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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 
تـالش بـه دسـت آورده ایـد و یـا بـه خاطـر نمی آوریـد کـه چگونـه 
آن را آموخته ایـد. ایـن اصطـالح بـه احتمـال زیـاد توسـط نویسـنده 
علمـی تخیلی/فانتـزی، تـری پراتچـت ، در سـری کتاب هـای او بـه 
نـام Discworld مطـرح شـده اسـت. اما بنا بـه روایاتی ممکن اسـت 
اولیـن کاربـرد ایـن مفهـوم، بـه سـال 1995 یـا قبـل از آن، بازگردد.

      محبوبیـت سـری طنـز پراتچـت )Terry Pratchett(، موجب شـد 
تـا مفهـوم دانـش سـفید بـه زبـان انگلیسـی وارد شـود. ایـن مفهـوم 
فنـاوری اطالعـات  افـرادی کـه در حـوزه  بیشـتر توسـط  ابتـدا  در 
)IT( فعالیـت می کردنـد اسـتفاده شـد، هرچند ممکن اسـت توسـط 
طرفـداران کتاب هـای پراتچـت نیـز مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه باشـد. 
      اکثـر مـردم ایـن تجربـه مواجـه شـده اند کـه به طـور آنـی متوجـه 
شـوند چیـزی را می داننـد و یـا اینکـه چیـزی را در مسـیر زندگـی 
خـود ]بـدون آنکـه بخواهنـد[ آموخته انـد. ایـن آموخته هـا در اثـر 
هالـه ارتباطـی مداومی اسـت که آن هـا را احاطـه کرده اسـت. این 
اصطـالح ممکـن اسـت مربـوط به نویـز سـفید – صداهـای زمینه در 
تلویزیـون و کانال هـای رادیویـــی زمانـــی کـه ســیگنالی دریافـت 

باشـد. نمی کننـد- 

     هالـه ارتباطـی کـه مـردم در آن زندگـی می کننـد، بـه یادگیـری 
ناخـودآگاه آن هـا، کمـک می کنـد. به عنـوان 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 نکرده اند.
      در محیط هـای کاری نیـز از انـواع دانش سـفید اسـتفاده می شـود. 
از جملـه اصطالحـات عامیانـه بـرای انـواع مختلـف تولیـد، کلمـات 
اختصـاری یـا نام هـای جایگزیـن بـرای غـذا در رسـتوران ها )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 می بردیـم(، نام هـای غیر رسـمی بـرای بیماران در بیمارسـتان ها 
و یـا برخـی رفتارهای خـاص مانند نحـوه عبادت در کلیسـا، از جمله 

این مـوارد می باشـند.

  ●     شـما تـا چـه حـد بـا این نـوع دانـش در محیط کار خود سـر و 
کار داشـته اید؟ آیـا نمونـه ای در ذهـن دارید؟

 ●    و مهم تـر اینکـه بـا وجـود چنیـن کانال هـای غیـر رسـمی و 
اتفاقـاً بسـیار مؤثـر، چـرا از آن ها در فرآینـد یادگیـری و انتقال دانش 

نکنیم؟ اسـتفاده  سـازمانی 
http://www.wisegeek.com/what-is-white-               :منبع  
knowledge.htm#didyouknowout
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  ارزش های کاری در نسل های مختلف؛ تجربه تدوین کتاب تجارب مهندس ابراهیمی

ــای  ــی از فازه ــی یک ــات اجرای ــطه اقدام ــه واس ــش ب ــدی پی     چن
پــروژه  مدیریــت دانــش در پاالیشــگاه اصفهــان، بــا یکــی از خبــرگان 
ــی  ــمت اله ابراهیم ــدس حش ــای مهن ــدم. آق ــنا ش ــرکت آش ــن ش ای
پیرمــرد کهنســال و بــا صفــای کرمانی که در ســال 1345 از دانشــگاه 
ــت  ــت نف ــال در صنع ــان س ــل و از هم ــک فارغ التحصی ــی تکنی پل
ــی  ــود. ریاســت پاالیشــگاه الوان، مدیرعامل ــه کار شــده ب مشــغول ب
ــاس،  ــت بندرعب ــگاه نف ــی پاالیش ــر عامل ــان، مدی ــگاه اصفه پاالیش
مدیــر راه انــدازی فازهــای پــارس جنوبــی و ریاســت هیئــت مدیــره 
پاالیشــگاه اصفهــان تنهــا بخشــی از ســمت های اجرایــی ایشــان در 

