آنها استفاده میشود.
خطوﻁ هوایی سنگاپور ( )SIAﻗراردادی را با  IBMبه ارزش
حدود  300میلیون دالر سنگاپور ﻃی هفت سال امضا کرد تا
زیرساختهای فناوری اﻃالعات خود را برونسﭙاری کند .بر
اساس این ﻗرارداد IBM ،مرکز داده  ،SIAخدمات پشتیبانی
محاسباتی کاربر نهایی و پیشخوان فناوری اﻃالعات را مدیریت
خواهد کرد.

مجله الکترونیکی مطالعات مدیریت دانش

32

اهﻤیﺖﺣﻔﻆﻛیﻔیﺖمحتوا
ﻃبﻖ گفته  ،Air France-KLMبرای واحدهای مدیریت دانش
ﺿروری است که محتوا را به ﻃور مداوم بهروز کنند .برای اینکه
نمایندگان خدمات بتوانند در مورد محتوای موجود بازخورد
اراﺋه دهند ،اخیرا ً Air France-KLMاز نرمافزار تحلیل بازخورد
 Mopinionاستفاده کرده است .با انتخاب گزینه بازخورد که
در تمام صفحات سیستم مدیریت دانش ﻗرار گرفته ،کارکنان
ﻗادر به ارسال بازخوردهای خود در هر لحﻈه هستند.
" Mopinionکارکنان دفاتر خدمات مشتری را قادر
میسازد تا کیفیت سیستم مدیریت دانش داخلی را
بهبود داده و به دنبال آن خدمات بهتری به مشتریان
ارائه دهند".
به ﻃور معمول ،نمایندگان خدمات زمانی بازخورد ارسال
میکنند که معتقدند اﻃالعات تکمیلی باید در دسترس باشد.
بازخورد ارسالی توسط واحدهای مدیریت دانش دریافت و
پردازش میشود .به این ترتیب ،کارکنان به ﻃور مستقیم به
بهبود اﻃالعات موجود در سیستم مدیریت دانش و در نتیجه
بهبود خدمات اراﺋه شده به مشتریان کمک میکنند.

2

Singapore airIines

وﻗتی صحبت از موفﻖترین برند آسیایی در جهان در چندین
دهه اخیر پیش میآید ،مطمﺌناً نام خطوﻁ هوایی سنگاپور
( )SIAدر اﺫهان تداعی میشود SIA.به عنوان یکی از بهترین
خطوﻁ هوایی در سراسر جهان شناخته شده و همواره پیشگام
و رﻗیب ﻗدرتمندی برای سایر خطوﻁ هوایی محسوب میشود.
خطوﻁ هوایی سنگاپور در سال  1947به عنوان خطوﻁ
هوایی ماالیان (بعدها مالزی) در یک سرمایهگذاری مشترک
بین دولتهای مالزی و سنگاپور شروﻉ به کار کرد که عمدتاً
به منطقه جنوب شرﻗی آسیا خدمات اراﺋه میدهد .در سال
 ،1965سنگاپور از مالزی جدا شد و بعدا ً دو دولت با ایجاد
خطوﻁ هوایی جداگانه موافقت کردند .بدین ﻃریﻖ خطوﻁ
هوایی سنگاپور در سال  1972متولد شد.
 SIAدر یک موﻗعیت خاﺹ با سایر خطوﻁ هوایی تﺄسیس شد.
از آنجایی که  SIAپرواز داخلی ندارد ،بنابراین خطوﻁ هوایی

سنگاپور باید برای دریافت پروازهای بینالمللی ،برای مبارزه بر
سر موﻗعیت در فرودگاه و همﭽنین جذب مشتریان جدید با
سایر رﻗبا ،رﻗابت کنند.
شرکت هواپیمایی سنگاپور سازمانی است که جوایز زیادی را
در رتبهبندی شرکتهای برتر جهان و لیست فورچون دریافت
میکند .عالوه بر این ،خطوﻁ هوایی سنگاپور یکی از برترین
خطوﻁ هوایی در آسیا و یکی از برندهای معتبر در جهان است.
این شرکت هواپیمایی  14500نیرو و بالﻎ بر  106هواپیما
داشته و در حال حاﺿر به  143مقﺼد در حداﻗل  41کشور
پرواز دارد.

ﺧﻄوﻁهوایﻰسﻨﮕاﭘوروIBM
خطوﻁ هوایی سنگاپور ( )SIAﻗراردادی را با  IBMبه ارزش
حدود  300میلیون دالر سنگاپور ﻃی هفت سال امضا کرد تا
زیرساختهای فناوری اﻃالعات خود را برونسﭙاری کند .بر
اساس این ﻗرارداد IBM ،مرکز داده  ،SIAخدمات پشتیبانی
محاسباتی کاربر نهایی و پیشخوان فناوری اﻃالعات را مدیریت
خواهد کرد.
این توافﻖنامه به خطوﻁ هوایی سنگاپور این امکان را میدهد
که تمرکز بیشتری بر کسبوکار اصلی خود در اراﺋه خدمات
هوایی در سطﺢ جهانی داشته و رﻗابت کلی خود را بهبود
بخشند .بنابراین استفاده از نرمافزارهای اجتماعی و راهحلهای
مبتنی بر همکاری میتواند به ﻃور ﻗابل توجهی بر بهرهوری و
به اشتراکگذاری دانش در یک سازمان تﺄﺛیر بگذارد.
بدین نحو میتوان به نقش مهم  IBMو مدیریت دانش در سازمان
پی برد .با  ،IBMتمام عملیات مرتبط با به اشتراکگذاری به
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ﭼاﻟﺶهاﻯﭘیادﻩساﺯﻯمدیریﺖداﻧﺶ
درﺷرﻛﺖهواﭘیﻤایﻰسﻨﮕاﭘور

ﻃور موﺛر انجام میشود IBM .نقش مهمی در پشتیبانی ،به
اشتراکگذاری ،ﺫخیرهسازی ،بهروزرسانی و استفاده آسانتر از
دانش ایفا کرده و ابزاری مفید برای ایجاد سیستم پایگاه داده-
دانش سازمان است .فناوری این شرکت به کارمندان اجازه با توجه به استفاده از دانشهای ﺛبتشده در نرمافزار مدیریت
میدهد تا ﺿمن بهرهگیری از سیستم پشتیبان تﺼمیم ،به دانش ،اعتبارسنجی و ارزیابی دادهها ﺿرورت دارد .عالوه بر
شبکه مدیریت دانش سراسری دسترسی داشته باشند.
این ،در محیطی که دانش فرد ارزشگذاری شده و به آن پاداش
تعلﻖ میگیرد ،ایجاد فرهنگی که دانش ﺿمنی را به رسمیت
استﻔادﻩاﺯSalesforce
شناخته و کارکنان را به تسهیم آن تشویﻖ میکند ،بسیار مهم
براﻯمدیریﺖداﻧﺶمﺸتریاﻥ
است .یکی از راههایی که شرکتها کارکنان را برای مشارکت
خطوﻁ هوایی سنگاپور Salesforce ،را برای توسعه و پیادهسازی در مدیریت دانش سوﻕ میدهند ،ایجاد برنامه تشویقی است .با
سیستم مدیریت دانش و ﺛبت اﻃالعات مشتریان انتخاب کرده این حال ،این خطر وجود دارد که کارمندان صرفاً برای کسب
است .سیستم  ،Point1در سراسر مراکز تماس و واحدهای پاداش و بدون در نﻈر گرفتن کیفیت محتوا مشارکت کنند .در
رسیدگی به بازخورد مشتریان در سطﺢ جهان مستقر شده حالت ایدهآل ،مشارکت در مدیریت دانش و مزایای ناشی از آن
است .پس از بکارگیری این سیستم نمایندگیهای خدمات باید پاداش خودش باشد .اگر مدیریت دانش زندگی کاری را
 SIAدیگر نیازی به جابجایی بین چندین سیستم برای بازیابی برای کارکنان آسانتر نکند ،شکست خواهد خورد.
دادههای مشتری و دریافت اﻃالعات به روز در مورد محﺼوالت ،افزون بر این بزرگترین مساله به هنگام استقرار مدیریت
خدمات ،خطمشیها و رویهها و انجام معامالت ندارند .مدیریت دانش ،آگاهیرسانی است .تنها زمانیکه سازمان متوجه اهمیت
پرونده و گردشهای کاری آن نیز با ﻗابلیتهای هوش مﺼنوعی دانش به عنوان یک دارایی شود ،اﻗدامات بیشتری در زمینه
سرمایهگذاری و حفاﻇت از آن انجام میدهد.
و یادگیری ماشینی  SIAادﻏام شده است.

 Point1با اراﺋه خدمات پشتیبانی ﺛابت و شخﺼی در نقاﻁ
مختلﻒ به بهبود تجربه سفر کمک میکند .کارکنان واحد
خدمات در هر مرحله به اﻃالعات مورد نیاز ،از جمله اﻃالعات
مربوﻁ به تعامالت ﻗبلی هر مشتری ،دسترسی دارند .این
امر تﺼمیمگیری سریعتر را تسهیل میکند و به آنها اجازه
میدهد تا نیازهای مشتری را به ﻃور مﺆﺛرتر پیشبینی کنند.
ماروین تان ،معاون ارشد خدمات مشتریان و عملیات خطوﻁ
هوایی سنگاپور میگوید" :پیادهسازی  Point1گام مهمی در
تحول دیجیتالی شرکت ما است".
 Point1توسط  Salesforce Service Cloudو پلتفرم Mule-
 soft Anypointبرای اراﺋه خدمات یکﭙارچه به مشتریان بکار
برده میشود ،Capgemini .اراﺋهدهنده خدمات مشاوره ،تحول
دیجیتال ،فناوری و مهندسی ،یکﭙارچهکننده سیستمها برای
پشتیبانی از پیادهسازی و نگهداری برنامهها خواهد بود.

source: https://mopinion.com/air-france-klm-improves-its-internalknowledge-system-with-mopinion/
https://www.ukessays.com/essays/marketing/knowledge-management-in-singapore-airlines-marketing-essay.php
https://www.kmworld.com/Articles/News/KM-In-Practice/Singapore-Airlines-taps-Salesforce-146366.aspx
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محمدحقیقی فرد
کارشناس ارشد مدیریت دانش

