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دانش سفید چیست؟

امیر خسروانی
سردبیر و مدیر ارشد پروژه
دانـش سـفید ،مجموعـه اطالعات و دانشـی اسـت کـه آن را بدون
تلاش بـه دسـت آوردهایـد و یـا بـه خاطـر نمیآوریـد کـه چگونـه
آن را آموختهایـد .ایـن اصطلاح بـه احتمـال زیـاد توسـط نویسـنده
علمـی تخیلی/فانتـزی ،تـری پراتچـت  ،در سـری کتابهـای او بـه
نـام  Discworldمطـرح شـده اسـت .اما بنا بـه روایاتی ممکن اسـت
اولیـن کاربـرد ایـن مفهـوم ،بـه سـال  1995یـا قبـل از آن ،بازگردد.
محبوبیـت سـری طنـز پراتچـت ( ،)Terry Pratchettموجب شـد
تـا مفهـوم دانـش سـفید بـه زبـان انگلیسـی وارد شـود .ایـن مفهـوم
در ابتـدا بیشـتر توسـط افـرادی کـه در حـوزه فنـاوری اطالعـات
( )ITفعالیـت میکردنـد اسـتفاده شـد ،هرچند ممکن اسـت توسـط
طرفـداران کتابهـای پراتچـت نیـز مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه باشـد.
اکثـر مـردم ایـن تجربـه مواجـه شـدهاند کـه بهطـور آنـی متوجـه
شـوند چیـزی را میداننـد و یـا اینکـه چیـزی را در مسـیر زندگـی
خـود [بـدون آنکـه بخواهنـد] آموختهانـد .ایـن آموختههـا در اثـر
هالـه ارتباطـی مداومی اسـت که آنهـا را احاطـه کرده اسـت .این
اصطلاح ممکـن اسـت مربـوط به نویـز سـفید – صداهـای زمینه در
تلویزیـون و کانالهـای رادیویـــی زمانـــی کـه ســیگنالی دریافـت
نمیکننـد -باشـد.

هالـه ارتباطـی کـه مـردم در آن زندگـی میکننـد ،بـه یادگیـری
ناخـودآگاه آنهـا ،کمـک میکنـد .بهعنـوان مثـال انـواع خاصـی از
لغـات ماننـد کلمـات عامیانه و یا تمامی اختصارات اسـتفاده شـده در
پیـام کوتـاه ،اغلب دانش سـفید هسـتند .اغلـب افراد بـرای فراگیری
ایـن کلمـات زمانـی را صـرف مطالعـه نکردهاند.
در محیطهـای کاری نیـز از انـواع دانش سـفید اسـتفاده میشـود.
از جملـه اصطالحـات عامیانـه بـرای انـواع مختلـف تولیـد ،کلمـات
اختصـاری یـا نامهـای جایگزیـن بـرای غـذا در رسـتورانها (بـه یـاد
دارم زمانـی در شـرکت مشـاوران توسـعه آینـده کلمـه «بـا» را برای
چلـو جوجـه کبـاب و کلمـه «بـی» را برای خـوراک جوجـه کباب به
کار میبردیـم) ،نامهـای غیر رسـمی بـرای بیماران در بیمارسـتانها
و یـا برخـی رفتارهای خـاص مانند نحـوه عبادت در کلیسـا ،از جمله
این مـوارد میباشـند.
● شـما تـا چـه حـد بـا این نـوع دانـش در محیط کار خود سـر و
کار داشـتهاید؟ آیـا نمونـهای در ذهـن دارید؟
● و مهمتـر اینکـه بـا وجـود چنیـن کانالهـای غیـر رسـمی و
اتفاقـاً بسـیار مؤثـر ،چـرا از آنها در فرآینـد یادگیـری و انتقال دانش
سـازمانی اسـتفاده نکنیم؟
http://www.wisegeek.com/what-is-whiteمنبع:
knowledge.htm#didyouknowout
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 ارزشهای کاری در نسلهای مختلف؛ تجربه تدوین کتاب تجارب مهندس ابراهیمی

احمد سپهری
مدیر اجرایی پروژه
چنــدی پیــش بــه واســطه اقدامــات اجرایــی یکــی از فازهــای
پــروژه مدیریــت دانــش در پاالیشــگاه اصفهــان ،بــا یکــی از خبــرگان
ایــن شــرکت آشــنا شــدم .آقــای مهنــدس حشــمتاله ابراهیمــی
پیرمــرد کهنســال و بــا صفــای کرمانی که در ســال  1345از دانشــگاه
پلــی تکنیــک فارغالتحصیــل و از همــان ســال در صنعــت نفــت
مشــغول بــه کار شــده بــود .ریاســت پاالیشــگاه الوان ،مدیرعاملــی
پاالیشــگاه اصفهــان ،مدیــر عاملــی پاالیشــگاه نفــت بندرعبــاس،
مدیــر راهانــدازی فازهــای پــارس جنوبــی و ریاســت هیئــت مدیــره
پاالیشــگاه اصفهــان تنهــا بخشــی از ســمتهای اجرایــی ایشــان در
 50ســال اخیــر اســت.
ســابقه بیــش از  15ســال حضــور در شــرکت پاالیــش نفــت
اصفهــان در ســمت مدیریــت عالــی ،خبرگــی در حوزههــای فنــی و
مدیریتــی ،ســوابق آموزشــی و تحصیلــی و عالقهمنــدی و حمایــت از
پیادهســازی مدیریــت دانــش در ایــن شــرکت مــا را بــر ایــن داشــت
کــه ایشــان را بهعنــوان یکــی از گزینههــای طــرح "مستندســازی
تجارب"انتخــاب کنیــم.
طــی چنــد جلسـهای کــه بــا حضــور مهندســان دانــش پاالیشــگاه
بــرای مستندســازی تجربیــات مهنــدس ابراهیمــی برگــزار شــد،
تمامــی اعضــای تیــم کــه از پرســنل جــوان ایــن شــرکت بودنــد بــه
چنــد نکتــه اساســی در خصــوص ویژگیهــای شــخصیت ایشــان
اذعــان داشــتند؛ ســخت کوشــی ،مهــارت زیــاد و بــا حوصلــه بــودن.
ویژگی-هایــی کــه برایشــان تازگــی داشــت و کمتــر بیــن همــکاران
خــود آن را مییافتنــد .البتــه بــرای مــن و همکارانــم در مشــاوران
توســعه آینــده ،آشــنایی بــا افــرادی از جنــس ایشــان موضــوع
جدیــدی بــه شــمار نمیآمــد و بــه کــرات در پروژههــای مختلــف،

افتخــار همــکاری و مستندســازی تجربیــات خبرگانــی از جنــس
مهنــدس ابراهیمــی را داشــتیم.
یکــی از نــکات جالــب فرآینــد مستندســازی تجربیــات مهنــدس
ابراهیمــی ،عالقــه و اســتفاده بیــش از حــد ایشــان از واژه "مملکــت"
بــود .در یکــی از جلســات دلیــل ایــن تاکیــد را از ایشــان پرســیدم و
در پاســخ چنــد مثــال از ســختیها و رنجهایــی کــه در بازســازی
پاالیشــگاه اصفهــان و پاالیشــگاه آبــادان پــس از جنگ متحمل شــده
-بودنــد را بازگــو کردنــد .اقداماتــی کــه بــدون چشمداشــت مالــی

و تنهــا بــرای توســعه و پیشــرفت صنعــت نفــت کشــور انجــام شــده
بــود .پــس از تدویــن تجربیــات ایشــان ،واژههای"ایران"و"مملکت"را
در متــن کتــاب جســتجو کــردم؛ بســیار زیــاد تکــرار شــده بــود!!!
تکــرار بیــش از حــد ایــن واژههــا بیانگــر عالقــه بســیار شــدید
ایشــان بــه پیشــرفت صنعــت نفــت و بــه تبــع آن پیشــرفت و تعالــی
کشــور بــود .روحیــه آرمانگرایانــه و سختکوشــی بســیار زیــاد کــه
امــروزه کمتــر در همنســان مــن بــه چشــم میخــورد.
فرآینــد مستندســازی تجربیــات مهنــدس ابرهیمــی و
یادگیریهــای حاصــل از آن بهان ـهای شــد تــا مطالعــه مجــددی در
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موضــوع" تفــاوت ارزشهــای کاری در نســلهای مختلــف نیــروی
انســانی" داشــته باشــم کــه در ادامــه خالصـهای از نتایــج آن را ارائــه
کــردم.
نسل
نســل عبــارت اســت از گروهــی از افــراد کــه در زمــان واحــدی
متولــد شــده (زمــان جنــگ ،انقــاب ،جنبشهــای ملــی) و تجــارب،
منافــع و دیدگاههــای مشــترکی دارنــد .یــک نســل بــه افــرادی کــه
در یــک دوره تاریخــی یکســان متولــد شــدهاند ،اشــاره دارد؛ کســانی
کــه در یــک فضــای اجتماعــی  -تاریخــی یکســان زندگــی میکننــد
و از وقایــع و تجربیــات مشــابهی برخوردارنــد.
بنابرایــن نســلها بــا یکدیگــر متفاوتانــد و ایــن تفــاوت بــه
برداشــتی کــه هــر نســل از دوره خــود دارد ،بســتگی دارد .تفــاوت
نســلها را میتــوان از طریــق نــوع و نحــوه رفتــار آنهــا تشــخیص
داد .بــرای مثــال ،رفتــار نســلی کــه در شــرایط جنــگ و محرومیــت
رشــد یافتــه اســت بــا نســلی کــه جــز صلــح و رفــاه بــه خــود ندیــده
اســت ،متفــاوت اســت .دریــک دســته بنــدی کلــی ،نســلها در
ســال اخیــر بــه در  4دوره زمانــی تقســیم شــده انــد:
Baby Boomer
افــراد ایــن نســل در دوران پــس از جنــگ جهانــی دوم و در
زمــان رشــد فزاینــده جمعیــت متولــد شــدند .دورهای کــه بــه انفجــار
جمعیــت معــروف شــد .شــرایط نامســاعد پــس از جنگ جهانــی دوم
آنهــا را بــه خودســازی و تــاش بــرای بهبــود شــرایط زندگیشــان
تشــویق میکــرد .آنهــا بــا تــاش و پشــتکار فــراوان و همچنیــن
بهرهمنــدی از تحصیــات عالــی و پیشــرفت فنــاوری توانســتند بــه