50 ســال اخیــر اســت.
ــت  ــش نف ــرکت پاالی ــور در ش ــال حض ــش از 15 س ــابقه بی      س
اصفهــان در ســمت مدیریــت عالــی، خبرگــی در حوزه هــای فنــی و 
مدیریتــی، ســوابق آموزشــی و تحصیلــی و عالقه منــدی و حمایــت از 
پیاده ســازی مدیریــت دانــش در ایــن شــرکت مــا را بــر ایــن داشــت 
ــازی  ــای طــرح "مستندس ــی از گزینه ه ــوان یک ــه ایشــان را به عن ک

تجارب"انتخــاب کنیــم.
     طــی چنــد جلســه ای کــه بــا حضــور مهندســان دانــش پاالیشــگاه 
ــد،  ــزار ش ــی برگ ــدس ابراهیم ــات مهن ــازی تجربی ــرای مستندس ب
تمامــی اعضــای تیــم کــه از پرســنل جــوان ایــن شــرکت بودنــد بــه 
ــان  ــخصیت ایش ــای ش ــوص  ویژگی ه ــی در خص ــه اساس ــد نکت چن
اذعــان داشــتند؛ ســخت کوشــی، مهــارت زیــاد و بــا حوصلــه بــودن. 
ویژگی-هایــی کــه برایشــان تازگــی داشــت و کم تــر بیــن همــکاران 
ــم در مشــاوران  ــرای مــن و همکاران ــه ب ــد. البت خــود آن را می یافتن
ــوع  ــان موض ــس ایش ــرادی از جن ــا اف ــنایی ب ــده، آش ــعه آین توس
ــف،  ــه کــرات در پروژه هــای مختل ــه شــمار نمی آمــد و ب ــدی ب جدی

ــس  ــی از جن ــات خبرگان ــازی تجربی ــکاری و مستندس ــار هم افتخ
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 
ــازی  ــه در بازس ــی ک ــختی ها و رنج های ــال از س ــد مث ــخ چن در پاس
پاالیشــگاه اصفهــان و پاالیشــگاه آبــادان پــس از جنگ متحمل شــده 
ــی  ــدون چشم داشــت مال ــه ب ــی ک ــد. اقدامات ــد را بازگــو کردن -بودن

احمد سپهری
مدیر اجرایی پروژه

و تنهــا بــرای توســعه و پیشــرفت صنعــت نفــت کشــور انجــام شــده 
بــود. پــس از تدویــن تجربیــات ایشــان، واژه های"ایران"و"مملکت"را 
ــود!!!  ــاد تکــرار شــده ب ــردم؛ بســیار زی ــاب جســتجو ک ــن کت در مت
ــدید  ــیار ش ــه بس ــر عالق ــا بیانگ ــن واژه ه ــد ای ــش از ح ــرار بی تک
ایشــان بــه پیشــرفت صنعــت نفــت و بــه تبــع آن پیشــرفت و تعالــی 
کشــور بــود. روحیــه آرمان گرایانــه و سخت کوشــی بســیار زیــاد کــه 

ــورد. ــم می خ ــه چش ــن ب ــالن م ــر در هم نس ــروزه کم ت ام
و  ابرهیمــی  مهنــدس  تجربیــات  مستندســازی  فرآینــد      
یادگیری هــای حاصــل از آن بهانــه ای شــد تــا مطالعــه مجــددی در 
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ــروی  ــف نی ــل های مختل ــای کاری در نس ــاوت  ارزش ه ــوع" تف موض
انســانی" داشــته باشــم کــه در ادامــه خالصــه ای از نتایــج آن را ارائــه 

ــردم. ک
نسل

    نســل عبــارت اســت از گروهــی از افــراد کــه در زمــان واحــدی 
متولــد شــده )زمــان جنــگ، انقــالب، جنبش هــای ملــی( و تجــارب، 
منافــع و دیدگاه هــای مشــترکی دارنــد. یــک نســل بــه افــرادی کــه 
در یــک دوره تاریخــی یکســان متولــد شــده اند، اشــاره دارد؛ کســانی 
کــه در یــک فضــای اجتماعــی - تاریخــی یکســان زندگــی می کننــد 