مدیریﺖداﻧﺶمﻜاﻥمحورودیﺠیتالدر
مدیریﺖﺷﻬرﻯ
با توجه به توسعه شهرها و روند پیشرفت شهرنشینی،
پیادهسازی رویکردهای مدیریت دانش در سطﺢ شهرها ﺿروری
به نﻈر میرسد .در حال حاﺿر دیجیتالی شدن و گسترش
فناوری اﻃالعات ( )ICTو مکانمحور شدن اﻃالعات در سراسر
جهان بر مدیریت دانش تاﺛیر بسزایی گذاشته است .حال این
سوال مطرح میشود که چگونه دیجیتالسازی و مکانمحوری
مدیریت دانش منجر به تﻐییر حاکمیت شهری شده و استفاده
از دانش با بهبود شایستگیها ،شناخت بهتری از حقوﻕ و
استحقاﻕ شهروندان و پاسخگویی به آنان را فراهم میکند؟
مقامات شهری در مواجهه با پیﭽیدگیهای روزافزون و رسیدگی
به امور شهروندان در شرایط عدم اﻃمینان محیطی و اﻗتﺼادی
به ابزارهای جدیدی نیاز دارند .بیشترین تمرکز مقامات شهری

بر رشد و توسعه اﻗتﺼادی و چگونگی اراﺋه تسهیالت به مناﻃﻖ
مختلﻒ شهری است .نیازسنجی اﻗتﺼادی و اجتماعی شهری
مستلزم شناخت اﻗشار مختلﻒ و سالیﻖ و عالﻗهمندیهای
آنان و وﺿعیت مناﻃﻖ شهری و محلی است .مطالعات اخیر
در شهرهایی از کشورهای هند ،آفریقای جنوبی ،برزیل و پرو،
نشان میدهند که منابع دانشی حاصل از ترکیب شبکههای
اجتماعی شهری با اﻃالعات مکانی و توصیفی ،ابزار مهمی برای
مقامات شهری محسوب میشود.
بنابراین دو موﺿوﻉ مهم در این زمینه مورد مطالعه ﻗرار گرفته
است:
 .1چگونگی توسعه شهری شامل رشد مناﻃﻖ شهری ،چگونگی
ارتقای امکانات و سبک زندگی شهروندان ،بکارگیری دانش
برای پاسخگویی به شهروندان بر اساس پهنهبندی اجتماعی و
اﻗتﺼادی؛
 .2ایجاد و استفاده از دانش در مدیریت و برنامهریزی شهری.
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ﭘیﻜربﻨدﻯمدیریﺖداﻧﺶدرﺣﻜﻤراﻧﻰﺷﻬرﻯ
در مدیریت شهری ،شناسایی انواﻉ دانش و منابع تولید دانش
مورد نیاز در اجرای فرآیندهای شهری از اهمیت خاصی
برخوردار است .چرا که این دانشها ،پیکربندی مدیریت دانش
شهری را ایجاد میکنند .در اینجا موﺿوﻉ مدیریت دانش
مبتنی بر مکان مورد بررسی ﻗرار میگیرد که ابعاد مختلﻒ آن
شامل موارد زیر است:
 .1مدیریت دانش مبتنی بر مکان؛
 .2شبکههای اصلی تولیدکننده و استفادهکننده از دانش
مکانی؛
 .3بکارگیری مدیریت دانش در فرآیند تﺼمیمگیری؛
 .4تاﺛیر مدیریت دانش بر فرآیندهای کاری و ارتباﻁ با
شهروندان.
میان پلتفرمهای الکترونیکی از جمله شبکههای تلفن همراه و
سیستمهای مبتنی بر  GISو فعالیتهای تخﺼﺼی مدیریت
دانش در شهرداریها ،ارتباﻁ وجود دارد .تولید دانش ،یک
فرآیند رابطهای بوده و موانع بسیاری در تولید و تبادل آن وجود
دارد .در این راستا بکارگیری ترکیبی از اﻃالعات توصیفی-
مکانی و اﻃالعات دیجتالی تاﺛیر مستقیمی بر تسهیل تبادل
دانش در حوزه شهری دارد .تاﺛیر این بکارگیری بر تﻐییر
پیکربندی مدیریت دانش شهری در شهرهای اشاره شده ،مورد
ارزیابی ﻗرار گرفته است.

دﻻیﻞمﻌرﻓﻰمدیریﺖداﻧﺶمﺒتﻨﻰبرGIS-ICT

1

برﻧامهریﺰﻯاستراتﮋیﻚﺷﻬرﻯو
برﻧامهریﺰﻯیﻜﭙارﭼهﻛاربرﻯاراﺿﻰﺷﻬرﻯ

در برخی از شهرها (بهعنوان مﺜال شهرهایی از آفریقای جنوبی
و پرو) با توجه پراکندگی و تقسیمبندی جمعیت و ﺛروت در
نقاﻁ مختلﻒ شهر ،مدیران شهری نیازمند یک چشمانداز و
استراتﮋی مکانمحور و متناسب هستند تا بتوانند برنامههای
توسعهای را اجرایی کنند .با توجه به اینکه معموال برنامههای
متفاوتی در نقاﻁ مختلﻒ شهری وجود دارد ،بنابراین در این
حوزه اﻃالعات و دانش خاصی از منطقه مورد نیاز است .این

اﻃالعات از ﻃریﻖ پایگاههای داده مکانی ،جمعآوری و اﻃالعات
و دانش مورد نیاز از آنها استخراﺝ میشود تا بر اساس آن،
امکانات و خدمات مناسب اراﺋه گردد .همﭽنین توسعه بازارهای
درون شهری ،مراکز خرید ،آموزشگاهها ،مراکز تفریحی و ﻏیره
نیازمند برنامهریزی دﻗیﻖ با توجه به موﻗعیت مکانی و اﻃالعات
دﻗیﻖ هستند.

2

تﻌییﻦمرﺯهاﻯﺟﻐراﻓیایﻰبهﻋﻨواﻥﭘیﺶ
ﺷرﻁبرﻧامهریﺰﻯموﺛردرتوسﻌهﺷﻬرﻯ

تﺼمیمگیری در مورد توسعه فضای شهری نیاز به در اختیار
داشتن نقشهها و پایگاه دادههای جﻐرافیایی میباشد .اتﺼال
اﻃالعات و نقشهها با دانش مرتبط به آن ،منجر به تحول
بنیادی در برنامهریزی مکانی شهری در شهرهایی از جمله
تاون ،دوریان ،کاالﺋو ،گوارولوس و چنای شده است .در نهایت
از این دانش میتوان در یکﭙارچهسازی و کاربری اراﺿی شهری
استفاده کرد .بر این اساس دو فرآیند دانشی زیر شناسایی و
بررسی شده است.
برنامهریزی مکانی
برای برنامهریزی مکانی ،بین تمامی دستگاهها ،ادارات دولتی،
بخش خﺼوصی و موسسات مدیریت دانش ،هماهنگیهای
الزم و پایگاه داده مشترکی مبتنی بر برنامهریزی مکانی شهری
ایجاد میشود .در هر منطقه موﺿوعات استراتﮋیک ،دادهها و
نقشههای تهیه شده ،در ﻗالب گزارش به منﻈور تسریع در
تﺼمیمگیری تهیه میشود .جمعآوری ،سازماندهی و تجزیه و
تحلیل دادههای مکانی به منﻈور اﻃالﻉرسانی و توسعه شهری
یک فرآیند کلیدی در برنامهریزی مکانی به حساب میآید.
بهعنوان نمونه در شهر گوارولوس برزیل ،برنامهریزی برای
یکﭙارچهسازی و کاربری اراﺿی شهری دﻏدﻏه اصلی شهردار
این شهر بوده است .مقامات شهری توانستهاند با یکﭙارچهسازی
و بهرهبرداری از پایگاههای داده مکانی و پیوند آن با نقشههای
جﻐرافیایی ،دانش مورد نیاز در اجرای برنامههای شهری را به
دست آورند.
تعیین مرزها
مدیریت دانش در حوزههای مختلﻒ از جمله اﻗتﺼادی،
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اکولوژیکی ،اجتماعی و حتی تحوالت سیاسی بین شهرداریها،
نیازمند تعیین محدودهها در شهرها است .پیادهسازی
استراتﮋیهای توسعه شهری ،نیازمند مرزبندی و حیطهبندی
شهرها است که با استفاده از مدیریت دانش مکانمحور و
دیجیتال ،امکانپذیر میشود (تلفیﻖ مدیریت دانش ،پایگاه
داده دیجیتال و سیستم اﻃالعات جﻐرافیایی) .اتﺼال اﻃالعات
توصیفی به نقشههای جﻐرافیایی به منﻈور نﻈارت و توسعه
استراتﮋیک شهرها رو به افزایش بوده و در تمامی شهرها با توجه
به رشد جمعیت و تحوالت اﻗتﺼادی و اجتماعی ،مرزها داﺋما
در حال تﻐییر و تحول هستند و مرتبا نیازمند دانش و اﻃالعات
جدید از حوزههای مختلﻒ میباشند .در شهرهایی از برزیل،
هند و پرو با پیادهسازی و بکارگیری مدیریت دانش مبتنی بر
مکان و پایگاه داده مکانی دیجیتال توانستهاند ،اﻃالعات مورد
نیاز را بدست آورند.
نتیجه این مباحت نشان میدهند که دیجیتالی کردن دانش
مبتنی بر مکان در محدوده شهری برای برنامهریزی و توسعه
شهری به اﻃالعات بسیار دﻗیﻖ و بروز نیاز دارند.