رشــد قابــل مالحظــه ای دســت یابنــد تــا جایــی کــه بــه یــک نســل
ثروتمنــد و موفــق تبدیــل شــدند .ریســک پذیــری ،کارآفرینــی و
همینطــور خلــق کســب و کارهــای جدیــد از ویژگیهــای بــارز
ایــن افــراد ایــن نســل اســت .ایــن افــراد در کار خــود بســیار دقیــق
و بــرای جزییــات ارزش زیــادی قایــل هســتند .بســیاری از افــراد
ایــن نســل امــروزه بازنشســته شــدهاند و در در حــال بهرهمنــدی از
دســتاوردهای دوران پربــار جوانــی خــود هســتند.
بهطور کلی ویژگیهای این نسل عبارتند از:
● احترام به باالدست و دستور مافوق
● وفادار به سازمان و تکلیف مدار
● بیعالقگی به جهش و بلندپروازی
● تبعیت از قانون
● اولویت دادن به کار قبل از تفریح
● آرمانگرا ،فداکار و متعهد
● بیتوجه به بازخورد
● باتجربه
● سختکوش و ماندگار در سازمان
● توانمنــد در مدیریــت بحــران و پذیــرش شــرایط عــدم ثبــات
و اطمینــان
نسل X
از آنجــا کــه متولدیــن ایــن نســل در یــک دوره پر تالطــم همزمان
بــا اتفاقــات سیاســی جهانــی نظیــر انقالبهــای مردمــی بــه دنیــا
آمدهانــد ،تغییــر را یــک مســئله عــادی در زندگــی میداننــد .ایــن
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افــراد عاشــق هیجــان ،یادگیــری و برقــراری ارتبــاط بــا جامعــه
اطرافشــان هســتند .افــراد ایــن نســل بــه کار کــردن در شــرکتها
و اســترس کاری فــراوان عــادت کردهانــد .اکثــر ایــن افــراد مســتقل
بــوده و ســخت کار میکننــد تــا بتواننــد بــه اهدافشــان برســند.
ایــن نســل نســبت بــه نس ـلهای پیــش از خــود ،دیــدگاه منعطــف
و گســتردهتری نســبت بــه نــژاد ،مذهــب ،قومیــت و گرایشهــای
مختلــف اخالقــی دارد.
ویژگیهای این نسل عبارت است از:
● خواهان به چالش کشیدن وضع موجود
● ایجاد تعادل میان کار و زندگی
● منعطف و سازگار
● غیر رسمی و عملگرا
● عجول
● قائل به تفریح و سرگرمی
● اهل تنوع
● تمایل به انجام کار بهصورت مشارکتی
● دارای فهم تکنولوژیک
● دارای تفکر جهانی

● خالق ،سختکوش ،پرکار و مسئولیتپذیر
● مستقل
نسل Y
متولدیــن ایــن نســل همزمــان بــا توســعه بســتر فناوریهــای
نویــن ارتباطــی رشــد یافتــه و عالقهمنــد بــه ارتبــاط بــا همســاالن
و دوســتان خــود هســتند .آنهــا همــواره در تالشــند تــا خــود را
بــه آخریــن تکنولوژیهــای روز مجهــز نماینــد .آنهــا در دنیــای
مجــازی بــا افــراد زیــادی در ارتبــاط هســتند و از اتفاقــات جهــان
باخبرنــد .همــواره ســعی میکنــد تــا زندگــی راحــت و بــدون
دردســری را بــرای خــود فراهــم نمایــد .ایــن نســل عالقمنــد اســت
کارهــا را ســریعتر پیــش ببــرد و حوصلــه انجــام کارهــای طوالنــی
مــدت را نــدارد.
ویژگیهای اصلی این نسل عبارتند از:
● میخواهند یک شبه ره صد ساله را بروند.
● اولویت دادن به مسایل شخصی در مقابل مسایل کاری

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

بیتوجهی به سلسله مراتب سازمانی
پذیرش سبکهای رهبری دموکراتیک و مشارکتی
بیتجربگی بهویژه در برخورد با افراد
دارای اعتماد به نفس بوده و خود را ُمحق میداند.
اخالقمدار و پایبند به اصول
خالق ،نوآور و اهل تنوع
تمایل به انجام کار بهصورت تیمی
دارای فهم تکنولوژیک
توانایی انجام چند کار بهطور همزمان
توانا در پردازش حجم زیادی از اطالعات

نسل z
نســلی اســت کــه زاده تکنولــوژی ،شــبکههای اجتماعــی،
اینترنــت و گوشــیهای هوشــمند بــوده و بــدون آنهــا زندگــی
برایشــان معنــا نــدارد .افــراد ایــن نســل هــر لحظــه ممکــن اســت
از چیــزی دلــزده شــوند .ایــن موضــوع ،ریســک فعالیــت در ایــن
نســل را برخــاف مــوارد قبلــی بــاال میبــرد .امــا واضــح اســت
کــه زندگــی آنهــا بــه شــدت تحــت تأثیــر فنــاوری و ارتباطــات
گســترده مجــازی قــرار گرفتــه اســت .دسترســی آســان بــه اینترنــت
و ابزارهــای مختلــف نظیــر موبایــل ،تبلــت و لــپ تــاپ و همچنیــن
حضــور گســترده آنهــا در شــبکههای اجتماعــی بســیار مشــهود
اســت .از ویژگیهــای ایــن نســل میتــوان بــه مــوارد زیــر اســاره
نمــود:
● توانایی کامل در استفاده از ابزارهای تکنولوژیک
● عدم پذیرش تبلیغات سنتی
● عدم تمایل به داشتن ثبات شغلی
بــا مطالعــهای انــدک در خصــوص نســلهای کاری در مییابیــم
کــه رویکــرد مــورد اســتفاده در مواجهــه بــا هــر یــک از ایــن گروههــا
متفــاوت اســت و مدیریــت منابــع انســانی بــا روشهــای ســنتی
دیگــر امکانپذیــر نیســت .ایــن مســاله در تعییــن و بهکارگیــری
رویکردهــای انگیزشــی مدیریــت دانــش نیــز تاثیــر بهســزایی دارد.
ســازمانهای موفــق بــر اســاس نســلهای کاری کارکنــان خــود،
ســبدی از رویکردهــای انگیزشــی را ایجــاد میکننــد تــا میــزان
اثربخشــی انگیــزش بــر تعامــات کاری ،بــه اشــتراکگذاری و
بهکارگیــری دانــش افزایــش یابــد.
بــر خــاف ســایر حوزههــای مدیریتــی کالن کشــور ،مهنــدس
ابراهیمــی از معــدود بازمانــدگان" نســل انفجــار جمعیــت" در بدنــه
مدیــران فنــی بــود کــه اخیــرا بازنشــته شــد .تجربــه همنشــینی
بــا ایشــان یادگیریهــای بســیار زیــادی بــرای مــن و همکارانــم
داشــت کــه "سختکوشــی و تعهــد بــه ســازمان" از مهمتریــن
ایــن مــوارد بــه شــمار مــی آیــد .امیــد اســت تمامــی کارکنــان
شــاغل در ســازمانهای امــروزی کــه عمدتــا از نســل هــای  YوZ
هســتند ویژگیهــای مثبــت نس ـلهای پیشــین را در مســیر شــغلی
خــود بــه کار گیرنــد.
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استقرار مدیریت دانش و ( MVPکمینه محصول پذیرفتنی)

رضا یقینی
کارشناس مدیریت دانش

در سیســتمهای تولیــد نــاب ،مفهومــی بــه نــام کمینــه محصــول
پذیرفتنــی وجــود دارد کــه دارای ارزش بســیاری اســت .بــه دلیــل
نقــش بهســزایی کــه ایــن مفهــوم در تولیــد نــاب ایفــا کــرده اســت،
میتــوان در پروژههــای اســتقرار مدیریــت دانــش در ســازمانها
نیــز از آن اســتفاده نمــود.
مفهــوم کمینــه محصــول پذیرفتنــی ( )MVPبــه ایــن معنــی
اســت کــه ســادهترین و راحتتریــن نســخه محصــول کــه همچنــان
بــرای مشــتریان ارزش افــزوده ایجــاد میکنــد ،تولیــد و ارائــه شــود.
در سیســتمهای نــاب ،اولیــن نســخه تحویلــی بــه مشــتری MVP
خواهــد بــود.
بهطــور مثــال یــک شــرکت نرمافــزاری ،بــرای ایجــاد یــک
 MVPمیتوانــد پایهایتریــن نســخه ممکــن محصــول خــود را
طراحــی کــرده و بــه مشــتری ارائــه بدهــد تــا اینکــه:
● بازخورد مشتریان را دریافت نماید؛
● محصول را در زمان استفاده ارزیابی کند؛

● قبــل از آغــاز مرحلــه بعــدی و انتشــار نســخه جدیــد بــا جزییات
و قابلیتهــای کاملتــر ،بتوانــد ســود مناســبی را دریافــت نمایــد.
ایــن رویکــرد را در مــورد اســتقرار مدیریــت دانــش در ســازمان،
زمانــی کــه در حــال پیادهســازی مدیریــت دانــش در نخســتین
پایلــوت انتخابــی هســتیم نیــز میتــوان در پیــش گرفــت.
در تعریــف مفهــوم کمینــه محصــول پذیرفتنــی دو نکتــه بســیار
مهــم اســت:
 -1محصول ارائه شده میبایست مقبول و قابل استفاده باشد.
بــه عبــارت دیگــر ایــن محصــول بایــد مشــکالت مشــتری را
برطــرف نمایــد ،ارزش افــزوده ایجــاد کــرده و یــک تجربــه کامــا
متمرکــز بــرای متقاضیــان اولیــه محصــول فراهــم نمایــد .شــکل زیــر
کامــا بیانگــر موضــوع مطــرح شــده اســت .طبــق تصویــر زیــر اگــر
قصــد کنیــم کــه اولیــن خــودرو را بــر اســاس سیســتم تولیــدی
نــاب تولیــد کنیــم ،قطعــا ابتــدا چرخهــا ،بعــد محــور و بعــد از آن
بدنــه خــودرو را بــه عنــوان  MVPآن ارایــه نخواهیــم داد ،زیــرا هیــچ
یــک از آنهــا قابلیــت کاربــری بــرای مشــتری نخواهــد داشــت .در
صورتــی کــه میبایســت در ابتــدا اســکیت ،ســپس اســکوتر ،و بعــد
از آن موتورســیکلت طراحــی و تولیــد کــرده ،تــا اینکــه مشــتری
بتوانــد حمــل نقــل بــا چــرخ متحــرک را کامــا تجربــه کنــد.
 -2محصــول ارایــه شــده بایــد شــامل حداقلتریــن امکانــات باشــد.
در واقــع ایــن محصــول بایــد کمتریــن مجموعــهای از امکانــات
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کامــل را بــرای ایجــاد ارزش افــزوده بــه مشــتری داشــته باشــد ،زیــرا
ایــن نخســتین فرصتــی اســت کــه میتــوان از تجربــه مشــتری در
هنــگام اســتفاده محصــول را تشــخیص داده و ارزیابــی کــرد و بــا
اســتفاده از آن بتــوان مراحــل بعــدی توســعه محصــول را بــه خوبــی
طــی نمــود.
نســخه مدیریــت دانــش مفهــوم کمینــه محصــول پذیرفتنــی
در واقــع اولیــن پایلــوت مدیریــت دانــش خواهــد بــود .در حقیقــت
نخســتین مرحلــه از پیادهســازی تکنیکهــای مدیریــت دانــش
بــرای متقاضیــان اولیــه میباشــد ،تــا اینکــه بتــوان مفهــوم مدیریــت
دانــش را ارزیابــی کــرد و همچنیــن ارزش افــزوده بــرای مشــتری
ایجــاد کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت در حــوزه مدیریــت دانــش قســمتی کــه
بهعنــوان  MVPبتوانــد قابــل اســتفاده باشــد ،ابــزار و فرآیندهــا
نیســتند بلکــه چارچــوب آن خواهــد بــود.
هیــچ یــک از اجــزای مدیریــت دانــش از جملــه ابــزار ،تکنولــوژی،
فرآینــد و یــا نقشهــا بــه تنهایــی بیانگــر ارزش مدیریــت دانــش
نخواهنــد بــود .بــرای ایجــاد ارزش افــزوده میبایســت ســاختاری از
وظایــف ،فرآیندهــا ،تکنولوژیهــا و تیــم راهبــردی تعریــف کــرده
تــا اینکــه بتــوان جریــان دانشــی مناســبی بیــن صاحبــان دانــش و
کاربــران ایجــاد نمــود و بدیــن صــورت بــرای ســازمان سودرســانی
کــرد .بنابرایــن کمینــه محصــول پذیرفتنــی ســادهترین چارچــوب و
ســاختار ممکــن بــرای پیادهســازی خواهــد بــود.
بهطــور مثــال ،اگــر بخواهیــم واحــدی از ســازمان را بهعنــوان
پایلــوت انتخــاب کنیــم کــه نیــاز بــه اشــتراکگذاری دانــش بیــن
بخشهــای مختلــف کاری دارد ،میبایســت یکــی از دو رویکــرد
زیــر را اجــرا نمــود.
 -1رویکــرد رایــج و اشــتباهی کــه میتوانــد در ایــن خصــوص بــه
کار گرفتــه شــود ،اســتفاده از برخــی فناوریهــا از جملــه Yammer
و یــا  Jiveو متقاعــد کــردن کارکنــان بــرای اســتفاده از آن اســت.