و از وقایــع و تجربیــات مشــابهی برخوردارنــد.
ــه  ــاوت ب ــن تف ــد و ای ــر متفاوت ان ــا یکدیگ ــل ها ب ــن نس     بنابرای
ــاوت  برداشــتی کــه هــر نســل از دوره خــود دارد، بســتگی دارد. تف
ــا تشــخیص  ــار آنه ــوع و نحــوه رفت ــق ن ــوان از طری نســل ها را می ت
داد. بــرای مثــال، رفتــار نســلی کــه در شــرایط جنــگ و محرومیــت 
رشــد یافتــه اســت بــا نســلی کــه جــز صلــح و رفــاه بــه خــود ندیــده 
ــل  ها در  ــی، نس ــدی کل ــته بن ــک دس ــت. دری ــاوت اس ــت، متف اس

ــد: ــه در 4 دوره زمانــی تقســیم شــده ان ســال اخیــر ب

 Baby Boomer
ــی دوم و در  ــگ جهان ــس از جن ــل در دوران پ ــن نس ــراد ای     اف
زمــان رشــد فزاینــده جمعیــت متولــد شــدند. دوره ای کــه بــه انفجــار 
جمعیــت معــروف شــد. شــرایط نامســاعد پــس از جنگ جهانــی دوم 
آن هــا را بــه خودســازی و تــالش بــرای بهبــود شــرایط زندگی شــان 
ــن  ــراوان و همچنی ــالش و پشــتکار ف ــا ت ــا ب ــرد. آن ه تشــویق می ک
ــه  ــی و پیشــرفت فنــاوری توانســتند ب بهره منــدی از تحصیــالت عال

رشــد قابــل مالحظــه ای دســت یابنــد تــا جایــی کــه بــه یــک نســل 
ــی و  ــری، کارآفرین ــک پذی ــدند. ریس ــل ش ــق تبدی ــد و موف ثروتمن
ــارز  ــای ب ــد از ویژگی ه ــای جدی ــب و کاره ــق کس ــور خل همین ط
ایــن افــراد ایــن نســل اســت. ایــن افــراد در کار خــود بســیار دقیــق 
ــراد  ــیاری از اف ــتند. بس ــل هس ــادی قای ــات ارزش زی ــرای جزیی و ب
ایــن نســل امــروزه بازنشســته شــده اند و در در حــال بهره منــدی از 

ــار جوانــی خــود هســتند.  دســتاوردهای دوران پرب

به طور کلی ویژگی های این نسل عبارتند از:
●    احترام به باالدست و دستور مافوق

●    وفادار به سازمان و تکلیف مدار 
●    بی عالقگی به جهش و بلندپروازی 

●    تبعیت از قانون 
●    اولویت دادن به کار قبل از تفریح 

●    آرمانگرا، فداکار و متعهد        
●    بی توجه به بازخورد

●    باتجربه
●    سخت کوش و ماندگار در سازمان 

ــات  ــرش شــرایط عــدم ثب ــت بحــران و پذی ــد در مدیری ●    توانمن
ــان و اطمین

X نسل
    از آنجــا کــه متولدیــن ایــن نســل در یــک دوره پر تالطــم همزمان 
ــا  ــه دنی ــر انقالب هــای مردمــی ب ــی نظی ــات سیاســی جهان ــا اتفاق ب
ــد، تغییــر را یــک مســئله عــادی در زندگــی می داننــد. ایــن  آمده ان
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ــه  ــا جامع ــاط ب ــراری ارتب ــری و برق ــان، یادگی ــق هیج ــراد عاش اف
ــه کار کــردن در شــرکت ها  ــراد ایــن نســل ب اطرافشــان هســتند. اف
و اســترس کاری فــراوان عــادت کرده انــد. اکثــر ایــن افــراد مســتقل 
ــند.   ــان برس ــه اهدافش ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــخت کار می کنن ــوده و س ب
ایــن نســل نســبت بــه نســل های پیــش از خــود، دیــدگاه منعطــف 
ــای  ــت و گرایش ه ــب، قومی ــژاد، مذه ــه ن ــبت ب ــترده تری نس و گس