3

تسﻬیﻞﻓرﺁیﻨدهاﻯﻛارﻯ

از آنجا که تولید دانش مکانمحور و همﭽنین ایجاد پایگاههای
داده دیجیتالی و سیستمهای مبتنی بر فناوری اﻃالعات و
ارتباﻃات ،نقش اساسی در مدیریت شهری ایفا میکنند ،تهیه
نقشهها و ترکیب آنها با اﻃالعات بدست آمده از پایگاههای
داده دیجیتال میتواند تبدیل به دانش مهمی برای مدیریت
در مناﻃﻖ مختلﻒ شهری و دولتهای محلی باشد .دیجیتالی
شدن اﻃالعات امکان تسهیل فرآیندهای را فراهم کرده و
سیستمها را ﻗادر میسازد تا با اراﺋه اﻃالعات و اﻃالعات شفاﻑ
به شهروندان در نقاﻁ مختلﻒ شهر ،پاسخگو باشند .از سوی
دیگر دانش مکانمحور و سایر ابزارها باعﺚ توانمندی شهروندان
و افزایش سطﺢ نﻈارت آنها بر عملکرد مدیران شهری میشود.
مقامات شهری از دانش مبتنی بر اﻃالعات دیجیتال و مکان
برای ترسیم نقشه و محدودهبندی شهرهای تحت پوشش خود
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4

ﻧﻘﺸهبردارﻯﻃﺒﻘاتاﺟتﻤاﻋﻰ
ﺷﻬروﻧداﻥوﻧیاﺯسﻨﺠﻰومﻜاﻥیابﻰ
تاسیساتوابﻨیهﺷﻬرﻯ

استفاده میکنند .مدیریت دانش مبتنی بر مکان میتواند
اﻃالعات توصیفی و مکانی هر ﻗسمت از شهر را تولید و در
نتیجه میتوان پهنهبندیهای اﻗتﺼادی (بیکاری ،درآمد ،تولید،
مسکن و ﻏیره) و اجتماعی یک شهر را استخراﺝ کرد .به عنوان
مﺜال در شهر "کیﭗ تاون" آفریقای جنوبی از دو مدل GIS
(دسترسی به خدمات و سطﺢ هزینه) به عنوان ابزاری برای
تﺼمیمگیری استراتﮋیک استفاده میشود .بر اساس این دو
مدل روشهای کاهش هزینه ،اولویتبندی تسهیالت و ﻏیره
انجام میشود.

توﻟیدواستﻔادﻩﻛﻨﻨدﮔاﻥاﺯداﻧﺶ
شبکهها و بازیگران اصلی پیکربندی مدیریت دانش مکانمحور
در شهرها ،ادارات دولتی و شرکتهای خﺼوصی هستند.
مهمترین منبع تولیدکننده دانش ،شهروندان هستند که
میتوانند در فرآیندهای بازخورد نیز نقش اساسی ایفا نمایند.
برای مﺜال در کشور پرو ،دولت منطقهای کاالﺋو ،شبکهای
ﻗوی در منطقه با شهرداریها ،بخش خﺼوصی و سازمانهای
ﻏیردولتی ایجاد کرده که در تبادل دانش از ﻃریﻖ سیستمهای
اﻃالعات جﻐرافیایی آنالین همکاری میکنند .همینطور در
شهر گوارولوس کشور برزیل ،مقامات شهری در تالش برای
دیجیتالسازی و مکانمحور کردن اﻃالعات در زمینه مساﺋل
زیستمحیطی میباشند .در این شهر از یک دانشگاه برای ایجاد
شبکههای اجتماعی ﻏیررسمی مکانمحور استفاده میشود.

تﺒادلداﻧﺶ
یکی دالیل مهم مدیریت دانش مکانمحور ،فراهمآوری امکان
تبادل دانش و هماهنگی موﺛر بین ادارات و موسسات زیر
مجموعه شهرداریها و مقامات محلی است.
اشتراکیاعدماشتراکگذاریدانش
اشتراکگذاری دانش بین ادارات شهرداری باعﺚ کاهش مساﺋل

و مشکالت استراتﮋیک برنامهریزی شهری میشود .بهعنوان
مﺜال در شهرهای کاالﺋو و دوربان فایلها و اﻃالعات مکانی
و توصیفی بر روی یک سرور مرکزی ﻗرار داشته و به اشتراک
گذاشته میشوند .همﭽنین هر منطقه ﻗادر به دسترسی به
پایگاه داده و دانش خود به ﻃور جداگانه است .شهر گوارولوس
در برزیل نیز ساختاری مشابهی را ایجاد کرده و بدین شکل
دانش بین بخشهای مختلﻒ تبادل میشود .عدم تبادل دانش
و اﻃالعات بین ادارات و موسسات شهری منجر به از بین رفتن
و اتالﻑ هزینهها و فرصتهای پیش رو خواهد شد .در شهر
کالیان دومبیلیوی در هند ،عدم تبادل دانش و اﻃالعات و
یکﭙارچهسازی اﻃالعات موجود ،پیرامون سیاستگذاریهای
اجتماعی و مساﺋل زیستمحیطی ،به معنی از دست رفتن
درآمدها میباشد.
روابطبابخشخصوصی
در مواردی که کارکنان شهرداریها دانش کافی ندارند ،بخش
خﺼوصی به عنوان مشاور میتواند دادهها و اﻃالعات را تجزیه
و تحلیل کرده و دانش الزم را در اختیار آنان ﻗرار دهد .در شهر
دوربان ،مشاوران با استفاده سیستم اﻃالعات جﻐرافیایی ،دانش
مناسب را برای شهرداری فراهم میکنند.
شفافیتهایمالی
کارکنان در سازمانهای مختلﻒ میتوانند بر شفافیت گردش
مالی تاﺛیرگذار باشند .استفاده از مدیریت دانش مکانمحور و
سیستمهای مدیریت دانش میتوان نﻈارت کافی بر پرداختها
توسط شهروندان را فراهم سازد.
دانشبرایتصمیمگیری
در برخی شهرها ،واحد سیستمهای اﻃالعات جﻐرافیایی را
به عنوان یک منبع دانش ،در نﻈر گرفته شدهاست .در این
سیستم ،امکان مکانیابی تسهیالت و اولویتبندی اراﺋه خدمات
وجود دارد .همﭽنین از این سیستم برای بازخورد مساﺋل با
موﻗعیتهای مکانی واﻗعی ،استفاده میشود .همﭽنین بر اساس
سیستمهای مدیریت دانش مکانمحور و پهنهبندیهای مکانی
انجام شده ،اراﺋه خدمات امکانپذیر و بر اساس آن تﺼمیمگیری
و برنامهریزی انجام میشود.
source: www.elsevier.com/locate/habitatint
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حامد کوچک پور
کارشناس ارشد مدیریت دانش

مدیریﺖداﻧﺶدر
باﻧﻚتوسﻌهﺁسیایﻰ)(ADB
بانک توسعه آسیایی ( )1ADBدر راستای اراﺋه اهدافی فراگیر،
منعطﻒ و پایدار تالش کرده و در عین حال اﻗدامات اساسی
برای از بین بردن فقر در منطقه انجام میدهد .بانک توسعه
آسیایی با اراﺋه اوراﻕ ﻗرﺿه ،کمکهای مالی و سرمایهگذاری
در سهام برای ارتقای وﺿعیت اجتماعی و اﻗتﺼادی به اعضا و
شرکای خود کمک میکند .این بانک تﺄﺛیر کمکهای خود
را با تسهیل گفتگوهای سیاسی ،اراﺋه خدمات مشاورهای و
بهرهگیری از منابع مالی از ﻃریﻖ انجام لحﻈهای عملیاتهای
تﺄمین مالی از منابع اعتباری رسمی ،تجاری و صادراتی به
حداکﺜر میرساند.
بانکهای توسعه آسیایی ،بهمنﻈور پاسخگویی به چالشهای
توسعهای نوﻇهور و نیاز به مدیریت مشتری ،به سرعت درحال
تﻐییر و تحول میباشند .این تحول به خﺼوﺹ در تقاﺿای
روزافزون برای کاالها و خدمات دانشی مشهود است .مدیریت
مشتری به ﻃور عمده به منابع مالی احتیاﺝ دارد و اکﺜر مشتریان
به منﻈور دریافت حمایت دانشی ،به ﻃور فزآینده در جستجوی
بانکهای توسعه هستند تا به کاهش فقر کمک کرده و به رشد
پایدار و فراگیر دست پیدا کنند.

		1. Asian Development Bank

برای رسیدن به این مقﺼود ،نیاز به ترکیب دانش و منابع مالی
بوده و ﻗضاوت در مورد کارایی این بانک به ﻃور چشمگیری
به میزان موفقیت آنها در تحقﻖ رشد و توسعه پایدار وابسته
میباشد .بانک توسعه آسیا از زمان اجرای برنامه مدیریت دانش
در سال  ،2004به ﻃور پیوسته در حال تبدیل شدن به یک
مﺆسسﺔ دانشمحور است .به ﻃور کلی ،شعب این بانک در
راه تبدیل شدن به مﺆسسه دانشی میتوانند به مقدار زیادی
از تجربیات یکدیگر بیاموزند .یافتههای مطالعات در خﺼوﺹ
عوامل موفقیت و حوزههای بهبود در بانک توسعه آسیا مورد
توجه دستاندرکاران مدیریت دانش ﻗرار گرفته که  5مورد از
درسآموختههای آن به ﻗرار زیر است:
 .1گسترش برنامههای مدیریت دانش نیازمند جهتگیری
استراتﮋیک در سطوح باال است .بانک توسعه آسیا رویکردهای
متعددی در حوزه مدیریت دانش را بدون درنﻈر گرفتن
هماهنگی و انسجام کافی در پیش گرفته بود .در نتیجه در
خﺼوﺹ نقشهای مدیریت دانش در واحدهای سازمانی
مختلﻒ ،عدم شفافیت و عدم درک و توافﻖ مشترک به چشم
میخورد .هدایت ﺿعیﻒ در استراتﮋی سطوح باال و عدم مالکیت
نقشها و وﻇایﻒ ،باعﺚ محدود شدن توسعه مدیریت دانش در
بانک توسعه آسیا شده بود.
 .2اولویتبندی نیازهای مشتریان ،از عوامل کلیدی در
شکلگیری استراتﮋی دانشی است .شناسایی نیازهای دانشی
که با تﻐییرات سریع در محیط اﻗتﺼادی ،مالی و فیزیکی همراه
است ،چالشی جدی محسوب میشود؛ به خﺼوﺹ که در
سطﺢ ایالتی ،باید سازوکار بازخورد و پشتیبانی مﺆﺛر و ﻗوی به
منﻈور استخراﺝ نیازها و خواستههای مشتری نیز ﻃراحی شود.
هماهنگی نزدیک با شرکای تجاری میتواند روش مﺆﺛری برای
دستیابی به این هدﻑ و پرکردن شکاﻑهای دانشی باشد و از
تکرار خطا و اختراﻉ دوباره چرﺥ جلوگیری نماید.
توزیع مﺆﺛر محﺼوالت و خدمات دانشی ،باعﺚ تقویت استفاده
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از دانش میشود .انتشار دانش میتواند به شکل سنتی یا به
شیوه مدرن از ﻃریﻖ رسانههای اجتماعی ،سمینارها و دیگر
انجمنها انجام شده و در این راه میتوان از روشهای نﻈارتی
و دریافت بازخورد به منﻈور ارزیابی رﺿایت مشتری و تمایل
وی در استفاده از دانش تسخیر شده بهره جست .محﺼوالت
دانشی باید به آسانی در دسترس همه ﻗرار داشته باشد .به
عنوان مﺜال ،نشریات  ADBبرای دانلود رایگان در وبسایت
این بانک موجود است.
ارزیابی راهحلهای دانشی ﺿروری به نﻈر میرسد .مهم است
که مخاﻃب اصلی محﺼوالت و خدمات دانشی داﺋماً با موسسه
دانشی تبادل نﻈر و بازخورد داشته باشد تا میزان رﺿایتمندی
وی مورد ارزیابی ﻗرار گیرد .کیفیت محﺼوالت دانشی نیز باید
داﺋما رصد شده و اﺛربخشی آن مورد ارزیابی ﻗرار گیرد .به
عنوان مﺜال نﻈرسنجیهای خارجی نشان میدهد از میان 85
نشریﺔ موسسه  ،ADBحدود یک سوم آنها دارای کیفیت
خوبی میباشد.
جذب بهتر دانش ﺿمنی باعﺚ تسهیل به اشتراکگذاری دانش
میشود .سازمانهای توسعهای ،مراکز و مخازن ارزشمندی از
دانش ﺿمنی هستند که این دانش را ﻃی سالهای متمادی
یادگیری و تجربهاندوزی توسط پرسنل خود جمعآوری
کردهاند .اینترانت و شبکههای داخلی پیشرفته ،ابزار شبکههای
اجتماعی ،انجمنهای آنالین و سیستمهای مشابه ،پرسنل را به