بهطوریکــه ایــن ابــزار نــه کمینــه محصــول اســت( زیــرا هــر یــک از
ایــن فناوریهــا کامــا توســعه یافتــه و بــا امکانــات فــراوان هســتند)
و نــه قابــل اســتفاده ( زیــرا تکنولــوژی بــه تنهایــی ارزشــی بــرای
ســازمان ایجــاد نمیکنــد).
 -2رویکــرد مناســب ،معرفــی ســاختاری اســت کــه در آن یــک
هماهنــگ کننــده جلســات (نقــش) وجــود دارد تــا بتوانــد جلســات
بحــث و گفتگو(فرآینــد) را بــا اســتفاده از تماسهــای کنفرانســی
تلفنــی (تکنولــوژی) بــه صــورت ماهانــه تنظیــم نمایــد تــا اینکــه
خبــرگان ،دانشهــای کلیــدی ســازمان را مشــخص کننــد (
راهبــرد) .وقتــی سیســتم کمینــه بتوانــد بــرای ســازمان ارزش افزوده
ایجــاد نمایــد ،آنــگاه گروههــای تخصصــی میتواننــد تــا زمانــی کــه
چارچــوب کامــل مدیریــت دانــش کــه بتوانــد تمــام نیازهــای آنهــا
را برطــرف نمایــد ،از سیســتم کمینــه اســتفاده کننــد.
بنابرایــن ،مدیریــت دانــش نــاب و چابــک بــر روی ارایــه کمینــه
چارچــوب مدیریــت دانــش مقبــول بــرای کســب و کار تمرکــز دارد
تــا اینکــه بــرای آن ارزش افــزوده ایجــاد کــرده ،مفهــوم مدیریــت
دانــش را ثابــت کنــد و همچنیــن درسهــای فراوانــی بــرای طراحــی
و توســعه سیســتم کامــل مدیریــت دانــش بــه همــراه داشــته باشــد.
اســتقرار مدیریــت دانــش همــراه بــا عــدم قطعیتهــای
فــراوان اســت .رویکــرد نــاب و چابــک را بــه کار بگیریــد،
بــا رویکــرد کمینــه مقبــول شــروع کنیــد ،تختــه اســکیت
مدیریــت دانــش خــود را معرفــی کــرده و آن را بــا کاربــران
ســازمان ارزیابــی کنیــد ،از بازخوردهــا درس بگیریــد و
نســخه بهبــود یافتــه بعــدی را طراحــی نماییــد.
https://www.linkedin.com/pulse/knowledgeمنبــع:
management-implementation-minimum-viable-product/milton
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دستاوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نخستین کنفرانس بینالمللی مدیریت
دانش با رویکرد توسعه

فربد آقالر
کارشناس ارشد مدیریت دانش

نخســتین کنفرانــس بینالمللــی مدیریــتدانــش بــا رویکــرد
توســعه ( )KM4Dو اولیــن جایــزه مدیریــتدانــش ،بــه همــت
«انجمــن مدیریــت ایــران» و بــا همــکاری «انجمــن مدیریــت دانــش
اتریــش» برگــزار شــد .در ایــن همایــش کــه در تاریــخ  25مهــر

درخــت دانــش نخســتین جایــزه مدیریــت دانــش بــه برگزیــدگان
اهــداء شــد .در ایــن راســتا شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران
بــا اتــکا بــه تالشهــای مســتمر خــود در حــوزه مدیریــت دانــش
و دســتاوردهای حاصــل شــده طــی ســالهای اخیــر اقــدام بــه
تکمیــل اظهارنامــه و شــرکت در جایــزه نمــود کــه نتیجــه آن منجــر
بــه دریافــت باالتریــن جایــزه اهــدا شــده یعنــی تندیــس درخــت
دانــش ســیمین بــود.
بیانیه کنفرانس
بحــول و قــوه الهــی اولیــن کنفرانــس بینالمللــی مدیریــت
دانــش بــا رویکــرد توســعه بــا حضــور مدیــران ارشــد ،اســتادان،
کارشناســان و دانــش پژوهــان مدیریــت ،توســط انجمــن مدیریــت

 1397و در محــل دانشــگاه خاتــم برگــزار شــد ،وزیــر ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات ،رییــس انجمــن مدیریــتدانــش اتریــش ،رییــس
انجمــن مدیریــتایــران ،اســتادان ،فرهیختــگان و دانشپژوهــان
مدیریــت حضــور داشــتند.
ارزیابــی ســازمانها در ایــن جایــزه بــر مبنــای مــدل زیــر کــه
شــامل  6معیــار اصلــی و  10زیرمعیــار اســت انجــام شــد.
گفتنــی اســت در ایــن کنفرانــس ســخنرانیها و مقــاالت علمــی
متعــددی در خصــوص مدیریــتدانــش ارایــه شــد .همچنیــن
پنلهــای تخصصــی در ایــن زمینــه برگــزار و مطالــب کاربــردی
در آنهــا مطــرح شــد .در پایــان نیــز گواهینامههــا و تندیــس

ایــران و بــا همــکاري انجمــن مدیریــت دانــش اتریــش و دانشــگاه
خاتــم برگــزار شــد.
ضــرورت توانمندســازي اقتصــاد ملــی بــا رویکــرد رقابــت در
ســطح جهانــی و در راســتاي تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی و
افزایــش تواناییهــا ،مهارتهــا و دانــش بخشهــاي مختلــف
اجرایــی ،تولیــدي ،علمــی و تحقیقاتــی کشــور بهمنظــور کاهــش
اثــرات هرگونــه تحریمهــاي بینالمللــی و همچنیــن مدیریــت
بهینــه منابــع و بهرهگیــري از فرصتهــاي موجــود ایجــاب
میکنــد تــا ســازمانهاي ایرانــی بــراي توانمندســازي خــود در
برابــر چالشهــاي مختلــف ملــی و بینالمللــی نســبت بــه اســتقرار
صحیــح مدیریــت دانــش اقــدام نماینــد .تحقــق ایــن امــر نیــاز بــه
افزایــش ظرفیتهــاي ملــی و بینالمللــی و توســعه همکاريهــاي
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علمــی و کاربــردي داشــته و انجمــن مدیریــت ایــران در ایــن راســتا
بــر رعایــت مــوارد ذیــل در نظامهــاي مدیریتــی ســازمانها تاکیــد
میکنــد:
● توســعه رویکــرد مدیریــت دانــش در ســازمانهاي خدماتــی،
تولیــدي و دســتگاههاي حاکمیتــی
● توســعه همکاريهــاي بیــن المللــی دانشــی بهمنظــور افزایــش
توانمنديهــاي داخلــی
● انتشــار ،ترویــج و اطالعرســانی مقــاالت و مکتوبــات کتــب
مدیریــت دانــش بــه دانشگــران عرصههــاي علــم و فنــاوري
● شناســایی خبــرگان کشــور در حوزههــاي مختلــف و ایجــاد
تشــکلهاي مرتبــط بــا رویکــرد توســعه بینالملــل
● راهانــدازي پایگاههــاي دانشــی مرجــع جهــت دسترســی ســریع
بــه دانــش و جلوگیــري از تکــرار هرگونــه خطــا در تصمیمگیريهــا
انجمــن مدیریــت ایــران بــا تــاش و کوشــش مســتمر و پیگیــر
کارشناســان ارشــد و اعضــاي هیــات علمــی جهــت توســعه مبانــی

علمــی و کاربــردي مدیریــت دانــش از طریــق انتشــار کتابهــاي
مرتبــط از دو کتــاب "برســاختها و پیکرهبنــدي دانشهــاي
ســازمانی و ملــی" تالیــف جنــاب آقــاي دکتــر محمــد رضــا
حمیــديزاده و "راهنمــاي عملــی اســتقرار مدیریــت دانــش" تالیــف
جنــاب آقــاي دکتــر بهــرام جلــوداري ،جنــاب آقــاي دکتــر مجیــد
نامــه گشــاي فــرد و ســرکارخانم مهنــدس نیکــو مهــري در ایــن
کنفرانــس رونمایــی نمــود.
انجمــن مدیریــت ایــران بــر ایــن بــاور اســت کــه ســرافرازي پرچم
جمهــوري اســامی ایــران در ســطح ملــی و بینالمللــی نیازمنــد
افزایــش تــوان علمــی و عملــی مدیریتــی و اعتقــاد بــه همافزایــی و
اســتفاده از ســرمایههاي انســانی در حوزههــاي مختلــف میباشــد.
امیــد اســت تقویــت ایــن رویکــرد در ســطح ملــی بتوانــد گامــی
موثــر در جهــت شــکوفایی اســتعدادها و توانمنديهــاي دانشــگران
ایــن مــرز و بــوم و اثرگــذاري آنــان در خلــق دانشهــاي نویــن در
عرصــه ملــی و بینالمللــی باشــد.
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قهرمانان مدیریت دانش( )Knowledge Championدر شرکت Dell

فرید مظفری
مدیر آموزش و توانمندسازی
شــاعر و نویســنده بــه نــام ،جبــران خلیــل جبــران ،در جایــی
ذکــر میکنــد" :دانــش بســیار کمــی کــه بــه مرحلــه عمــل درآیــد،
ش بســیار امــا بــدون اســتفاده اســت".
بینهایــت ارزشــمندتر از دانـ 
مــا ایــن گفتــه را اینطــور بیــان میکنیــم ،شــروع بهکارگیــری
ابزارهــا .راهکارهــای مدیریــت دانــش در راســتای تبدیــل دانــش
بــه عمــل تنهــا نیمــی از راه اســت و نیــم دیگــر راه یافتــن افــراد
مناســب بهعنــوان قهرمانــان دانــش بــرای پیگیــری ایــن فعالیتهــا
میباشــد.
بســیاری از ســازمانها اقدامــات مدیریــت دانــش را در جــای
خــود غنــی کــرده و ســاختار میدهنــد ،امــا همچنــان بــه علــت
انتخــاب نکــردن فــرد مناســب بهعنــوان قهرمــان دانــش ،ایــن
اقدامــات بهطــور صحیــح پیگیــری نمیشــود .ایــن علتــی اســت
کــه نقــش قهرمانــان دانشــی ( ،)KCهمچنیــن بهعنــوان مدافعــان
دانــش ،فعــاالن دانــش ،و هماهنگکننــدگان دانشــی و غیــره نیــز
شــناخته میشــوند و نقــش مهمــی در تبدیــل اصــول  KMبــه
عملیــات اجرایــی ایفــا میکننــد .از آنجایــی کــه اکثــر تیمهــای
مدیریــت دانــش ســازمانها کوچــک هســتندKC ،هــا نقــش مهمــی
در گســترش مدیریــت دانــش در کل ســازمان دارنــد KC .نقطــه
واحــدی تمــاس در تیــم مدیریــت دانــش میباشــد و اقدامــات
 KMرا در ســطوح مختلــف ســازمان انجــام میدهنــد .همچــون
دیگــر اعضــا تیــم مدیریــت دانــش ،قهرمانــان دانــش بایــد جایــگاه
ســاختیافته ،بــا نقشهــا و مســئولیتهای روشــن در چارچــوب
 KMداشــته باشــد.
در شــرکت دل ،تیــم مدیریــت دانــش ســازمان بــا ایــن اســتراتژی
شــروع بــه کار کردنــد کــه چارچــوب و زیرســاختهای دانشــی را
ایجــاد کــرده ،توســعه دهنــد ،و آن را نمایانتــر کــرده ،و فرهنــگ
اشــتراک دانــش را در ســازمان منتشــر کننــد .امــروزه موفقیــت
زیــادی در زمینــه مدیریــت دانــش کســب کردهانــد کــه اکثــر آن را
میتــوان ناشــی از انتخــاب صحیــح  KCدانســت.