مختلــف اخالقــی دارد. 
ویژگی های 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 به صورت مشارکتی 

●    دارای فهم تکنولوژیک 
●    دارای تفکر جهانی 

●    خالق، سخت کوش، پرکار و مسئولیت پذیر
●    مستقل

Y نسل
ــای  ــتر فناوری ه ــعه بس ــا توس ــان ب ــل همزم ــن نس ــن ای     متولدی
نویــن ارتباطــی رشــد یافتــه و عالقه منــد بــه ارتبــاط بــا همســاالن 
ــود را  ــا خ ــند ت ــواره در تالش ــا هم ــتند. آن ه ــود هس ــتان خ و دوس
ــای  ــا در دنی ــد. آن ه ــز نماین ــای روز مجه ــن تکنولوژی ه ــه آخری ب
ــات جهــان  ــاط هســتند و از اتفاق ــادی در ارتب ــراد زی ــا اف مجــازی ب
ــدون  ــت و ب ــی راح ــا زندگ ــعی می کنــد ت ــواره س باخبرنــد. هم
دردســری را بــرای خــود فراهــم نمایــد. ایــن نســل عالقمنــد اســت 
کارهــا را ســریع تر پیــش ببــرد و حوصلــه انجــام کارهــای طوالنــی 

ــدارد.  مــدت را ن
ویژگی های اصلی این نسل عبارتند از:

●    می خواهند یک شبه ره صد ساله را بروند.
●    اولویت دادن به مسایل شخصی در مقابل مسایل کاری

●    بی توجهی به سلسله مراتب سازمانی
●    پذیرش سبک های رهبری دموکراتیک و مشارکتی           

●    بی تجربگی به ویژه در برخورد با افراد
●    دارای اعتماد به نفس بوده و خود را ُمحق می داند. 

●    اخالق مدار و پایبند به اصول 
●    خالق، نوآور و اهل تنوع

●    تمایل به انجام کار به صورت تیمی 
●    دارای فهم تکنولوژیک 

●    توانایی انجام چند کار به طور همزمان
●    توانا در پردازش حجم زیادی از اطالعات

z نسل
    نســلی اســت کــه زاده تکنولــوژی ، شــبکه های اجتماعــی، 
ــی  ــا زندگ ــدون آن ه ــوده و ب ــمند ب ــی های هوش ــت و گوش اینترن
ــدارد . افــراد ایــن نســل هــر لحظــه ممکــن اســت  برایشــان معنــا ن
ــن  ــت در ای ــک فعالی ــوع، ریس ــن موض ــوند. ای ــزده ش ــزی دل از چی
ــت  ــح اس ــا واض ــرد. ام ــاال می ب ــی ب ــوارد قبل ــالف م ــل را برخ نس
ــات  ــاوری و ارتباط ــر فن ــت تأثی ــدت تح ــه ش ــا ب ــی آن ه ــه زندگ ک
گســترده مجــازی قــرار گرفتــه اســت. دسترســی آســان بــه اینترنــت 
و ابزارهــای مختلــف نظیــر موبایــل، تبلــت و لــپ تــاپ و همچنیــن 
ــهود  ــیار مش ــی بس ــبکه های اجتماع ــا در ش ــترده آن ه ــور گس حض
ــاره  ــر اس ــوارد زی ــه م ــوان ب ــن نســل می ت ــای ای اســت. از ویژگی ه

نمــود:
●    توانایی کامل در استفاده از ابزارهای تکنولوژیک

●    عدم پذیرش تبلیغات سنتی 
●    عدم تمایل به داشتن ثبات شغلی

ــم  ــدک در خصــوص نســل های کاری در می یابی ــه ای ان ــا مطالع    ب
کــه رویکــرد مــورد اســتفاده در مواجهــه بــا هــر یــک از ایــن گروه هــا 
ــنتی  ــای س ــا روش ه ــانی ب ــع انس ــت مناب ــت و مدیری ــاوت اس متف
ــری  ــن و به کارگی ــاله در تعیی ــن مس ــت. ای ــر نیس ــر امکان پذی دیگ
ــر به ســزایی دارد.  ــز تاثی ــش نی ــت دان رویکردهــای انگیزشــی مدیری
ــود،  ــان خ ــل های کاری کارکن ــاس نس ــر اس ــق ب ــازمان های موف س
ــزان  ــا می ــد ت ــاد می کنن ــی را ایج ــای انگیزش ــبدی از رویکرده س
اثربخشــی انگیــزش بــر تعامــالت کاری، بــه اشــتراک گذاری و 