خلﻖ و اشتراک دانش تشویﻖ مینماید .انجمنهای خبرگی در
 ADBکه بدین منﻈور سازماندهی شدند ،در فاصله سالهای
 2009تا  2011بیش از  400سمینار و رویداد دانشی را ﺛبت
کردهاند .ارزیابیها نشان داد که بسیاری از دانشهای ﺿمنی
در  ADBبه میزان کافی ﻗابل استخراﺝ نیست و این مسﺌله
مانعی جدی در کسب مزیت رﻗابتی از محﺼوالت و خدمات
دانشی در میان کشورهای عضو درحال توسعه ایجاد میکند.
ﺛبت مهارتهای فنی پرسنل ،تﺼویر واﺿﺢتری از موجودی
دانش ﺿمنی سازمان ایجاد مینماید.
2
برنامه اﻗدامات مدیریت دانش (،)KMAP 2021-2025
اصالحات بانک توسعه آسیایی را برای بهبود نحوه مدیریت
دانش در تمام فرآیندهای تجاری آن به هم مرتبط میکند.
 KMAPبا تقویت توانایی بانک برای اراﺋه بهتر راهحلهای
دانشی ،همراه با تامین مالی برای کشورهای عضو در حال
توسعه ( ،)DMC3از استراتﮋی  2030پشتیبانی میکند.
این نقشه اجرایی بر افزایش همکاری ،بهبود کیفیت و کارایی
خدمات دانش ،افزایش جذابیت ﺛبت و بکارگیری دانش و
استفاده از رویکردی متمرکز بر کشور جهت بهرهمندی از
 DMCتاکید دارد KMAP .ارزش افزوده و رﺿایت مشتری را
افزایش داده و نقش  ADBرا به عنوان یک اراﺋهدهنده دانش
ﻗابل اعتماد ،تقویت میکند.

		2. Knowledge Management Action Plan
		3. Developing Member Country
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بین دولتی در زمینه مدیریت دانش.
هدﻑ  KMAPدستیابی به موارد زیر است:
حرکت از شمارش محﺼوالت و خدمات دانش به سمت اراﺋه در ادامه با نمونهای از درسآموختههای حاصل شده در پاسخ
به بیماری کرونا ( ،)COVID-19بانک توسعه آسیا نشان
راهحلهای دانشی مورد نیاز مشتریان؛
میدهد که چگونه میتواند با استفاده از افزایش همکاری،
افزایش ارتباﻃات افراد و افزایش همکاری؛
دیجیتالیسازی و چابکی به بحرانها پاسخ دهد.
افزایش ارتباﻁ و کیفیت دانشها؛
بهینهسازی مشارکت و یادگیری کارکنان ،مشاوران و شرکا
به نفع بانک.
 KMAPبه کمک نﻈریه تﻐییر ،برنامهریزی شده که در نتیجه
آن  3خروجی و  9اﻗدام کلیدی را شناسایی میکند:

1

ﺷرایﻂمردﻡوﻓرهﻨﮓبراﻯایﺠاداﻧﮕیﺰﻩو
ترویﺞراﻩﺣﻞهاﻯداﻧﺸﻰبایدبﻬﺒودیابد.

هماهنﮓ شدن  KMAPبا ابتکاراتی برای تﻐییر فرهنﮓ
بانک توسعه آسیایی؛
استخدام ،توسعه ،پرورش و تشویﻖ کارکنان دارای
شایستگیهای مدیریت دانش مورد نیاز؛
اجرای چارچوبهای نوآورانه.

2

ایﺠادﻓرﺁیﻨدهاوسیستﻢهاﻯارتﻘایاﻓته
براﻯتﺸویﻖایﺠاد،بهاﺷتراﻙﮔﺬارﻯو
استﻔادﻩاﺯداﻧﺶمﺸترﻯمحور.

تقویت برنامهریزی دانشی کشور؛
ایجاد یک شبکه دانش سازمانی؛
تقویت و شفاﻑسازی سنجههای کلیدی عملکرد برای
هدایت تیمها در توسعه دانش باکیفیت.

3

ایﺠادروابﻂوﭘرورﺵﺁﻥهادرمیاﻥ
بﺨﺶهاﻯباﻧﻚباﺷرﻛاﻯداﻧﺸﻰدر
CMDهاوﻓراتراﺯﺁﻥبراﻯﺷﺒﻜههاﻯ
داﻧﺸﻰبااتﺼاﻻتبیﺸتر.

ایجاد فرهنﮓ همکاری از ﻃریﻖ مشارکتهای دانش
استراتﮋیک و کارآمد؛
تقویت نقش مهندسان دانش در پیشبرد روابط؛
ایجاد روابط با موسسات مالی بینالمللی و سایر سازمانهای

برخی از این موارد شامل موارد زیر است:
دیجیتالیشدن
کارکنان ،فرآیندهای تجاری را به صورت مجازی و دیجیتالی
مدیریت کرده و تیمها در مناﻃﻖ و زمانهای مختلﻒ به سرعت
از ابزارهای همکاری دیجیتال استقبال کردند.
همکاری
فشار برای اراﺋه مطالب با شیوههای جدید ،باعﺚ شد که کارکنان
در موارد عملیاتی مشارکت بیشتری داشته و در نتیجه دارای
نگرش بازتر و در نهایت موﺛرتر باشند.
چابکیوپاسخگویی
کووید -19نشان داد که چالشهای بانک تا چه حد به هم
مرتبط بوده و چگونه بانک توسعه آسیایی نیاز دارد تا ابتکارات
خود را همسو کند .برای تحقﻖ این امر تخﺼﺺ را در بخشها
و موﺿوعات کلیدی جاری و روند پیادهسازی را تسریع کرد.
مدیریت
به سبک تیممحورتﻐییر کرده و پذیرای ریسک شد.
تغییرفرهنگ
سلسله مراتب کمرنﮓ و جلسات فراگیرتر شد .همﭽنین
تخﺼﺺ از سراسر بانک تامین میشد و اعضای کارکنان در
تیمهای بزرگی کار میکردند تا مستقیماً دانش ﺿمنی خود را
در ﻃراحی پروژه و گفتگوی سیاسی با DMCها اعمال کنند.
چالشهای باﻗیمانده :یافتن تخﺼﺺ مورد نیاز در سراسر بانک،
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تقویت بحﺚ و گفتمان و ایجاد فضایی برای همکاری بر روی چگونه بار کاری را متعادل کنند و فرهنﮓ همکاری را پرورش
اسناد بانک ،بسیار دشوار بود .مدیران باید در نﻈر بگیرند که دهند.

ﻧتایﺞبرﻧامهاﺟراﻯمدیریﺖداﻧﺶوهﻤسویﻰﺁﻥ
باتئورﻯتﻐییردرباﻧﻚتوسﻌهﺁسیا
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source: ASIAN DEVELOPMENT BANK KNOWLEDGE MANAGEMENT ACTION PLAN 2021–2025
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روح اله خزایی
کارشناس ارشد مدیریت دانش

مدیریﺖداﻧﺶدرﺷرﻛﺖمارﺱ
مارس یک شرکت جهانی در صنعت مواد ﻏذایی است .درآمد
ساالنه این شرکت در سال  ،2020با فروش انواﻉ فرآوردههای
ﻗندی ،ﻏذای حیوانات خانگی و دیگر محﺼوالت ﻏذایی به بیش
از  40میلیارد دالر رسید .این شرکت دارای  130،000کارمند
در بیش از  80کشور جهان است.
کیفیت ،مسﺌولیتپذیری ،درک متقابل ،کارایی و آزادی پنﺞ
اصل اساسی هدایت شرکت مارس به شمار میرود .چرا که
یادگیری ،انتشار و بکارگیری دانش و تجربیات از یک بازار
به بازار دیگر و بین بخشهای تجاری مختلﻒ ،برای این
شرکت بسیار حاﺋز اهمیت است .همﭽنین سرعت تﻐییرات
محیط کسبوکار مستلزم بکارگیری رویکردی چابک برای به
اشتراکگذاری دانش به خﺼوﺹ در بخش فروش و بازاریابی
میباشد .در ادامه ،به چگونگی بهرهگیری شرکت مارس از
مدیریت دانش در این دو حوزه پرداخته میشود.

سهﺟﺰءاﺻﻠﻰرویﻜردهاﻯاستﻘرار
مدیریﺖداﻧﺶدرﺷرﻛﺖمارﺱ
استفاده از انجمنهای کوچک و متمرکز برای رسیدگی به
چالشهای تجاری خاﺹ و استراتﮋیک شرکت که اﻏلب دارای
عمر کوتاهی (حداکﺜر سه سال) هستند .این انجمنها در
شرکت با عنوان گروههای خبرگی جهانی (Global Practice
 )Groupsنامگذاری شدهاند؛
استفاده از انجمنهای خبرگی( )COPبرای ایجاد ارتباﻁ
بین افراد دارای نقشهای یکسان یا مشابه که به عنوان یک
شبکه شناخته میشوند؛
جمعآوری و انتشار دانش رسمی در موﺿوعات خاﺹ با
کاربرد جهانی.
شایان ﺫکر است اجزای فوﻕ به وسیله مجموعه کاملی از
ابزارهای  ،ITپشتیبانی و توانمندسازی میشوند.