فعالیتهــای مدیریــت دانــش میباشــد .یــک قهرمــان دانــش
خــوب بایــد فراتــر از محــدوده پــروژه خــود گام بــردارد و شــبکهای
بــا ســایر قهرمانــان دانــش تشــکیل دهــد تــا مخــزن دانشــی غنــی
ایجــاد کنــد.
بهطــور ایــدهآل بایــد یــک  KCدر هــر پــروژه وجــود داشــته
باشــدKC .هــا را تشــویق میکنیــم تــا بهتریــن تجــارب را بــه
اشــتراک گذارنــد و در خبرنامــه و دیگــر نشــریات مدیریــت دانــش
منتشــر کننــد .ایــن هــم بــه دیــده شــدن آنهــا کمــک میکنــد و
هــم اشــتراکگذاری بهتریــن تجــارب را ارتقــا میدهــد .همچنیــن
اســتفاده مجــدد از بســتههای دانشــی ()knowledge artifacts
ســبب افزایــش بهــرهوری میشــود.
چه کسی قهرمان دانشی خوبی است؟
حتــی اگــر ســازمانها چارچوبــی بــرای نقشهــا و مســئولیتهای
 KCدر نظــر گرفتــه باشــند ،یافتــن فــرد مناســب بــرای ایــن نقــش
بســیار بســیار مهــم اســت .ایــن امــر منجــر میشــود کــه لیســتی
از مشــخصات الزم بــرای قهرمانــان دانــش تهیــه شــود کــه حداقــل
ســابقه کاری ،بلــوغ نقــش فعلــی ،و مهارتهــای را در بــر داشــته
باشــد.
از آنجاییکــه بهطــور عمــده یــک اقــدام داوطلبانــه اســت و
نقــش  KCنیمــه وقــت اســت ،ایــن بســیار مهــم اســت کــه پرســنل
خودشــان انگیــزه کافــی داشــته باشــند .انتخــاب قهرمانــان دانــش
بهطــور مشــترک توســط تیــم مدیریــت دانــش و مدیــر پــروژه

قهرمان دانش متولی مدیریت دانش در پروژهها
قهرمــان دانــش متولــی مدیریــت دانــش بــرای یــک پــروژه
خــاص اســت .نقــش او شــامل گســترش پیامهــای مدیریــت دانــش
در تیــم ،تشــویق بــه برگــزاری جلســات اشــتراکگذاری دانــش،
تســخیر و مستندســازی فعالیتهــای دانشــی در پــروژه ،تفویــض
فعالیتهــای مدیریــت دانــش ،و کمــک بــه ســایرین در انجــام
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انتخــاب میشــود ،نقــش  KCدر بهتریــن حالــت بایــد توســط افــراد
عملیاتــی انجــام گیــرد .فــردی کــه در پــروژه مســتقیما درگیــر
اســت بــا توجــه بــه درک باالتــر از الزامــات ،چالشهــا و رخدادهــای
تیــم بهتــر میتوانــد در ســمت قهرمــان دانشــی ایفــای نقــش کنــد.
پیشــنهاد میکنیــم قهرمــان دانــش بایــد جایــگاه تثبیــت شــدهای
در تیــم داشــته باشــد و فــرد تــازه کاری نباشــد.
مشــخصات فــردی  KCعبــارت اســت از :دارای روحیــه بــاز و
کمککننــده ،دارای قابلیتهــای شبکهســازی خــوب ،مهارتهــای
ارتباطــی خــوب ،قــادر بــه ایجــاد تعامــل بــا مافــوق و همینطــور
زیردســتان ،خوشــبین ،قابلیــت ایجــاد انگیــزه در ســایرین .نقشــه راه
آمــوزش کاندیدهــای منتخــب بــه افــراد کمــک میکنــد تــا بــرای
نقــش قهرمــان دانشــی آمــاده شــوند.
تشریح نقشها و مسئولیتهای قهرمانان دانش
بعــد از انتخــاب KCهــا ،نقشهــا و مســئولیت آنهــا را بــه
وضــوح مطــرح کنیــد .بــرای مثــال ،مــا یــک مــاژول آموزشــی
و قیاســی اســتاندارد بــرای KCهــا داریــم کــه بــه آنهــا کمــک
میکنــد بــرای ایفــای نقششــان آمــاده شــوند .ایــن اســتانداردها
کمــک بــه وضــوح بیشــتر میکنــد ،و انتظــارات صحیحــی از دو
طــرف ،یعنــی تیــم مدیریــت دانــش و تیمهــای پــروژه ،نمایــان
میکنــد.

بهترین عملکرد
بهطــور رســمی  KCرا بــه ســایر ســازمان معرفــی نماییــد .از
طریــق پورتــال مدیریــت دانــش و دیگــر نشــریات ،ســازمان را در
فعالیتهــای مدیریــت دانــش بــه روز نگــه داریــد.
آنها را با انگیزه نگه دارید
هیــچ چیــز بــه انــدازه قهرمــان دانشــی بــا انگیــزه کارآمــد نیســت.
بــا ایــن حــال ،ایــن یــک روزه اتفــاق نمیافتــد .ایــن ســرمایهگذاری
ارزشــمند اســت زیــرا راه رســیدن بــه موفقیــت را همــوار میکنــد.
عــاوه بــر ایــن ،داشــتن برنامههــای پــاداش رســمی و شــناختی
پرســنل فعــال ،همچــون جوایــز ســه ماهــه ،و گواهــی اختصاصــی
مدیریــت دانــش ،و اسپانســر ســمینارها از مــواردی اســت کــه
میتوانــد در نظــر گرفتــه شــود.
بــه KCهــا بهــا دهیــد .عــاوه بــر جوایــز ســه ماهــه ،مــا عکــس
قهرمانــان دانــش بــا مختصــری از دســتاورهای آنهــا را در ســایت و
خبرنامــه  KMقــرار میدهیــم .ایــن بــه مهندســان دانــش امــکان
دیــده شــدن میدهــد و بــه ایجــاد نقــش الهــام بخــش بــودن
قهرمانــان دانــش کمــک میکنــد.
در راســتای پافشــاری ،آگاهــی اســتراتژیک و برندســازی ،بیــش
از  100قهرمــان دانشــی را در طــول شــش ســال اخیــر پــرورش
دادیــم.
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در نظرســنجی کــه اخیــرا انجام گرفتــه 66 ،درصد پاسـخدهندگان
موافــق بودنــد کــه نقــش قهرمانــان دانشــی بــرای ســازمان ارزشــمند
اســت و 75درصــد از پاســخدهندگان خواســتار ایــن بودنــد کــه

بهعنــوان قهرمــان دانشــی ایفــا نقــش کننــد.
نقــش قهرمانــان دانشــی در فرآینــد کســب و ذخیــره
دانــش
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نقــش قهرمانــان دانــش در فرآینــد کســب و بهکارگیــری
دانــش

https://www.amazon.com/Designing:منبــع
Knowledge-Management-Enabled-Business-Strategies/
d p/3319816268
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مطالعات موردی کوتاه از مدیریت دانش

ساسان رستمنژاد
مدیر توسعه کسبوکار

چــرا افــراد دانــش خــود را بــه اشــتراک نمــی گذارنــد
و چــه اقداماتــی در ایــن زمینــه بایــد انجــام داد؟
بــرای تغییــر فرهنــگ از رویکــرد "ذخیرهســازی دانــش" بــه
"اشــتراک دانــش" ،ابتــدا بایــد درک کنیــم کــه چــرا مــردم ممکــن
اســت دانــش خــود را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک نگذارنــد .در زیــر
برخــی از دالیــل اصلــی همــراه بــا راهحلهــای آن ارائــه شــده اســت:
● آنهــا وقــت ندارند.آنهــا فکــر مــی کننــد کــه
هیــچ وقــت زمــان بــرای بــه اشــتراکگذاری دانــش ندارنــد.
راهحــل :بــه اشــتراکگذاری دانــش را در قالــب
کارهــای اساســی و فرآیندهــای ســازمان خــود ببینیــد
و آن را بهعنــوان یــک کار جداگانــه در نظــر نگیریــد.
● آنهــا بــه دیگــران اعتمــاد ندارنــد .آنهــا نگــران هســتند
کــه بــا اشــتراکگذاری دانــش خــود دیگــران از آن سوءاســتفاده
کننــد و از طریــق دانــش آنهــا اعتبــار و پــاداش کســب کننــد.
راهحــل :اهــداف فــردی پرســنل را بــا اهــداف ســازمانی آنهــا
پیونــد دهیــد و فرهنــگ ســازمانی مملــو از اعتمــاد ایجــاد کنیــد.