ــد. ــش یاب ــش افزای ــری دان به کارگی
ــدس  ــور، مهن ــی کالن کش ــای مدیریت ــایر حوزه ه ــالف س ــر خ     ب
ابراهیمــی از معــدود بازمانــدگان" نســل انفجــار جمعیــت" در بدنــه 
ــینی  ــه هم نش ــد. تجرب ــته ش ــرا بازنش ــه اخی ــود ک ــی ب ــران فن مدی
ــم  ــن و همکاران ــرای م ــادی ب ــیار زی ــای بس ــان یادگیری ه ــا ایش ب
ــن  ــازمان" از مهم تری ــه س ــد ب ــی و تعه ــه "سخت کوش ــت ک داش
ــان  ــی کارکن ــت تمام ــد اس ــد. امی ــی آی ــمار م ــه ش ــوارد ب ــن م ای
 Zو Y ــا از نســل هــای شــاغل در ســازمان های امــروزی کــه عمدت
هســتند ویژگی هــای مثبــت نســل های پیشــین را در مســیر شــغلی 

ــد. ــه کار گیرن خــود ب
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    در سیســتم های تولیــد نــاب، مفهومــی بــه نــام کمینــه محصــول 
ــه دلیــل  پذیرفتنــی وجــود دارد کــه دارای ارزش بســیاری اســت. ب
نقــش به ســزایی کــه ایــن مفهــوم در تولیــد نــاب ایفــا کــرده اســت، 
ــازمان ها  ــش در س ــت دان ــتقرار مدیری ــای اس ــوان در پروژه ه می ت

نیــز از آن اســتفاده نمــود. 
ــی  ــن معن ــه ای ــی )MVP( ب ــول پذیرفتن ــه محص ــوم کمین     مفه
اســت کــه ســاده ترین و راحت تریــن نســخه محصــول کــه همچنــان 
بــرای مشــتریان ارزش افــزوده ایجــاد می کنــد، تولیــد و ارائــه شــود. 
 MVP ــه مشــتری ــی ب ــن نســخه تحویل ــاب، اولی در سیســتم های ن

خواهــد بــود. 
    به طــور مثــال یــک شــرکت نرم افــزاری، بــرای ایجــاد یــک 
MVP می توانــد پایه ای تریــن نســخه ممکــن محصــول خــود را 

ــه: ــا اینک ــد ت ــه بده ــتری ارائ ــه مش ــرده و ب ــی ک طراح
●    بازخورد مشتریان را دریافت نماید؛

●    محصول را در زمان استفاده ارزیابی کند؛

استقرار مدیریت دانش و MVP )کمینه محصول پذیرفتنی(

رضا یقینی
کارشناس مدیریت دانش

●    قبــل از آغــاز مرحلــه بعــدی و انتشــار نســخه جدیــد بــا جزییات 
و قابلیت هــای کامل تــر، بتوانــد ســود مناســبی را دریافــت نمایــد.

    ایــن رویکــرد را در مــورد اســتقرار مدیریــت دانــش در ســازمان، 
ــتین  ــش در نخس ــت دان ــازی مدیری ــال پیاده س ــه در ح ــی ک زمان

ــت.  ــش گرف ــوان در پی ــز می ت ــتیم نی ــی هس ــوت انتخاب پایل
ــیار  ــه بس ــی دو نکت ــول پذیرفتن ــه محص ــوم کمین ــف مفه در تعری

ــم اســت: مه
1- محصول ارائه شده می بایست مقبول و قابل استفاده باشد. 