مدیریﺖداﻧﺶدرﺷرﻛﺖمارﺱ
مدیریت دانش در شرکت مارس ،بر استفاده از دانستههای افراد
جهت توسعه تمرکز دارد .در این راستا نحوه مشارکت افراد
در اراﺋه نتایﺞ از دﻏدﻏههای اصلی مدیران ارشد این شرکت
به شمار میرود .این شرکت دارای ﻗوانین استانداردی برای
پیادهسازی اﺛربخش مدیریت دانش است .بر این مبنا ،ﻗبل از
هر اﻗدامی باید بتوان به وﺿوح به سواالت زیر پاسخ داد.
چرا ما این کار را انجام میدهیم و این اﻗدام برای کسبوکار
چه سودی دارد؟
چه چیزی باید بدانیم (در مقابل آنﭽه که خوب است بدانیم)
و چگونه از آن استفاده کنیم؟
چه کسی دانش دارد و چه کسی به آن نیاز دارد؟
روشهای معمول انجام آن کار چیست؟

انجمن (از هر نوﻉ) گروهی از افراد با فعالیتهای مشترک
بوده که تجربیات ،بینشها ،دانش و بهروشها را در پاسخ به
چالشهای مشترک به اشتراک میگذارند .الزم به ﺫکر است
انجمن برای کسب نتیجه میبایست بر وﻇایﻒ روزانه اعضا
متمرکز باشد .به این ترتیب با ایجاد ارزش افزوده ناشی از
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کاهش زمان انجام کار ،صرﻑ زمان برای بهاشتراکگذاری
دانش توجیهپذیر خواهد بود.

ﮔروﻩهاﻯﺧﺒرﮔﻰﺟﻬاﻧﻰ
شرکت مارس از مفهوم گروههای خبرگی جهانی ( )GPGبرای
مواجهه با چالشهای استراتﮋیک استفاده میکند .این گروههای
کوچک تشکیل شده از کارمندان ارشد ،وﻇیفه ارزشآفرینی
در حوزههای استراتﮋیک را بر عهده دارند .هر  GPGدارای
یک حامی ،میان روسای مارس بوده که موﻇﻒ به هدایت و
راهبری شبکه هماهنگی ارتباﻃات و تامین منابع اساسی است.
یکی از چالشهای اصلی انجمنها ،تعریﻒ یک هدﻑ نهایی و
مسﺌولیت اراﺋه یک راهحل تﻐییر برای کل کسبوکار میباشد.
این راهحلها هم در بازاریابی و هم در فروش مورد استفاده ﻗرار
میگیرند ،اگرچه کاربرد گستردهتر آن در فروش است.
برای مﺜال ،در بخشهای شکالت ،آدامس و شیرینی ،بخش
بزرگی از فروش از ﻃریﻖ فروشگاههای عرﺿه مستقیم انجام
میشود .در بازارهای جدید کشورهای در حال توسعه ،بخش
عمدهای از هزینههای مﺼرﻑکننده مربوﻁ به فروشگاههای
کوچک محلی است .به حداکﺜر رساندن تعداد خردهفروشیهای
کوچکی که محﺼوالت مارس را به فروش میرسانند ،به منﻈور
افزایش فروش در این بازارها بسیار مهم است .برای کمک به
مقابله با این چالش ،یک  GPGبا عنوان »به سمت بازار انبوه«

هر  GPGشش ماه یکبار به صورت چهره به چهره و به میزبانی
یکی از بازارها برگزار میشود .جلسات بر درسآموختهها ،بحﺚ
و به اشتراکگذاری دانش متمرکز هستند و هیﭻ اراﺋه رسمی
برای آن وجود ندارد .جلسات حول سه فعالیت اصلی ﻃراحی
شدهاند که گروههای خبرگی جهانی( )GPGرا تشویﻖ به
اشتراکگذاری درسآموختههای خود میکند.
یادگیری از بازاری که در آن هستیم (یادگیری در عمل)؛
یادگیری از آنﭽه میدانیم (یادگیری از تجربه دیگران در
مورد موﺿوعات خاﺹ)؛
یادگیری از فعالیتهای شش ماه گذشته در بازارهایی که
ایدهها و رویکردهای جدید را آزمایش میکنند.

اﻧﺠﻤﻦهاﻯﺧﺒرﮔﻰ

تجربه شرکت در برگزاری انجمنهای خبرگی ﺛابت کرده که
انجمنهای کمتر با ابعاد بزرگ (در صورت لزوم دارای انجمنهای
فرعی) نسبت به داشتن تعداد زیادی انجمن کوچک مفیدتر
خواهد بود .با در اختیار داشتن چنین انجمنهایی میتوان به
انبوهی از افراد و به تبع آن ﻃیﻒ وسیعی از ایدهها ،تخﺼﺺ و
دانش دسترسی پیدا کرد.
انجمنهای شرکت مارس عموما جهانی هستند .در مرکز این
انجمنها یک تیم راهبری از کارمندان ارشد و باتجربه وجود
دارد که دستور کار سال آینده را تعیین و فعالیتهای اصلی
را کنترل میکنند .الگویی منﻈم از فعالیت تعیین میشود که
بر حوزههای مهم کسبوکار متمرکز است و تضمین میکند
که انجمنها پیشرفت مستمر و مرتبط در موﺿوعات اصلی را
داشته باشند .به این ترتیب انجمن همیشه اﻃالعات جدیدی
برای اراﺋه به اعضای خود دارد و به اراﺋه آموختههای مرتبط به
اعضا و ارزشآفرینی برای کسبو کار ادامه میدهد.

اﻛتساﺏوتﺒادلداﻧﺶ

شکل گرفت که از مدیران فروش دوازده بازار بزرگ جدید
تشکیل شده بود .بازارهای آنها همواره در حال تکامل هستند
و هر یک از اعضا دارای زمینههای منحﺼربهفردی از تخﺼﺺ
و داستانهای موفقیت واﻗعی برای به اشتراکگذاری میباشد.

یکی از ابزارهای کلیدی مورد استفاده بسیاری از انجمنها،
هم در بازاریابی و هم در فروش ،تبادل دانش است که بر
اشتراک دانستههای هر یک از اعضا در مورد یک حوزه خاﺹ،
تمرکز دارد .به منﻈور پوشش ﻃیﻒ وسیعتری از افراد ،اﻏلب
موﺿوعات نسبتاً گسترده انتخاب میشوند .مشخﺺ کردن
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دﻗیﻖ موﺿوﻉ ممکن است فرصت یادگیری بیشتر را از بین
ببرد .جلسات انجمنها از نیم روز تا دو روز (بسته به موﺿوﻉ و
تعداد شرکتکنندگان) ﻃول میکشد .پیش از هر جلسه ،گروه
راهبری انجمن موﺿوﻉ بحﺚ را مشخﺺ کرده و اعضای انجمن
نﻈرات ،ایدهها و تجربیات کسب شده خود در رابطه با موﺿوﻉ
را با یکدیگر به اشتراک میگذارند.
گروه راهبری انجمن ،موﺿوعاتی را که نیازمند اکتساب دانش
رسمی هستند و همﭽنین خبرگان مرتبط با آنها را شناسایی
میکند .به منﻈور حفﻆ ارتباﻁ انجمنها ،تمرکز بر منابع
کمیاب بوده و اکتساب دانش رسمی به موﺿوعات استراتﮋیک
و زمینههایی که بیشترین یادگیری را دارند ،محدود میشود.
درسآموختهها از ﻃریﻖ مجموعهایی از مﺼاحبهها (انفرادی یا
گروهی) کسب شده و نکات و توصیههای عملی در سه ﻗالب

زیر اراﺋه میشوند.
مجموعهای از جزوات حاوی نکات و توصیههای برتر؛
وبسایت یا ویکی حاوی اﻃالعات دﻗیﻖ ،الگوها ،نمونهها و
ﻏیره؛
مجموعهای از دورههای آموزشی.
کتابﭽهها و دورههای آموزشی منبع ارزشمندی از دانش
برای کسانی است که شروﻉ به کار کرده یا وارد بازار جدیدی
میشوند .وبسایت یا ویکی ،به انجمن اجازه میدهد تا پایگاه
دانش خود را با ادامه تکامل و یادگیری درسهای جدید به روز
کند .آنها با هم یک راهنمای جامع برای حوزههای اصلی اراﺋه
میدهند .مجموعه این ابزارها موجب به اشتراکگذاری موﺛر
دانش در شرکت مارس میشوند.

source:https://learning.oreilly.com/library/view/knowledge-management-for/9781843346043/xhtml/B9781843346043500097.htm
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هدی عباسی
کارشناس ارشد مدیریت دانش

مدیریﺖداﻧﺶدردوﻟﺖاماراتمتحدﻩﻋربﻰ
امارات متحده عربی به دلیل اعتقاد به اهمیت دانش در ایجاد
تﻐییرات مﺜبتی که به پیشرفت و توسعه جامعه کمک میکند،
در ترویﺞ و مطالعه پیرامون آن همواره پیشتاز بوده است .این
دولت دریافته است که رشد اﻗتﺼادی در عﺼر کنونی تنها با
پذیرش مفهوم اﻗتﺼاد دانشبنیان و اراﺋه محﺼوالت و خدمات
نوآورانه و متمایز حاصل میشود .به همین دلیل است که دولت
این کشور در "چشمانداز  2021امارات متحده عربی" جایگاه
ویﮋهای را به مفهوم "اتحاد در دانش" اختﺼاﺹ داد .عالوه
بر این ،امارات شاخﺺهای خاصی را برای اﻃمینان از تعهد
به بکارگیری مدیریت دانش در بدنه دولت مانند کسب رتبه
باال در شاخﺺ جهانی نوآوری 1و افزایش درصد دانشکاران به
نسبت کل کارکنان دولت در نﻈر گرفته است.
نهادهای دولتی در امارات متحده عربی در بخشهای مختلﻒ
به ارتقای دانش کمک میکنند .به عنوان مﺜال ،نهادهای فدرال
میتوانند از ﻃریﻖ اﻗدامات خود ،واجد شرایط دریافت جایزه
تعالی دولت محمد بن راشد در زمینه نوآوری و پایداری باشند.
این سیستم مبتنی بر توسعه مستمر ﻗابلیتها و یادگیری
حاصل از نتایﺞ عملکرد ،با استفاده از روشهای نوآورانه در
راستای مدیریت دانش است .عالوه بر این ،سازمانها میتوانند
برای شرکت در بخش مرتبط با بهروشهای مدیریت دانش در
"جایزه امارات برای منابع انسانی در دولت فدرال "2اﻗدام کنند.