موقعیتهــای کاری مدیریــت دانــش چــه مــواردی هســتند؟
طیــف گســتردهای از فرصتهــای شــغلی در زمینــه مدیریــت
دانــش وجــود دارد .ایــن زمینــه نــه رو بــه رشــد اســت و نــه
کاهــش .بهصــورت کلــی شــغلهای متعــددی در ایــن زمینــه
وجــود دارد ،امــا تعــداد آنهــا خیلــی زیــاد نیســت! برخــی از
موقعیتهــای حرفـهای حــوزه مدیریــت دانــش بــه شــرح زیــر اســت:
● مدیــران دانــش و رهبــران مدیریــت دانــش ( Knowledge
)Managers and KM Leaders
● کارشناســان و دســتیاران راهنمــای مدیریــت دانــش (KM
)User Assistants and Knowledge Help Desk Agents
● مدیران انجمن ()Community Managers
● مدیران محتوا ()Content Managers
● مدیران پروژههای مدیریت دانش ()KM Project Manager
● متخصصــان فنــاوری مدیریــت دانــش (KM Technology
)Specialists
● مشاوران مدیریت دانش ()KM Consultants
● متخصصان دانشگاهی مدیریت دانش ()KM Academics
بدیهــی اســت کــه کســانی کــه دارای تجربــه آکادمیــک و اجرایــی
در زمینــه مدیریــت دانــش هســتند ،پتانســیل باالتــری بــرای کســب
ایــن موقعیتهــا؛ خصوصــا در زمینــه موضوعاتــی کــه رونــد جهانــی
هســتند ماننــد محاســبات شــناختی و علــوم داده دارنــد.
What are my career options in knowledge
منبع:
management?,Stan Garfield, November 8th ,2018
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 15عامل موفقیت و  15عامل شکست مدیریت دانش

فرنوش آقالر
کارشناس مدیریت دانش

در زیــر دو لیســت جامــع از عوامــل موثــر در موفقیــت یا شکســت
مدیریــت دانــش بــر اســاس تجربیــات پیادهســازی مدیریــت دانــش
در ســازمانهای متفــاوت و همچنیــن مشــاهده درسهایــی از دیگــر
ســازمانها بیــان شــده اســت.
پانــزده عامــل شکســت رویکردهــای مدیریــت دانــش بهشــرح
زیــر اســت.
عوامل شکست مدیریت دانش
 .1ســازمانهایی کــه ســعی بــر توســعه حافظــه ســازمانی یکپارچــه
بــرای کل ســازمان داشــتند ،شکســت خوردهانــد.
 .2عــدم ترکیــب رویکردهــای مدیریــت دانــش (افــراد ،فرآیندهــا و
تکنولوژیهــا) موجــب شکســت مدیریــت دانــش میشــود.
 .3عــدم توجــه بــه مشــارکت تمامــی ذینفعــان در طراحــی
رویکردهــای مدیریــت دانــش
 .4عدم اطالع کارکنان از ویژگیهای بهخصوص دانش
 .5فقدان پشتیبانی رهبری در رویکردهای مدیریت دانش
 .6تــرس کارکنــان از عواقــب مشــارکت در رویکردهــای مدیریــت
دانــش
 .7عدم ذخیره دانش در فرمت و ساختار مشخص
 .8تکیه رویکردهای مدیریت دانش بر تکنولوژی ناکافی
 .9خارج بودن رویکردهای مدیریت دانش از زمینه فرآیند
 .10جلوگیری از انتقال دانش در رویکردهای مدیریت دانش
 .11عدم اجرای مسئولیتهای مدیریت
 .12عدم نظارت بر کیفیت دانش ذخیره شده
 .13عدم ترویج همکاری در اجرای رویکردهای مدیریت دانش
 .14عــدم نمایــش مزایــای قابــل اندازهگیــری در رویکردهــای
مدیریــت دانــش
 .15عدم درک کافی کاربران از ارزش مشارکت

ذینفعــان
 .4تعییــن و مشــخص نمــودن ســطح کافــی بــرای ویژگیهــای
دانــش
 .5لــزوم حمایــت رویکردهــای مدیریــت دانــش توســط رهبــران
جوامــع هــدف آنهــا
 .6مصــوب شــدن رویکردهــای مدیریــت دانــش توســط انجمنهایــی
کــه نوآوریهــا را تشــویق میکننــد.
 .7استقرار دانشها در ساختار و فرمت مشخص
 .8اتخاذ تکنولوژی تنها برای یک کار مناسب
زمانــی کــه تکنولــوژی بــرای یــک کار مناســب نیســت و یــک مــورد
مناســب در دســترس نیســت ،ایــن کار بایــد بــه افــراد برگــردد.
ف فرآیندهای
 .9ترکیــب شــدن رویکردهــای مدیریــت دانــش بــا هــد 
سازمان
 .10دارا بودن روشهایی برای غلبه بر موانع انتقال دانش
 .11لــزوم وجــود ابزارهــای الزم بــرای اجــرای مســئولیتهای
مدیریتــی
 .12دارا بودن روشهای تأیید دانش
 .13وجود اقداماتی برای ترویج همکاری در اجرای رویکرد
 .14قابلیت نمایش میزان بهرهمندی افراد از مدیریت دانش
 .15وجــود امــکان اندازهگیــری اثربخشــی رویکردهــای مدیریــت
دانــش
توصیــه میشــود لیســت مذکــور بهمنظــور ارزیابــی و شناســایی
عوامــل موفقیــت و شکســت در پیادهســازی رویکردهــای مدیریــت
دانــش در هــر ســازمان اســتفاده شــود.
http://www.nickmilton.com 22/11/2018/
منبــع:
-km-success-factors-and- 22 -km-failure .html

عوامل موفقیت مدیریت دانش
همچنیــن  15عامــل زیــر ،موجــب موفقیــت رویکردهــای مدیریت
دانــش میشــود.
 .1لــزوم طراحــی رویکردهــای مدیریــت دانــش بــرای حمایــت از
جوامــع عملــی
 .2یکپارچهســازی افــراد ،فرآیندهــا و تکنولوژیهــا در رویکردهــای
مدیریــت دانــش
 .3لــزوم طراحــی رویکردهــای مدیریــت دانــش در همــکاری بــا
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 14مورد از موانع درسآموخته

بهناز محمدی
کارشناس مدیریت دانش

مدیریــت درسآموختــه ،هــر چنــد یــک ایــده ســاده بــه نظــر
میرســد ،امــا بــا موانــع زیــادی بــرای اســتقرار موفقیتآمیــز
مواجــه اســت .در اینجــا بــه  14مــورد از ایــن موانــع اشــاره خواهیــم
کــرد:
 .1فشار و استرس ناشی از به پایان رسیدن زمان پروژه.
 .2عدم تمایل برای یادگیری از اشتباهات افراد دیگر.
 .3ایجــاد تصــور خودنمایــی یــا ریــاکاری بــرای افــراد دارای تجــارب
مثبــت و تــرس از انتقــاد و ارزیابــی دانــش بــرای افــراد دارای
تجربیــات منفــی(درس آموختههــای حاصــل از شکســت).
 .4عدم آگاهی از روشهای کسب دانش و اطالعات.
 .5کــم اهمیــت شــمردن پیچیدگیهــای فرآینــد اســتخراج تجــارب
خبرگان.
 .6نبــود رویههــای مدیریــت دروسآموختــه در دســتورالعملهای
پروژههــا.
 .7عدم یکپارچگی تجارب بهدست آمده از فرآیندهای پروژه.
 .8اعضــای تیــم (گروههــا) اهمیــت اســتفاده از تجــارب ثبــت
شــده را درک نکــرده و همچنــان کســب مســتقیم دانــش از افــراد را
مؤثرتــر میداننــد.

 .9مشــکالت موجــود در هماهنگــی بــرای جلســات مستندســازی
تجــارب خبــرگان.
 .10افــراد پــس از اتمــام پــروژه ،بــه دلیــل شــروع پروژههــای جدیــد،
وقــت کافــی بــرای بــرای انتقــال تجــارب و درسآموختههایشــان را
پیــدا نمیکننــد.
همچنیــن دروس آموختــه جدیــد منجــر بــه بــروزآوری
دســتورالعملها و فرآیندهــای موجــود نمیشــود و بــه همیــن
دلیــل ارزش مانــدگاری در ســازمان ایجــاد نمیکنــد ،از طرفــی
علیرغــم جم ـعآوری مناســب درسآموختههــا ،همچنــان احتمــال
اینکــه نتایــج بهدســت آمــده جــزء مــوارد زیــر باشــند وجــود دارد:
 .11به درستی مستندسازی و بایگانی نشدهاند.
 .12بســیار کلــی بــوده و جزئیــات آن بــه خوبــی ذکــر نشــده اســت
کــه ایــن موضــوع مانــع از بهکارگیــری مجــدد آنهــا خواهــد شــد.
 .13ضعــف بایگانــی ،امــکان بازیابــی دروسآموختــه را بــرای دیگــر
افــراد دشــوار میکنــد.
 .14بــا وجــود اینکــه بســیار خــوب مستندســازی شــدهاند ،مــورد
پذیــرش افــراد قــرار نمیگیرنــد (فرهنــگ مبتنــی بــر تکــرار بــی
چــون و چــرای راهکارهــای کهنــه).
منبعhttp://www.nickmilton.com/2018/12/14/ -barriers :
_to-lesson-learning.html?utm_source=dlvr.it&utm
medium=linkedin&m = 1
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 8دلیل برای داشتن خطمشی مدیریت دانش

الهام شرفی
کارشناس ارشد مدیریت دانش
مدیریــت ارشــد ســازمان بایــد انتظــارات مدیریــت دانــش را
روشــن ســاخته و در ایــن راســتا تعییــن کنــد چــه کاری توســط چــه
فــردی در ســازمان صــورت پذیــرد .یــک راه مشــخص بــرای تعییــن
انتظــارات مدیریــت دانــش  ،تعریــف یــک اســتاندارد یــا سیاســت
داخلــی اســت کــه اصطالحــا خطمشــی مدیریــت دانــش نامیــده
میشــود .در زیــر بــه دالیــل اهمیــت تعییــن خطمشــی مدیریــت
دانــش اشــاره میشــود:
 -1پــس از تدویــن و اجــرای اســتراتژی مدیریــت دانــش نوبــت بــه
تعییــن خطمشــی مدیریــت دانــش میرســد.
● اســتراتژی مدیریــت دانــش ســازمان ،اســتراتژی بــرای ایجــاد
تغییــر ســازمانی اســت کــه بهمنظــور معرفــی چارچــوب مدیریتــی،
فرهنــگ ســازمانی و رفتارهــای جدیــد در زمینــه مدیریــت دانــش
زمانــی کــه در ســازمان تغییــر بــه صــورت

بــهکار مــیرود .امــا
کامــل محقــقشــود (از طریــق اجــرای اســتراتژی) ،چــه چیــزی
جایگزیــن اســتراتژی خواهــد شــد؟ پاســخ خطمشــی مدیریــت
دانــش  Knowledge management policyاســت.
 -2خطمشــی مدیریــت دانــش ،نیــت و قصــد ســازمان از اجــرای
مدیریــت دانــش را روشــن میکنــد.
● تعییــن و عــدم تعییــن خطمشــی مدیریــت دانــش بیانگــر
میــزان اهمیــت و وجــود یــا عــدم وجــود اعتقــاد جــدی بــه مدیریــت
دانــش در ســازمان اســت.
 -3خطمشــی مدیریــت دانــش انتظــارات و مســئولیتهای
روشــنی را بــرای همــه کارکنــان تعییــن میکنــد.
● بــر اســاس موردکاویهــای موفــق اجــرای مدیریــت دانــش،
خطمشــی مدیریــت دانــش نقشهــا و مســئولیتهای مدیریــت
دانــش را در ســازمانها تعریــف میکنــد.
 -4اعتقــاد و التــزام عملــی مدیــران ارشــد ســازمان بــه مدیریــت
دانــش را در تعییــن و تعریــف خطمشــی مدیریــت دانــش بیابیــد.

● تعییــن خطمشــی مدیریــت دانــش ،نشــاندهنده حمایــت
مدیریــت ارشــد ســازمان اســت و نشــان میدهــد کــه مدیــران
ارشــد میخواهنــد اقدامــات مدیریــت دانــش بــه روش صحیــح
انجــام شــود .تعییــن و التــزام بــه خطمشــی ،نیازمنــد ارتبــاط
مســتمر بــا مدیــران ارشــد ســازمان جهــت بیــان انتظــارات و
اظهــارات آنــان اســت ،لــذا شــما را بــه مشــارکت عمیــق بــا رهبــری
ســوق خواهــد داد.
 -5خطمشــی مدیریــت دانــش راهنمــا و مســیری بــرای اجــرای
اقدامــات مدیریــت دانــش در ســازمان بــدون التــزام افــراد بــه رویــه
و روش ثابــت و غیرمنعطــف ارائــه میدهــد.
● خطمشــی مدیریــت دانــش خطــوط راهنمایــی بــرای اجــرای
اقدامــات مدیریــت دانــش ایجــاد میکنــد کــه افــراد میتواننــد
روشهــای و ابزارهــای مدیریــت دانــش را بنــا بــه اقتضــای ماهیــت
کاری خــود اجــرا کننــد.
 -6خطمشــی مدیریــت دانــش ،تعارضــات مدیریــت دانــش را حــل
میکنــد.
● از طریــق خطمشــی مدیریــت دانــش ،میتــوان تعــارض بیــن
افــراد و بــه صــورت کلــی تعارضــات ســازمان پیرامــون مدیریــت
دانــش را برطــرف کــرد .از جملــه ایــن تعارضــات مــی تــوان بــه
چالــش بیــن بــه اشــتراکگذاری دانــش در مقابــل صیانــت از دانــش
اشــاره کــرد.
 -7خطمشــی مدیریــت دانــش حداقــل اســتانداردهای مدیریــت
دانــش را تعییــن میکنــد.
● خطمشــی مدیریــت دانــش مبنایــی بــرای اندازهگیــری و
روشــی بــرای تشــخیص افــراد فعــال و غیرفعــال در زمینــه مدیریــت
دانــش ،ارائــه میکنــد.
 -8اســتاندارد ( ISO 30401:2018اســتاندارد مدیریــت دانــش)
تعییــن خطمشــی مدیریــت دانــش را الزامــی کــرده اســت.
● در اســتانداردهای ایــزو ،سیســتم مدیریتــی موثــر بایــد توســط
یــک خطمشــی پشــتیبانی شــود.
http://www.nickmilton.com /10/2017/ 8منبع:
arguments-for-having-km-policy.html
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ارتباط اقدامات مدیریت دانش با برخی گروههای کاری کلیدی سازمان

سحر یاقوتی
کارشناس مدیریت دانش

بــه طــور عمــده در ســازمانها ارتبــاط میــان اقدامــات مدیریــت
دانــش بــا دیگــر واحدهــای ســازمانی نادیــده گرفتــه میشــود.
توجــه بــه ایــن نکتــه ضروریســت کــه هــر یــک از ایــن واحدهــا
بهطــور بالقــوه دارای ظرفیتهایــی بــرای اســتقرار مدیریــت
دانــش هســتند .بنابرایــن میبایســت بــا شــناخت و بکارگیــری ایــن
اقدامــات فرصتهــای جدیــدی بــرای رشــد و بالندگــی ســازمان
ایجــاد کــرد .در ایــن نوشــتار بــه بررســی ارتبــاط میــان اقدامــات
مدیریــت دانــش بــا واحدهــای فــروش و بازاریابــی ،تحقیق و توســعه،
فرآینــد و ابزارهــا ،آمــوزش ،منابــع انســانی و تولیــد میپردازیــم.
تیم فروش و بازاریابی
● ترویــج همــکاری بیــن فــروش ،بازاریابــی ،تحقیــق و توســعه و
تولیــد؛
● افزایــش میــزان فــروش از طریــق بــه اشــتراکگذاری بهتریــن
روشهــا؛
● بهبود فرآیندهای مالی از طریق ارتقاء توانمندی کارکنان؛
تیم تحقیق و توسعه
● ترویج رهبری دانش محور؛
● تجزیه و تحلیل شکافهای دانشی و رفع آنها؛

● ارزیابی شایستگیهای محوری ،حفاظت و رشد آن؛
تیم فرآیند و ابزار
● ادغام یادگیری در جریان فرآیند؛
● اطمینــان از تحقــق یادگیــری از طریــق استانداردســازی
رویههــای کاری؛
● ایجاد ابزارها و تکنیکهای مدیریت دانش؛
تیم آموزش
● بررسی شکافهای موجود در مهارتها و رفع آنها؛
● افزایــش ســرعت یادگیــری از طریــق تســهیل همــکاری و بــه
اشــتراکگذاری دانــش؛
تیم مدیریت منابع انسانی
● تعریــف سیاســتهای اســتخدام و بــروزآوری شــرح شــغل
کارکنــان بــا هــدف تعریــف شــفاف انتظــارات؛
● تکمیــل شــاخصهای ارزیابــی در راســتای تحقــق فرهنــگ
دانــش محــور؛
تیم تولید
● دســتیابی بــه تعالــی در فرآینــد تولیــد و اتوماســیون وظایــف
کاری غیرپیچیــده (روتیــن).
منبعLinkedin/Dr. Randhir Pushpa :
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استراتژی انتقال دانش ضمنی

زهرا اسالمی
کارشناس مدیریت دانش
بازگــو کــردن دانــش ضمنــی ،چالــش اصلــی بــرای
خبــرگان!
آیــا میتوانیــد همــه مهارتهــای الزم بهمنظــور رهبــری
موثــر در ســازمان را توضیــح دهیــد؟ مهارتهــای مــورد نیــاز بــرای
ایجــاد یــک طــراح نوآورانــه را چــه طــور؟ جنبههایــی از ایــن نــوع
مهارتهــا وجــود دارد کــه بیــان و یــا انتقــال آنهــا بــه دیگــران از
طریــق زبــان دشــوار اســت .دانــش ضمنــی ،دانــش بهدســت آمــده
از تجربــه و بینــش افــراد بــا صالحیــت و متخصــص اســتPolanyi .
( )1966چندیــن ســال پیــش تشــریح کــرد کــه مــردم "بیشــتر
میداننــد زمانــی کــه قــادر بــه بیــان کــردن باشــند".
نقطــه مقابــل دانــش ضمنــی ،دانــش صریــح اســت؛ دانشــی کــه
توســط بیــان فــرد بهصــورت شــفاهی بــه نــگارش درآمــده و قابلیــت
انتقــال دارد .متأســفانه اکثــر مناســبات یادگیــری و انتقــال تجربیــات
تنهــا بــر دانــش صریــح متمرکــز شــدهاند و انتقــال دانشــی ضمنــی
مــورد غفلــت واقــع شــده اســت.
انتقال دانش ضمنی ضروری است!
شــواهد زیــادی وجــود دارد کــه دانــش ضمنــی "منبــع مهــم
اســتراتژیک در جهــت انجــام یــک کار" (وو )2004 ،اســت .در اینجــا
چنــد دلیــل بــرای اهمیــت شناســایی و انتقــال دانــش ضمنــی در
افــراد ،تیمهــا و ســازمانها وجــود دارد.

 .1اگــر شــما قــادر بــه اســتخراج هــر دو دانــش ضمنــی و صریــح از
متخصصــان موضوعــی باشــید ،ایــن آمادگــی وجــود خواهــد داشــت
کــه بــه افــراد تــازهکار کمــک کنیــد تــا در زمینــه مــورد نظــر خــود
رشــد کــرده و صالحیــت باقــی مانــدن در آن حــوزه را احــراز نماینــد.
یکــی دیگــر از مزایــای انتقــال دانــش ضمنــی ایجــاد درک بــرای
کارشــناس بهمنظــور حــل مشــکالت ،نــوآوری و تصمیمگیــری
هوشــمند اســت .بنابرایــن ،مهــم اســت کــه راههایــی بــرای
دسترســی و تشــویق انتقــال دانــش ضمنــی بــرای پرســنل
توســط ســازمان ایجــاد شــود.
 .2زمانــی کــه افــراد متخصــص کار خــود را تــرک میکننــد ،در
بســیاری از مواقــع ســازمان دانــش ضمنــی کاربــردی و ضــروری را از
دســت میدهــد ،چــرا کــه ایــن دانــش پیــش از خــروج افــراد بــه
دیگــران منتقــل نشــده اســت .یافتــن راهــی بهمنظــور جایگزینــی و
پــر کــردن ایــن شــکاف دانشــی میتوانــد پرهزینــه ،زمانبــر و یــا
غیرممکــن باشــد ( .)2014 ،Leonardســازمانها بایــد راههایــی را
بــرای جمــعآوری و انتشــار دانــش ضمنــی کارشناســان بهمنظــور
حفاظــت از کســب و کار خــود داشــته باشــند .انتقــال دانــش
ضمنــی بــرای موفقیــت آتــی ســازمان ضــروری اســت.
 .3دانــش ضمنــی ســازمانها ،اغلــب در روشهــا و فرآیندهــای
آنهــا ریشــه داشــته و دربردارنــده دســتاوردهای حاصــل از
پیشــرفتهای مــداوم آنهــا اســت .نبــود آگاهــی از ایــن موضــوع،
میتوانــد از بیــن برنــده دانــش ضمنــی نهفتــه شــده در ســازمان
باشــد .بهمنظــور جلوگیــری از؛ از دســت دادن دانشهــای ضمنــی،
آگاهــی از منابــع و محملهــای دانــش ضمنــی ســازمان
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امــری ضــروری بــوده و ایــن مهــم میتوانــد از طریــق
راهبردهــای مدیریــت دانــش تحقــق یابــد.
چگونه میتوان دانش ضمنی را در افراد شناسایی کرد؟
اگــر بــه دنبــال راههایــی بهمنظــور تشــخیص اینکــه آیــا دانــش
ضمنــی در افــراد متخصــص و کارشناســان ســازمان شــما وجــود
دارد ،ایــن ویژگیهــا را کــه توســط  )2003( Hedlundبیــان شــده
اســت در نظــر بگیریــد.
 .1دانــش ضمنــی بــا منابــع محــدود و پشــتیبانی ،بهدســت
میآیــد ،فــرد بــه ایــن نتیجــه مــی رســد کــه مهــم اســت و آن را
معنــیدار میکنــد.
 .2دانــش ضمنــی یــک دانــش وابســته بــه عمــل اســت -دانشــی از
نحــوه انجــام فعالیتهــا.
 .3دانــش ضمنــی مبتنــی بــر تجربــه فــردی افــراد بــوده و عملگــرا
ا ست .
 .4دانــش ضمنــی اغلــب تحــت عنــوان "بینــش عملــی" بهجــای
"بینــش علمــی یــا غیرعملــی" بــکار بــرده میشــود.
راههای انتقال دانش ضمنی
اگــر انتقــال دانــش ضمنــی از طریــق زبــان دشــوار اســت ،پــس
چگونــه میتــوان آن را انتقــال داد؟ برخــی از اســتراتژیهای ذکــر
شــده در زیــر ،بــه شــخص اجــازه میدهــد تــا دانــش ضمنــی خــود
را از طریــق داســتانها ،گفتگوهــا و تعامــات اجتماعــی بــه دانــش
صریــح تبدیــل کنــد.
 .1انجمنهای خبرگی و شبکههای اجتماعی
طبــق نظــر هریــس ( ،)2009انجمنهــای خبرگــی آنالیــن
بســتری را بــرای انتقــال دانــش ضمنــی از طریــق فرآینــد یادگیــری