1

ﻧﻘﺶهاومسئوﻟیﺖها

اندازه و میزان بلوﻍ سازمان از نﻈر مدیریت دانش رابطه
مستقیمی با تعیین نقشها و مسﺌولیتها دارد .برخی از واحدها
ممکن است یک واحد سازمانی مجزا برای انجام امور مرتبط با
مدیریت دانش ایجاد کنند و در ادامه مسﺌولیتها و وﻇایﻒ بین
واحد فوﻕ و بخشهای برنامهریزی استراتﮋیک ،منابع انسانی،
فناوری اﻃالعات و سایر واحدهای سازمانی با توجه به تخﺼﺺ
هر واحد تقسیم شود .در حالیکه سایر نهادها ممکن است یک
تیم تخﺼﺼی شامل ﻗهرمانان مدیریت دانش (Knowledge
 )Management Championsمتشکل از پنﺞ تا هفت عضو
از واحدهای سازمانی مختلﻒ تشکیل دهند .الزم به ﺫکر است
تعداد اعضا بستگی به اندازه و دامنه کار دارد.
صرﻑ نﻈر از ساختار سازمانی واحد ،نقشها و مسﺌولیتها
در دولت امارات معموالً حول محورهای زیر میچرخد و در
نﻈرگیری این ساختار برای تمامی نهادهای دولتی الزماالجرا
میباشد:
.1قهرمانانمدیریتدانش
تهیه ،توسعه و بهروزرسانی یک استراتﮋی یکﭙارچه برای
مدیریت دانش و اهداﻑ مربوﻃه به همراه تعیین شاخﺺهای
کلیدی عملکرد ،بهگونهای که با استراتﮋی و اهداﻑ سازمان
سازگار باشند.
توسعه ،اجرا و بهروزرسانی سیاستها و رویههای مرتبط با
مدیریت دانش؛
ﻃراحی و بکارگیری ابتکارات مرتبط با مدیریت دانش،
همراه با نﻈارت بر میزان دستیابی به آنها (با در نﻈر گرفتن
عواملی مانند سطﺢ بلوﻍ مدیریت دانش در واحد سازمانی ،در
دسترس بودن منابع و ﻏیره)؛

			)1. Global Innovation Index (GII
2. Emirates Award for Human Resources in the Federal Government
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دسترسی به بهروشهای داخلی و بینالمللی در زمینه تعریﻒ شایستگیها ،مهارتها و دانش کارکنان (بانک مهارت)؛
کمک به ایجاد فرهنﮓ دانشمحور در واحد سازمانی از
مدیریت دانش به منﻈور نوسازی و توسعه اﻗدامات؛
انجام ارزیابیهای مدیریت دانش به منﻈور شناسایی نقاﻁ ﻃریﻖ راهاندازی ﻃرحهایی برای تشویﻖ و پاداشدهی به
کارکنان برای انتقال دانش (به عنوان مﺜال ،کارمند برجسته
ﻗوت و بهبود؛
ایجاد فرهنﮓ یادگیرنده و مدیریت دانش با در نﻈر ماه و ﻏیره).
گرفتن بهروشهای داخلی و بینالمللی از ﻃریﻖ استفاده از
روششناسیهای مختلﻒ ،از جمله کارگاهها ،خبرنامههای .4واحدفناوریاطالعات(درخصوصمدیریتدانش)
هماهنگی با تیم مدیریت دانش برای تعریﻒ الزامات فنی
ماهانه و ﻏیره؛
همکاری با سایر واحدهای سازمانی برای حﺼول اﻃمینان که به دستیابی به اهداﻑ استراتﮋیک کمک میکند.
اﻃمینان از همسویی و یکﭙارچگی سیستمها و نرمافزارهای
از دستیابی به اهداﻑ در بازههای زمانی و بودجههای مالی
فنی به منﻈور ﺫخیرهسازی منابع؛
تعیین شده.
اراﺋه پشتیبانی فنی از ابتکارات مرتبط با مدیریت دانش ،در
.2واحداستراتژی(دررابطهبامدیریتدانش)
چارچوب زمانی و مالی معین؛
تسهیل فرآیند دسترسی کارمندان به فناوریهایی که
حﺼول اﻃمینان از همسویی برنامه استراتﮋیک مدیریت
دانش را در زمان مناسب در اختیار افراد ﻗرار میدهد.
دانش با برنامه استراتﮋیک سازمان؛
بررسی اهداﻑ و شاخﺺهای عملکرد مدیریت دانش برای
  .5سایرواحدهایسازمانی(درخصوصمدیریتدانش)
اﻃمینان از صحت و اﺛربخشی آنها؛
اراﺋه حمایتهای الزم برای تیم مدیریت دانش به منﻈور
پیگیری نتایﺞ شاخﺺهای عملکرد و بررسی گزارشهای
دستاورد مرتبط با مدیریت دانش برای اﻃمینان از بهبود اعمال موﺛر خط مشیها و رویهها؛
تشویﻖ کارکنان به مشارکت در ابتکارات مرتبط با مدیریت
مستمر؛
مشارکت با سایر واحدهای سازمانی برای بررسی و اصالح دانش؛
واحدهای سازمانی نباید نقش کارکنان در تولید،
هرگونه فرآیند توسعهمحور.
ﺫخیرهسازی ،انتشار و استفاده از دانش را نادیده بگیرند.
.3واحدمنابعانسانی(درخصوصمدیریتدانش):
توسعه ،بکارگیری و بهروزرسانی خطمشیها و رویههای
ابﺰاروروﺵهاﻯمدیریﺖداﻧﺶ
منابع انسانی به منﻈور کمک به برنامههای عملیاتی مدیریت
دانش (مانند آموزش ،یادگیری و توسعه ،سیاست استخدام و ابزارها و روشهای متنوعی برای تولید ،کسب ،ﻃبقهبندی،
ﺫخیرهسازی ،انتشار و استفاده مجدد از دانش ،با توجه به بلوﻍ
آموزش ،سیستم مدیریت عملکرد شﻐلی و ﻏیره)؛
اﻃمینان از اﺛربخشی فرآیندهای استخدام و انتﺼاب ،از سازمان وجود دارد .در ادامه به برخی از راهکارهای اجراشده
در نهادهای مختلﻒ دولتی اشاره میشود:
ﻃریﻖ جذب افراد عالﻗمند به فرهنﮓ مدیریت دانش؛
تعریﻒ نیازهای آموزشی و یادگیری برای کلیه کارکنان -1-2کافهدانش(شاملجلساتطوفانفکریوآزمایشگاههای
واحد ،با همکاری واحدهای سازمانی (از جمله تیم مدیریت نوآوری)
دانش) و حﺼول اﻃمینان از برآورده شدن نیازها در بازه زمانی کارمندان ممکن است درگیر دستیابی به اهداﻑ شﻐلی خود
باشند و فرصت مرور و تفکر دﻗیﻖ در مورد بحﺚهایی را که
مشخﺺ ،عالوه بر پیگیری مراحل اجرایی انتشار دانش؛
ایجاد ،توسعه و بهروزرسانی پایگاه داده پرسنل با ﻗابلیت در ﻃول جلسات تیم یا جلسات ﻃوفان فکری برگزار میشود

2
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محدودیت زمان جلسه بین  1تا  2ساعت؛
مشارکت داوﻃلبانه و خودجوش.
-2-2باشگاههایمطالعاتیدرنهادهایفدرالدراماراتمتحده
عربی
بسیاری از آژانسهای فدرال به دلیل عالﻗهمندی به ترویﺞ
فرهنﮓ مطالعه و انتشار دانش در بین کارکنان ،کلوپهای
کتابخوانی را برای تشویﻖ کارکنان به دسترسی و بهرهمندی از
تجربیات دیگران ،از ﻃریﻖ سازماندهی مجموعهای از رویدادها
و جلسات فرهنگی دورهای ایجاد کردند .این اﻗدام آنها را ﻗادر
میسازد تا دانش خود را گسترش داده و تجربه خود را در
سطوح حرفهای و شخﺼی ﻏنی سازند.

را از دست بدهند .این موﺿوﻉ منجر به از دست دادن منافعی
میشود که ممکن است به دلیل جمعآوری دانش و تجربیات
مطرحشده و گفتگوها ،خلﻖ شده باشند .از این رو نقش
راهاندازی کافه دانش دوچندان میشود.
کافه دانش راهی برای ایجاد انگیزه در کارمندان برای بحﺚ و
گفتوگو و تولید ایدهها و دیدگاههای کاربردی و معنادار است،
زیرا شرکتکنندگان به صورت دایرهوار دور هم جمع شده و
پس از بیان هدﻑ و موﺿوﻉ جلسه توسط تسهیلگر ،یک یا دو
سﺆال مطرح میشود .به عنوان مﺜال ،اگر موﺿوﻉ جلسه مربوﻁ
به مدیریت شایستگیها و استعدادها در موسسات زیرمجموعه
باشد ،سوالی که از گروه پرسیده میشود ،به این صورت است:
"چگونه میتوان استعدادها و شایستگیها را جذب کرد؟ و
چگونه میتوان آنها را در مجموعه حفﻆ کرده و به افراد انگیزه -3-2سیستممدیریتدانشدردادگاهدبی
داد؟"
دادگاههای دبی ،دادگاههای امارات را از جنبههای مالی و
اداری ،از جمله دادگاههای بدوی و دادگاههای تجدیدنﻈر تحت
پوشش ﻗرار میدهند .از آنجا که نهادهای مذکور از »سیستم
 «E-Judgeاستفاده میکنند ،به عنوان سازمانهای پیشرو
در زمینه مدیریت دانش به شمار میروند .این سیستم شامل
شبکهای از برنامهها ،ابزارها ،رویهها و مکانیسمهایی از جمله
سیستمهای ارتباﻃات و مکاتبات ،دانش ،دفتر الکترونیکی
ﻗاﺿی ،آرشیو ،اﻇهارنامه و مدیریت پرونده است که ﻗضات
دادگاههای دبی برای انجام کار خود از آن استفاده میکنند.
به منﻈور استفاده حداکﺜری از سامانه و اﻃمینان از بهروزرسانی
پس از پرسیدن سواالت ،افراد به گروههای کوچکی شامل
آن ،ﻗاﺿی موﻇﻒ است پس از صدور حکم در یک پرونده،
حدود پنﺞ کارمند تقسیم میشوند .هر گروه  45دﻗیقه درباره
جزﺋیات پرونده و نحوه صدور حکم را در سامانه وارد کند.
سﺆاالت بحﺚ میکند.
بنابراین" ،سیستم ﻗاﺿی الکترونیکی" منبع و مخزن دانشی را
پس از سﭙری شدن زمان مشخﺺ شده ،گروههای کوچک
تشکیل میدهد که میتواند به ﻃور منﻈم به آن مراجعه کنند،
مجددا ً به مدت  45دﻗیقه در داخل گروه بزرگ به رهبری
زیرا به ﻗاﺿی در راستای انجام وﻇایﻒ محوله و دسترسی به
مجری گفتگو خواهند کرد .در این مرحله ،شرکتکنندگان
اﻃالعات مورد نیاز کمک میکند .این اﻃالعات شامل مواردی
به ایدههای مطرح شده توسط هر گروه گوش داده و در مورد
است که توسط ﻗضات فعلی و سابﻖ مورد بررسی و تﺼمیمگیری
آنها فکر میکنند تا نﻈر و بازخورد خود را در مورد شنیدهها
ﻗرار گرفته است.
بیان کنند.
الزم به ﺫکر است که در سال  2011مشخﺺ شد ،استفاده از
برای اﻃمینان از اﺛربخشی و موفقیت کافه دانش ،موارد زیر
سیستم باعﺚ کاهش زمان صرﻑ شده برای تکمیل  86درصد
توصیه میشود:
از پروندهها شده و زمان را به 3ماه رسانده است .درصورتیکه
مشارکت  15تا  50نفر شرکتکننده؛
 14درصد باﻗیمانده نیز در مدت  6ماه انجام میشود.
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-4-2سیستممنابعتخصصی   "(3ازیکمتخصصبپرسید" )دراداره
راهوترابریدبی
اداره راهها و حملونقل ( )RTAدبی در حال توسعه سیستمهای
یکﭙارچه و پایدار برای مدیریت جادهها و حملونقل است .با
توجه به عالﻗه سازمان به انتقال و تبادل دانش RTA ،ﻃرح
"از یک متخﺼﺺ بﭙرس" را راهاندازی کرد .در این برنامه به
منﻈور کمک به سایرین برای انجام وﻇایﻒ شﻐلی ،گروهی از
کارشناسان داخلی به سواالت مطرح شده توسط کارکنان پاسخ
میدهند.
در این سیستم تجارب ﻃبقهبندی شده و میتوان ﻃبﻖ
استاندارد و متناسب با حوزه تخﺼﺼی از آن بهرهمند شد.
چنین تجربهای از کارشناسان ارشد و خبرگان به دلیل تجربه
ﻃوالنی او در زمینه تخﺼﺼی خود کسب شده ،و توسط فردی
با تجربه کمتر استفاده میشود .دریافتکننده دانش میتواند بر
اساس میزان اﺛربخشی پاسخ ،آن را ارزیابی و امتیازدهی کند؛
زیرا پاسخهایی با امتیاز باال به ﻃور خودکار برای اینکه به عنوان
مرجع برای سایرین باشند ،بایگانی میشوند.

-5-2اقداماتابتکاریادارهفدرالبرایمنابعانسانیدولتی()FAHR
وب سایت اداره فدرال منابع انسانی دولت (http://www.fahr.
 )gov.aeبا اراﺋه بسیاری از منابع دانش صریﺢ ،در سیستمهایی
مانند »بیانات ( « )Bayanatiکه به مدیریت منابع انسانی و
اراﺋه گزارشات عمومی در این حوزه کمک میکند ،در راستای
پیشبرد اهداﻑ مدیریت دانش گام برمیدارد.
افزون بر این اداره فدرال منابع انسانی دولت با اعتقاد به اهمیت
انتقال و انتشار دانش ،ابتکار عمل "از یک کارشناس حقوﻗی
بﭙرسید" را در وب سایت خود راهاندازی کرد .این ابتکار به افراد
اجازه میدهد تا از کارشناس حقوﻗی  FAHRدر مورد سﺆاالت
خود بﭙرسند و او به آنها پاسخ خواهد داد .پاسخها پس از
ﻃبقهبندی بر حسب موﺿوﻉ منتشر و جهت دسترسی آسان در
سیستم درﺝ خواهند شد.
از دیگر اﻗدامات انجامشده توسط این نهاد دولتی» ،ابتکار
معارﻑ« است .بنا بر اهمیت انتقال دانش فنی و عملی با
استفاده از آموزش ،ابتکار معارﻑ با هدﻑ تسریع در اراﺋه نتایﺞ
ناشی از انتشار دانش رونمایی و راهاندازی شد .این ابتکار یکی

		3. Expertise Sources
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از منابع خارجی دانش است که مبتنی بر مشارکت مﺆﺛر بین
نهادهای فدرال و بخش خﺼوصی در امارات متحده عربی است
که از ﻃریﻖ آن فهرستی از اراﺋهدهندگان خدمات آموزشی
برتر در ایالت با هدﻑ توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی در
دولت فدرال ایجاد شده است.

ﻗابلیت "تخﺼﺺ دولتی" انواﻉ مطالعات استراتﮋیک را که توسط
نهادهای فدرال و با همکاری شرکتهای مشاوره پیشرو تهیه
شده بر اساس تقسیمبندی مبتنی بر واحد سازمانی اراﺋه میکند.
ویﮋگی "راهنمای حرفهای بودن شما" نیز دستورالعملها و
مجموعهای از ابزارهای کاربردی و آموزشی را به همراه خالصهای
از مهمترین کتابهای مرتبط با تﺼمیمگیری ،رهبری و تدوین
خطمشی در دسترس ﻗرار میدهد.
»از یک متخﺼﺺ بﭙرس« نیز امکان تعامل با گروهی از
کارشناسان شرکتهای مشاوره بزرگ با تخﺼﺺهای مختلﻒ
را فراهم میکند .خبرگان مدنﻈر بالفاصله و بدون هیﭻ
هزینهای تخﺼﺺ خود را در اختیار اعضا ﻗرار میدهند .این
پلتفرم ،سرویس »جستجو« معروﻑ به »مشاور الکترونیکی«
را به منﻈور کمک به مرور محتواها ،تسریع در دسترسی به
اﻃالعات مورد نیاز از ﻃریﻖ جستجوی عمومی و یا بخشمحور
اراﺋه میکند.

		4. Government Expertise
		5. Your Guide to Professionalism
		6. Ask an Expert

source:Guide of Knowledge Management in Federal Government2017-Federal Authority
)for Government Human Resources (FAHR

-6-2بسترسیاستهایدولت(ابتکاروزارتامورکابینه)
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ،معاون رﺋیس جمهور امارات
متحده عربی ،نخست وزیر و حاکم دبی ،پلتفرم سیاستهای
دولت را در سال  2015راهاندازی کرد .استقرار این پلتفرم در
راستای اهداﻑ دولت در خﺼوﺹ دستیابی به تحول هوشمند در
تمامی نهادها و ایجاد اﻗتﺼاد دانش بنیان بوده است .این پلتفرم
از ﻃریﻖ ﻗابلیتهایی نﻈیر "تخﺼﺺ دولتی" ،"4راهنمای شما
برای حرفهای بودن "5و "از یک متخﺼﺺ بﭙرسید "6فرصتی
برای آموزش ،بحﺚ و تعامل در مورد موﺿوعات مرتبط با
امورات دولتی میدهد.
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سحر یاقوتی
کارشناس ارشد مدیریت دانش

مدیریﺖداﻧﺶدرﺁﺯمایﺸﮕاﻩهاﻯباﻛﻤﻦ
آزمایشگاههای باکمن ،شرکت شیمیایی چند ملیتی است که
به تحقیﻖ ،توسعه ،تولید و بازاریابی محﺼوالت شیمیایی برای
استفاده صنعتی در صنایع خمیر و کاﻏذ ،تﺼفیه آب صنعتی و
چرم میپردازد .این شرکت در سال  1945توسط والدین باب
باکمن ،دکتر و خانم استنلی باکمن تﺄسیس شد .آزمایشگاه
باکمن اکنون در بیش از  20کشور دنیا کارخانه و دفتر دارد و
در بسیاری از کشورهای دیگر از ﻃریﻖ شبکه توزیعکنندگان،
نمایندگی دارد .دفتر مرکزی این شرکت در ممفیس ،تنسی

است و بیش از  1400شریک در سراسر جهان دارد.
از دیدگاه باب باکمن ،مدیرعامل این شرکت مهمترین شکاﻑ،
محدودیتهای اشتراک دانش میان شعب و دفاتر مختلﻒ است
و در این راستا میگوید:
”ما باید از سیستمهای ارتباﻃی خود برای به اشتراکگذاری
دانش آشکار و پنهان استفاده کنیم .چرا که در فضای رﻗابت
کنونی ،هیﭻ فردی به تنهایی و با تکیه بر دانش محدود خود،
توان ایستادگی ندارد“.
از جمله نقاﻁ عطﻒ توسعه اﻗدامات مدیریت دانش در
آزمایشگاههای باکمن میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

امکان مشارکت همزمان همگان؛
ﭘیادﻩساﺯﻯ،K'Netixسیستﻢاﺷتراﻙداﻧﺶ
نمایهسازی براساس کلید واژههای جستجو شده؛
در راستای ﺛبت و دسترسی تمامی افراد در تمامی ساعات
امکان جستجو به زبان مادری کاربران و ترجمه توسط
هفته به دانشها و حذﻑ محدودیتهای زمانی و مکانی در سیستم؛
ارتباﻃات ،سامانه  K'Netixدر سال 1992راهاندازی شد .باب
به روزرسانی خودکار اﻃالعات.
باکمن درباره اهمیت بکارگیری از سامانه اینگونه بیان کرد که:
"ﻗویترین و ماندگارترین افراد در آینده آزمایشگاههای باکمن ،مدیریﺖداﻧﺶ،بهمدیراﻥداﻧﺶﻧیاﺯدارد
کسانی هستند که بهترین اﻗدامات را در راستای انتقال دانش به وﺿوح دیده میشود که مدیران شرکت آزمایشگاههای باکمن
به دیگران انجام میدهند".
به عنوان مربی دانش رفتار میکنند .باب باکمن به ﻃور مرتب
ویﮋگیهای K'Netix
با کارکنانی که سهم کمی در تسهیم دانش دارند ،تماس گرفته
رابط کاربری آسان؛
و چالشها و مشکالتی که در اشتراک دانش با آن مواجهند را
جلوگیری از تحریﻒ؛
بررسی میکند .درخواستهای آنان را مورد بررسی ﻗرار داده
دسترسی همه کارکنان در همه شعب؛
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معناداری تﻐییر یافت .به تدریﺞ کسانی که ﻃی چهار هفته
از آن استفاده نمیکردند ،به صفر رسید .به مرور مدیر عامل
این زمان را به سه ،دو و یک هفته کاهش داد .به این شکل
حتی کسانی که صرفا به جهت مالحﻈه مدیرعامل و دریافت
نامههای وی از سیستم استفاده میکردند ،توانستند استفاده از
سیستم و ﻗابلیتها و مزایای آن را بیاموزند.
ارزشی که سیستم مدیریت دانش برای شرکت باکمن ایجاد
کرد به مرور تمام افراد را به آن عالﻗمند کرد .هراسها و
مقاومتهای اولیه پرسنل با برنامهریزیهای منطقی و عملکرد
مناسب مدیران به تدریﺞ برﻃرﻑ شد و سامانه مدیریت دانش
به چهارراه ارتباﻃی امن برای تبادل دانش در شرکت تبدیل
شد.