اجتماعــی ایجــاد میکننــد .ایــن روش بــر مبنــای ایــن ایــده کــه
ماهیــت اجتماعــی جوامــع مشــارکتی ،فرصتــی بــرای یادگیــری از
طریــق مکالمــات و گفتگوهــای مشــترک در میــان شــرکتکنندگان
فراهــم میکنــد ،اســتوار اســت .انجمنهــای خبرگــی فرصتهــای
یادگیــری و مواجهــه بــا ایدههــای جدیــد را نیــز پوشــش میدهــد.
براســاس یــک مطالعــه انجــام شــده (،)2016 ،.Zhua et al
بــه نظــر میرســد کــه شــبکههای اجتماعــی آنالیــن روش
کارآمدتــری بــرای انتقــال دانــش ضمنــی نســبت بــه مالقاتهــای
حضــوری هســتند .بــا اســتفاده از سیســتمهای انجمــن خبرگــی،
هــر فــرد ضمــن عضــو شــدن در هــر یــک از شــبکههای دانشــی آن
را گســترش داده و ظرفیــت خــود بــرای انتقــال دانشــی ضمنــی بــه
ســایر افــراد را نیــز افزایــش خواهنــد داد.
 .2کار خود را نشان دهید.
مصــور کــردن و نمایــش کاری که توســط شــما انجام شــده اســت،
میتوانــد یــک اســتراتژی مناســب بــا هــدف انتقــال دانــش ضمنــی
باشــد .ایــن اســتراتژی نیازمنــد فراتــر رفتــن فــرد از فرآیندهــای
ســطحی بــه جنبههــای عمیقتــر تخصــص خــود اســت.
 )2014( Bozarthدر کتــاب خــود «»Show Your Work
نمونههایــی از چگونگــی نمایــش کار را بیــان میکنــد .اســتراتژی
"کار بــا صــدای بلنــد" یکــی از انــواع نمایــش کار بــرای افــراد اســت.
بهعنــوان مثــال جراحــی کــه از  Google Glassاســتفاده میکنــد
و همزمــان بــا آن بــه دانشــجویان پزشــکی نیــز مراحــل و نحــوه کار
خــود را توضیــح میدهــد ،بــه نوعــی درحــال بــه تصویــر کشــیدن
و همزمــان بازگــو کــردن کار خــود اســت.
رویکــرد دیگــری از ایــن روش ،نوشــتن و یــا ضبــط کــردن کار
شــما پــس از اتمــام آن اســت .بــا بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات
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کافــی در مــورد نحــوه کار انجــام شــده ،دیگــران نیــز مــی تواننــد
آن را احســاس کــرده ،بشناســند و بــه دانــش ضمنــی شــما دســت
پیــدا کننــد.
 .3داستانسرایی
داســتانهای ســازمانی یــک راه موثــر بــرای ضبــط و انتقــال
دانــش ضمنــی اســت .بــا اســتفاده از مصاحبههــای ســاختار یافتــه،
میتوانیــد داســــتانهای کارمنــدان در آســــتانه بازنشســتگی و
SMEهــا را گــردآوری و تدویــن نماییــد .ســپس ضمــن در نظــر
گرفتــن بهتریــن روش بــرای ضبــط ،ذخیــره ،تجزیــه و تحلیــل
فهرســتی از ایــن داســتانها ،از آن بهعنــوان بخشــی از یــک
سیســتم مدیریــت دانــش اســتفاده کنیــد ( .)2002 ،Reamyیــک
مطالعــه نشــان داده اســت کــه یادگیــری شــرکتکنندگان از یــک
داســتان بــا پخــش ویدیــو بیــش از داســتانهای مکتــوب اســت،
زیــرانمایــش بصــری ،رونــد داســتان را همــراه بــا نمایــش چهــره،
حــرکات و نوســانات صــدا غنــی میکنــد.)2012 ،Wijetunge( .
 .4ثبت دروس آموخته
برخــی از ســازمانها فرآینــدی رســمی بــرای ضبــط درو 
س
آموخت ـ ه موجــود دارنــد تــا دیگــران نیــز بتواننــد از تجربیاتــی کــه
خــود مشــارکتی در آن نداشــتند ،اســتفاده کننــد .دروس آموختــه
را میتــوان تحــت عنــوان مطالعــات مــوردی واقعــی و مرتبــط و
همچنیــن مشــابه داســتان امــا شــاید کارآمدتــر از آن بهشــمار آورد.
ثبــت دروس آموختــه یــک راه موثــر بــرای گســترش دانــش حاصــل
از تجــارب بــه دســت آمــده اســت.
ضبــط صــدا یــا ویدئــو جلســات بررســی در پایــان پــروژه ،بهعنوان
یــک پروتــکل اســتاندارد بــرای اخــذ دروس آموختــه میباشــد.
پــس از ثبــت موضوعــات میتوانیــد آنهــا را در یــک ویکــی و یــا
پایــگاه داده ذخیــره کــرده و بــا اضافــه کــردن فرادادههــا (مطالعــه
در خصــوص فــراداده را میتوانیــد بهمنظــور یادگیــری بیشــتر
و بکارگیــری آن در فرآینــد ثبــت دروس آموختــه ،بــا اســتفاده از
منابــع مخلتلــف از جملــه وبســایتها انجــام دهیــد ).جســتجو و
بازیابــی آنهــا را بهبــود ببخشــید.
 .5تجربه هدایت شده
لئونــارد ،بارتــون و بارتــون ( )2013در مــورد مکتــب عمیقــی
بــه نــام  OPPTYمطالبــی را ارائــه کردهانــد OPPTY .بــه
مــواردی همچــون مشــاهده ( ،)Observationتمریــن (،)Practice
مشــارکت و حــل مســائل مشــترک ( )Partneringو مســئولیت
پذیــری ( )Taking responsibilityاشــاره دارد .اســتراتژی یــاد
شــده بهمنظــور کســب دانــش ضمنــی از طریــق تجــارب حاصــل
از راهنمایــی بــوده و اجــزای آن نیــز در زیــر ،فهرســت شــده اســت.
● در گام نخســت یعنــی مشــاهدات ،فــرد بــا نــگاه کــردن بــه کار
متخصــص نحــوه انجــام کار او را تحلیــل میکنــد.

● در بخــش تمریــن ،هــر یــک از افــراد یکــی از رفتارهــا و یــا
کارهــای مربــوط بــه بخــش قبــل را ضمــن نظــارت و بازخوردهــای
موجــود بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد.
● در مرحلــه همــکاری ،مربــی و فــرد مــورد نظــر ،بــا یکدیگــر کار
میکننــد تــا چالشهــا را تحلیــل و رفــع کننــد.
● در مرحلــه مســئولیتپذیری ،هریــک از افــراد ،بخشــی از نقــش
متخصــص را بــر عهــده دارنــد .در طــول ایــن مــدت ،فــرد تشــویق
میشــود کــه هــر یــک از تجــارب و دانــش درک شــده در مراحــل
قبــل را تجســم نمایــد.
 .6ترسیم و بازسازی عملی دانش ضمنی
وینتــر ( )2016مســیری متفاوتــی را بــرای بهدســت آوردن
دانــش ضمنــی ،آن هــم بــدون انتقــال از طریــق روشهــای نگارشــی
و یــا گفتگــو ،تشــریح میکنــد .در ایــن روش فــرد خبــره (مربــی)
بــا قــرار گرفتــن در کنــار یــک کارآمــوز بــدون اینکــه در خصــوص
نحــوه انجــام کار مــورد نظــر دانشــی را بــه او انتقــال دهــد ،از فــرد
میخواهــد تــا ابتــدا بــا تکیــه بــر دانــش خــود ،اقــدام بــه انجــام
آن کار نمایــد .در ایــن میــان ،مربــی بــا اصــاح خطاهــای او حیــن
اجــرا ،تجربــه خــود در ایــن خصــوص را بــه او منتقــل میکنــد.
شــاید در عمــل ایــن روش ،نیازمنــد صــرف زمــان بســیاری باشــد
امــا درک فــرد کارآمــوز از دانــش مربوطــه را افزایــش خواهــد داد و
در میــزان یادگیــری و بهــرهوری او از ایــن دانــش تاثیــر بیشــتری
خواهــد داشــت .همچنیــن ایــن روش ،رضایتمنــدی افــراد از اخــذ
دانــش ضمنــی را افزایــش داده و آنهــا را بــه اشــتراک هــر چــه
بیشــتر دانشهــای خــود تشــویق میکنــد.
نتیجهگیری
ایجــاد روشهــا و بســترهای گوناگــون در محیــط کار ،بــه
اشــتراکگذاری دانــش ضمنــی را آســانتر کــرده و انگیــزه بیشــتری
را در کارکنــان ایجــاد میکنــد .از جملــه ایــن روشهــا میتــوان بــه
توســعه فضــای غیــر رقابتــی ،اجــرای رویکــرد مربیگــری ،ترویــج
مزایــای اســتفاده از توضیــح نحــوه انجــام کار ،مدلســازی راههایــی
بــرای نمایــش کار افــراد و داستانســرایی اشــاره کــرد.
http://theelearningcoach.com/learning/tacitمنبع:
knowledge-transfer
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بازنمایی تاثیر مدیریت دانش بر شاخصهای عملکردی سازمان

حسن دوستآذر
کارشناس ارشد مدیریت دانش

هــر برنامــه و طرحــی در ســازمان ،نیازمنــد نمایــش نتایــج قابــل
انتظــار بــر رونــد کســب و کار اســت تــا زمینــه مناســب بــرای
پیادهســازی و اجــرای آن فراهــم شــود ،مدیریــت دانــش نیــز از
ایــن موضــوع مســتثنی نیســت .متاســفانه بســیاری از ســازمانها،
ســنجه و مقیــاس مشــخصی بــرای برنامــه مدیریــت دانــش خــود
ندارنــد و عمومــا گزارشــات ارائــه شــده بــدون درک صحیحــی از
معیارهــا و ارزشهــای بیــان شــده ،تدویــن میشــود.
ایــن امــر زمانــی بهبــود مییابــد کــه برنامههــای تدویــن شــده
و ســرمایهگذاریهای الزم بهطــور مســتقیم بــه شــاخص هــای
مــورد انتظــار ســازمان ارتبــاط پیــدا کنــد و گزارشهــای ارســالی
بــه مدیــران ،بــا اســتفاده از کلمــات و عبــارات قابــل درک بیــان
شــود.
نقش سنجهها و معیارها
از آنجاییکــه دانــش یــک دارایــی ذاتــی بــرای ســازمانها
میباشــد ،ارزشگــذاری و بــرآورد میــزان تاثیــرات آن امــری دشــوار
اســت .ایــن موضــوع از آن جهــت مهــم اســت کــه پیادهســازی