و در صورت لزوم دوره آموزشی برگزار میکند .در حال حاﺿر
تسهیم دانش و همکاری به عنوان یک ﺿرورت و باید سازمانی
در دستور کار همه افراد ﻗرار گرفته است .در این شرکت سمت
مجزایی تحت عنوان  CKOوجود ندارد؛ زیرا بخشی از نقش
تمام مدیران شرکت شامل رهبری دانشی میباشد.
باکمن به صورت مداوم گزارشی از عملکرد افراد در سامانه را
دریافت کرده و آخرین زمان استفاده افراد را رصد میکرد .در
صورت عدم استفاده افراد به مدت  4هفته از سامانه ،ایمیلی از
سوی خود برای آنان ارسال و اینگونه بیان میکرد:
“شما در چهار هفته گذشته از سیستم مدیریت دانش
استفاده نکردهاید .آیا سیستم برای شما کارایی ندارد؟
اگر ما بخواهیم این موضوع را اصالح کنیم ،چه تغییری
الزم است و آیا پیشنهادی در این زمینه دارید؟ آیا به مدیریﺖﻛارﺁمدداﻧﺶ،بهراﻩﺣﻞهایﻰ
کمک ،آموزش و یا چیزهای دیگر نیازمندید؟ اگر به ترﻛیﺒﻰﺷامﻞاﻓرادوﻓﻨاورﻯﻧیاﺯمﻨداسﺖ.
نوع سرویس یا اطالعات اضافهای نیازمندید ،آن را بیان
کرده تا سازمان برای ایجاد و فراهم کردن آن اقدامات باب باکمن در رابطه با فرهنﮓ دانشی میگوید:
“تمرکز ما  ۹۰درصد بر روی تغییر فرهنگ و تنها ۱۰
الزم را انجام دهد” .
درصد بر روی تغییر تکنولوژی بوده است”.
ایمیلهای شخﺼی مدیر عامل و نوﻉ بیان مساله در شرکت
باکمن بسیار تاﺛیرگذار بود .زیرا پرسنل پس از دیدن آن تحت تﻐییر تکنولوژی نسبت به تﻐییر فرهنﮓ آسانتر است .بنابراین
تاﺛیر ﻗرار گرفته و به مرور میزان استفاده از سیستم به شکل بایستی تمرکز بر روی تﻐییر فرهنﮓ و نحوه حرکت به سمت
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یک مدل ارتباﻃی شبکهای باشد .شرکت باکمن اعتقادی به
ﻃبقهبندی دانش ندارد؛ چرا که آنها نیازمند دستیابی سریع به
اﻃالعات هستند و معتقدند که ﻃبقهبندی زمانبر و بیفایده
است .آنها از ﻃریﻖ پایگاه اسناد ،ابزارهای ارتباﻃی ،ابزارهای
یادگیری الکترونیک و موتور جستجو به تمام اﻃالعات دسترسی
دارند.
باب باکمن میگوید" :رویکرد ما به مدیریت دانش چیزی
فراتر از تشویﻖ و تنبیه است .به اشتراکگذاری دانش وﻇیفه
شماست و به عنوان پاداش میتوانید شﻐل خود را حفﻆ کنید".

مدیریﺖداﻧﺶﮔراﻥاسﺖ،اماﻧاﺁﮔاهﻰﻧیﺰ
ﭘرهﺰیﻨهاسﺖ.

دانش ،دارایی محسوب میشود؛ اما مدیریت مﺆﺛر آن به
سرمایهگذاری داراییهای دیگری مانند پول و نیروی کار،
نیازمند است .الزم است کارمندان برای روشهای کسب،
محافﻈت و ﻃبقهبندی دانش ،آموزش دیده و از ابزارهای
سختافزاری و نرمافزاری مناسب استفاده کنند.
شرکتهای معدودی هزینه مدیریت دانش را محاسبه کردهاند؛
شرکت باکمن نیز با محاسبه هزینههای صرﻑ شده ،متوجه شد
که حدود  3.5درصد از درآمدش را در مدیریت دانش هزینه

کرده و در مقابل منافع زیر را کسب کرده است.
منافع حاصل از مدیریت دانش عبارتند از:
افزایش  50درصدی فروش محﺼوالت جدید؛
افزایش  51درصدی فروش هر یک از شعب؛
تقلیل هزینههای عملیاتی هر یک از شعبات به  93درصد؛
کاهش هزینههای آموزشی مرکز یادگیری از  1000دالر در
ساعت به  25تا 40دالر؛
کاهش زمان پاسخگویی به مشتری از چند روز و هفته به
چند ساعت.
جایزه  APQCدر سالهای  1999 ،1998 ،1997و 2006؛
جایزه  MAKEدر سالهای ،2002 ،2001 ،2000 ،1999
 2005 ،2004 ،2003و 2006؛
جایزه  Enterprise Arthur Andersenدر سال  1996برای
به اشتراکگذاری دانش در سازمان؛
انتخاب به عنوان برترین رهبر حوزه مدیریت دانش در
سالهای  1669و 2000؛
کسب رتبه  )2008( 63 ،)2007( 88و  )2009( 42در
میان  125سازمان آموزشی برتر مجله آموزشی (آمریکا و
بینالمللی).

source:APQC
https://stangarfield.medium.com/bob-buckman-profiles-in-knowledgef85c32813bbc
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ﻛﻨﻔراﻧﺲبیﻦاﻟﻤﻠﻠﻰﻓﻨاورﻯبراﻯ
مدیریﺖداﻧﺶ)(ICTKM
رﻡ،ایتاﻟیا18و19ژاﻧویه2023

تاریﺦهاﻯمﻬﻢ

مهلت ارسال خالصه مقاله  /متن کامل مقاله 1 :جوالی
2022
کنفرانس بینالمللی مدیریت دانش با هدﻑ گردآوری
اعالم پذیرش  /رد 1 :آگوست 2022
دانشگاهیان و محققان برای تبادل و به اشتراکگذاری تجارب
ارسال کامل مقاله 17 :دسامبر 2022
و نتایﺞ تحقیقات در زمینه ابعاد و فناوریهای مدیریت دانش
برگزاری کنفرانس 18 :و  19ژانویه 2023
میباشد .این کنفرانس بستری میانرشتهای برای محققان،
source: https://waset.org/technology-for-knowledge-management-conدستاندرکاران و اساتید به منﻈور بحﺚ و اراﺋه جدیدترین
ference-in-january-2023-in-rome
نوآوریها ،دیدگاهها و چالشهای پیشآمده و راهحلهای بکار
رفته در مدیریت دانش و فناوریهای دانشمحور را فراهم
میکند.
برخی از محورهای اصلی کنفرانس به شرح زیر است:
مدیریت منابع انسانی
یادگیری سازمانی
به کارگیری راهکارهای مدیریت دانش
پایگاههای داده
انتقال دانش و تخﺼﺺ
مدیریت فرآیند کسبو کار
ابزار و فناوریهای مدیریت دانش
تجزیه و تحلیل استراتﮋیهای کسبوکار
هدایت و انتشار دانش
مدلهای مدیریت دانش
ارتباﻁ ،همکاری و اشتراک اﻃالعات
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مﻌرﻓﻰﻛتاﺏ
هﻤراﻩروتﻠﺞبراﻯمدیریﺖداﻧﺶ
روتلﺞ انتشاراتی در بریتانیا است که جورﺝ روتلﺞ آن را در
سال  1851تﺄسیس کرد .این انتشارات ساالنه بیش از 5000
عنوان کتاب جدید انتشار میدهد .به ﻃوریکه تاکنون بیش
از  70هزار عنوان کتاب چاپ و منتشر کرده است .روتلﺞ به
عنوان بزرگترین و پرکارترین ناشر در رشتههای علوم انسانی،
مدیریتی و علوم اجتماعی شناخته میشود.
در ماه مه سال  ،2022کتاب "همراه روتلﺞ برای مدیریت
دانش" به عنوان یک کتاب مرجع و راهنما توسط انتشارات
روتلﺞ منتشر خواهد شد و هم اکنون پیش خرید این کتاب در
سایت این انتشارات امکانپذیر است.
این کتاب موﺿوعات کلیدی مدیریت دانش را پوشش میدهد
که شامل چارچوب اساسی مدیریت دانش است و به خوانندگان
کمک میکند تا وﺿعیت استقرار مدیریت دانش را از جنبههای
تﺌوری و عملی ،از دیدگاه استراتﮋی ،سازمان ،منابع و همﭽنین
نهاد و فرهنﮓ سازمانی درک کنند .این اﺛر مرجع ،نقش مهمی
در فلسفه و فناوریهای دیجیتال در تحقیقات و پیادهسازی
عملی مدیریت دانش دارد .این کتاب شامل سه فﺼل اصلی در
 360صفحه به شرح زیر است:
دیدگاههای نﻈری در مدیریت دانش؛
مدیریت دانش در عﺼر فناوری دیجیتال و اﻗتﺼاد نوین؛
مدیریت دانش به صورت عملیاتی.

The Routledge Companion to
Knowledge Management
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کلیـه حقـوق مـادی و معنـوی ایـن اثـر متعلق به شـرکت مشـاوران توسـعه
آینـده بـوده و اسـتفاده و انتشـار آن صرفـا بـه اجـازه کتبـی از پدیـد آورنده
مجاز میباشـد.