مدیریــت دانــش نیازمنــد ســرمایهگذاریهایی مالــی ،فناورانــه،
انســانی و فرآینــدی میباشــد.
بهعنــوان مثــال ،یــک موضــوع مهــم در همــه شــرکتهای
مشــاورهای ،بهبــود کیفیــت فرآینــد ارائــه پیشــنهادات مناقصــه
بــر اســاس دانــش ســازمانی و همــکاری درون ســازمانی بهمنظــور
افزایــش احتمــال برنــده شــدن در مناقصــات میباشــد .ســؤال
اساســی و اصلــی اینجاســت کــه تعییــن میزان تاثیــر اقدامــات مبتنی
بــر دانــش و مدیریــت دانــش بــر نــرخ موفقیــت در مناقصــات چگونــه
امکانپذیــر اســت .ایــن ســؤال در حالــی مطــرح مــی شــود کــه
متغیرهــای بســیاری همچــون افــراد ،موقعیــت جغرافیایــی ،آمــوزش
و رقابــت ایــن معیــار کلیــدی را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد.
بسیاری از سازمانها شکست خوردهاند.
بــا توجــه بــه چالشهــای اشــاره شــده ،بســیاری از ســازمانها،
بــه اســتفاده از معیارهــا و ســنجههایی بــا ماهیــت "ورودی" ماننــد
تعــداد جســتجو و بازدیــد در صنــدوق پیشــنهادات ،تعــداد دریافــت
و ذخیــره اســناد ،تعــداد کلیکهــای انجــام شــده بــرای اســتفاده از
اســناد و ...روی آوردهانــد .اگــر چــه ایــن اطالعــات در اغلــب مواقــع
قابــل توجــه و چشــمگیر اســت ،امــا آن چیــزی نیســت کــه مدیــران
و رهبــران ســازمان را بــرای توســعه مدیریــت دانــش مجــاب کنــد.
رهبــران نیــاز دارنــد بداننــد کــه ســرمایهگذاریهای انجــام شــده
بــر روی مدیریــت دانــش چــه تاثیــری بــر نــرخ ســود آنهــا دارد و
ایــن ســرمایهگذاری در طــول زمــان چگونــه میتوانــد بهبــود یابــد.
عــدم دسترســی بــه ایــن اطالعــات موجــب ســرخوردگی رهبــران
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ســازمان و کارفرمایــان مــی شــود و ممکــن اســت مانــع از ایجــاد
تعامــل صحیــح میــان مدیریــت دانــش و ســازمان شــود .عــدم درک
ارزش کســب و کار ایجــاد شــده ناشــی از مدیریــت دانــش ،یکــی
از دالیلــی اصلــی رهــا شــدن طرحهــا و برنامههــای دانشــی و
مدیریــت دانــش از ســوی ســازمانها میباشــد.
سنجش نتایج و خروجیها
کلیــد اصلــی غلبــه بــر ایــن چالــش تمرکــز گزارشدهــی بــر
"پیامدهــا" و نتایــج حاصــل از پیادهســازی مدیریــت دانــش اســت.
ایــن تمرکــز زمانــی رخ میدهــد کــه نتایــج بهدســت آمــده بــا
اهــداف اســتراتژیک ســازمان مطابقــت داشــته باشــند.موفقیت در
ایــن امــر پیــروی از چندیــن اصــل مشــترک را طلــب مینمایــد:
● نگرش ساده و شفاف
حداکثــر  5فعالیــت کالن را در راســتای مدیریــت دانــش در نظــر
بگیریــد کــه بــر نتایــج ســازمان متمرکــز باشــند .ایــن فعالیتهــا
بایــد بــه اهــداف مــدون شــده از طریــق اســتراتژی و عوامــل کســب
و کار مرتبــط باشــند .اگــر چــه ایــن امــر بســیار دشــوار اســت امــا
زمینــه مناســبی را بــرای تعامــل مناســب بــا رهبــران کســب و کار
فراهــم مــی کنــد.
● نمایش و بیان نتایج در قالب مفاهیم کمی
بهمنظــور ترغیــب مدیــران و رهبــران ســازمان بــرای توجــه
بــه مدیریــت دانــش بایســتی بســتری بــرای نمایــش تأثیــر ملمــوس
مدیریــت دانــش فراهــم کــرده و مزایــای آن را در قالــب ارزش مالــی
ارائــه دهنــد .بهعنــوان مثــال یــک شــرکت مشــاورهای توانســت
بــا اســتفاده از راهکارهــای مدیریــت دانــش و بــه اشــتراکگذاری

تجــارب قبلــی خــود در زمینــه تنظیــم اســناد مناقصــه ،زمــان تهیــه
آن را حــدود  40ســاعت کاهــش دهــد .اگــر ایــن صرفهجویــی در
میــزان ارزش زمانــی کارمنــدان ضــرب شــود ،مشــخص میشــود
کــه صرفهجویــی مالــی باالیــی را بــرای ســازمان بــه دنبــال داشــته
اســت .ایــن نتیجــه ملمــوس موجــب خواهــد شــد تــا رهبــران
ســازمان اســتفاده از رویکــرد مدیریــت دانــش را در ســایر بخشهــا
و فرآیندهــا نیــز مــورد توجــه قــرار دهنــد.
● جلب مشارکت نیروی انسانی
تعامــل و صحبــت کــردن بــا کاربــران و نیــروی انســانی همــواره و
در هــر زمین ـهای راهگشــا میباشــد .کاربــران بــه خوبــی میداننــد
کــه چــه زمانــی ابزارهــا و منابــع جدیــد بــه آنهــا در انجــام
کارهــا ،صرفهجویــی زمــان و موفقیــت در کار کمــک مینمایــد.
نظرســنجی منظــم و مصاحبــه بــا کارکنــان کلیــدی بهمنظــور
اخــذ بازخوردهــای حاصــل از پیادهســازی مدیریــت دانــش ضــروری
اســت .ایــن تعامــل موجــب خواهــد شــد تــا داســتان موفقیتهــای
حاصــل از بهکارگیــری دانــش و مدیریــت دانــش بازگــو شــده و
زمینــه مناســبی بــرای گفتگــو بــا رهبــران ســازمان فراهــم شــود.
● محاسبه میزان بازگشت سرمایه را فراموش کنید.
محاســبه بازگشــت ســرمایه مالــی جامــع و کامــل بــرای مدیریــت
دانــش و اقدامــات مرتبــط بــا آن را فرامــوش کنیــد؛ زیــرا محاســبه
آن بســیار دشــوار اســت و موجــب خواهــد شــد تــا تمرکــز اصلــی بــر
پیادهســازی موفــق مدیریــت دانــش ،تحقــق نیابــد.
منبــعhttps://www.iknow.us/iknowinsights/measuring- :
business-value-km
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معرفی کنفرانس مدیریت دانش

بیست ویکمین کنفرانس بینالمللی مدیریت دانش
2019 ICKM
August 8-7

کنفرانــس تحقیقــات بینالمللــی ،ســازمانی متحــد بــرای
جم ـعآوری تعــداد قابــل توجهــی از رویدادهــای علمــی مختلــف در
جهــان بــرای ارائــه در یــک کنفرانــس اســت .رویدادهــا در طــی
مــدت زمــان کنفرانــس بســته بــه تعــداد و مــدت ارائههــا ،طــی
یــک دوره زمانــی معیــن اجــرا میشــوند .یکــی از موضوعــات مهــم
در ایــن مجموعــه کنفرانسهــا مربــوط بــه حــوزه مدیریــت دانــش
اســت.
کنفرانــس بینالمللــی مدیریــت دانــش بــا هــدف گــردآوری
دانشــمندان ،محققــان و پژوهشــگران علمــی در زمینــه تبــادل
تجربیــات و بــه اشــتراکگذاری نتایــج تحقیقــات در تمــام
جنبههــای مدیریــت دانــش برگــزار میشــود همچنیــن یــک
پلتفــرم میــان رشــتهای بــرای محققــان ،متخصصــان و مدرســان
ارائــه میدهــد تــا تازهتریــن نوآوریهــا ،روندهــا و نگرانیهــا و
همچنیــن چالشهــای عملیاتــی و راهحلهــای پذیرفتــه شــده در
زمینــه مدیریــت دانــش را مــورد بحــث و بررســی قــرار دهــد.
موضوعات
موضوعات قابل ارسال برای مقاالت عبارتند از:
● مدیریت دانش
● مبانی و نظریهها
● علوم ،نظریات و مهارت در مدیریت دانش
● برنامههای تداوم دانش و کمبود منابع انسانی
● تبدیل دانش به محصوالت و توسعه کسب و کار
● مدیریت سرمایه فکری و مدیریت IP

● سیستمهای مدیریت دانش اثر بخش
● بهترین تجربیات مدیریت دانش
● ایجــاد فرهنــگ بــه اشــتراکگذاری دانــش در محیــط شــرکت
و صنعــت
● توسعه مدیریت دانش در کشورهای جهان سوم
● انجمنهای اطالعاتی و دانشی
● چارچوبهای قانونی در مدیریت دانش
● روشهای مدیریت دانش
● مدلهای مدیریت دانش
● رویکردهای نوآورانه برای مدیریت دانش
● رویکردهای چابک برای مدیریت دانش
● مدیریت دانش و وب  / 2.0وب 3.0
● ابزارهای انتقال دانش و به اشتراکگذاری دانش
● مطالعات تجربی انتقال دانش در شبکههای اجتماعی
● روشهــای طراحــی و دســتورالعملهای مدیریــت دانــش
اجتمــاع محــور
● ارتباطات و همکاری
تاریخهای مهم
● مهلــت ارســال خالصــه بــا متــن کامــل مقالــه تــا February

2019 ,28

●
●

ارسال پیام پذیرش /رد مقاله تا 2019 ,14 March
ارسال نهایی مقاالت تا 2019 ,8 July
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معرفی کتاب

رضا یقینی
کارشناس مدیریت دانش

الزامات مدیریت دانش
نویسندهJohn S. Edwards :

پروفسور مدیریت دانش
از مجموعه OR Essentials

ایـن کتـاب مـروری بـر مدیریـت دانـش بـا رویکردی جامع اسـت
کـه هـم جنبـه نـرم و هم سـخت آن را شـامل میشـود.
ایـن کتـاب بـه جـای پرداختـن بـه مدیریـت دانـش از یـک بعـد
بهطـور مثـال علـوم کامپیوتـر و یـا یادگیری سـازمانی ،نگاهـی کامال
جامـع و یکپارچـه از تمـام جوانـب آن دارد .بخشهـای ایـن کتـاب
بیانگـر برتریـن مقـاالت مدیریـت دانـش ارائـه شـده در قرن بیسـت
و یکـم میباشـد .مقاالتـی از بـزرگان ایـن حـوزه از جملـه Ikujiro
 Nonaka ،Frada Bursteinو . David Schwartz
در بیشـتر فصلهـای کتـاب بـه اقدامـات انجـام شـده در کنـار
تئـوری پرداختـه شـده اسـت.
فهرست مطالب
● مقدمه :تنظیم صحنه
● دانش مدیریت و مدیریت دانش :واقعیت و صورتهای حقیقت
● اصول تئوری مدیریت دانش
● بازبینـی تئـوری خلـق دانـش :خلق دانش به عنـوان یک فرایند
ترکیبی
● ظرفیت جذب :یک عملیات پیشنهادی
● دانـش بـه عنـوان یک موضـوع قابل اندازه گیـری در زمینههای
تجاری
● یک چارچوب مفهومی در صنعت بهداشت خانه
● مطالعه تسهیل گران مدیریت دانش در کشورهای مختلف
● انتقال دانش در سیستمهای مدیریت دانش
● ارزیابی رفتار تسهیم دانش  :توسعه و اعتبار سنجی
● بازیابی دانش :زیراکس و داستان مدیریت دانش
● مدیریـت حجـم زیـادی از سـرمایههای دانشـی  :مشـکالت
شـناختی و سـازمانی
● رمزگـذاری دانـش مشـارکتی :اسـتفاده از ویکـی پدیا بـه عنوان
مبنایـی بـرای یادگیری هسـتی شناسـی خودکار
● تصمیم گیری برای اسـتفاده از ویکی سـازمانی :نقش موسسـات
اجتماعی
● نقش شبکههای اجتماعی در خلق دانش

مجموعــه  OR Essentialsارائــه دهنــده تحقیقــات انجــام شــده
در مــورد موضوعــات خــاص بیــن واحــدی اســت کــه شــامل طیــف
گســتردهای از اساســیترین تــا پیچیدهتریــن مســائل مختلــف
مرتبــط بــه تحقیــق در عملیــات میباشــد .ایــن مجموعــه بهتریــن
مقــاالت تحقیقاتــی از مهمتریــن مجــات بخــش تحقیــق در
عملیــات را جمــع آوری و ارائــه میکنــد.

شماره 38

26