ــتری را  ــکالت مش ــد مش ــول بای ــن محص ــر ای ــارت دیگ ــه عب     ب
ــال  ــه کام ــک تجرب ــرده و ی ــزوده ایجــاد ک ــد، ارزش اف برطــرف نمای
متمرکــز بــرای متقاضیــان اولیــه محصــول فراهــم نمایــد. شــکل زیــر 
کامــال بیانگــر موضــوع مطــرح شــده اســت. طبــق تصویــر زیــر اگــر 
ــدی  ــتم تولی ــاس سیس ــر اس ــودرو را ب ــن خ ــه اولی ــم ک ــد کنی قص
ــاب تولیــد کنیــم، قطعــا ابتــدا چرخ هــا، بعــد محــور و بعــد از آن  ن
بدنــه خــودرو را بــه عنــوان MVP آن ارایــه نخواهیــم داد، زیــرا هیــچ 
یــک از آن هــا قابلیــت کاربــری بــرای مشــتری نخواهــد داشــت. در 
صورتــی کــه می بایســت در ابتــدا اســکیت، ســپس اســکوتر، و بعــد 
ــتری  ــه مش ــا اینک ــرده، ت ــد ک ــی و تولی ــیکلت طراح از آن موتورس

ــا چــرخ متحــرک را کامــال تجربــه کنــد.  بتوانــد حمــل نقــل ب
2- محصــول ارایــه شــده بایــد شــامل حداقل تریــن امکانــات باشــد. 
ــات  ــه ای از امکان ــن مجموع ــد کمتری ــول بای ــن محص ــع ای در واق
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کامــل را بــرای ایجــاد ارزش افــزوده بــه مشــتری داشــته باشــد، زیــرا 
ــه مشــتری در  ــوان از تجرب ایــن نخســتین فرصتــی اســت کــه می ت
ــا  ــرد و ب ــی ک ــخیص داده و ارزیاب ــول را تش ــتفاده محص ــگام اس هن
اســتفاده از آن بتــوان مراحــل بعــدی توســعه محصــول را بــه خوبــی 

طــی نمــود. 
ــی  ــه محصــول پذیرفتن ــوم کمین ــش مفه ــت دان       نســخه مدیری
در واقــع اولیــن پایلــوت مدیریــت دانــش خواهــد بــود. در حقیقــت 
نخســتین مرحلــه از پیاده ســازی تکنیک هــای مدیریــت دانــش 
بــرای متقاضیــان اولیــه می باشــد، تــا اینکــه بتــوان مفهــوم مدیریــت 
ــرای مشــتری  ــزوده ب ــن ارزش اف ــرد و همچنی ــی ک ــش را ارزیاب دان

ایجــاد کــرد. 
ــه  ــمتی ک ــش قس ــت دان ــوزه مدیری ــت در ح ــر اس ــه ذک      الزم ب
ــا  ــزار و فرآینده ــد، اب ــتفاده باش ــل اس ــد قاب ــوان MVP بتوان به عن

ــود.  ــد ب ــوب آن خواه ــه چارچ ــتند بلک نیس
    هیــچ یــک از اجــزای مدیریــت دانــش از جملــه ابــزار، تکنولــوژی، 
ــش  ــت دان ــر ارزش مدیری ــی بیانگ ــه تنهای ــا ب ــا نقش ه ــد و ی فرآین
نخواهنــد بــود. بــرای ایجــاد ارزش افــزوده می بایســت ســاختاری از 
ــرده  ــف ک ــردی تعری ــم راهب ــا و تی ــا، تکنولوژی ه ــف، فرآینده وظای
تــا اینکــه بتــوان جریــان دانشــی مناســبی بیــن صاحبــان دانــش و 
ــرای ســازمان سودرســانی  ــران ایجــاد نمــود و بدیــن صــورت ب کارب
کــرد. بنابرایــن کمینــه محصــول پذیرفتنــی ســاده ترین چارچــوب و 

ــود.  ــرای پیاده ســازی خواهــد ب ســاختار ممکــن ب
ــوان  ــازمان را به عن ــدی از س ــم واح ــر بخواهی ــال، اگ ــور مث     به ط
ــش بیــن  ــه اشــتراک گذاری دان ــاز ب ــوت انتخــاب کنیــم کــه نی پایل
بخش هــای مختلــف کاری دارد، می بایســت یکــی از دو رویکــرد 

زیــر را اجــرا نمــود.
ــه  ــن خصــوص ب ــد در ای ــج و اشــتباهی کــه می توان 1- رویکــرد رای
 Yammer کار گرفتــه شــود، اســتفاده از برخــی فناوری هــا از جملــه
ــرای اســتفاده از آن اســت.  ــان ب ــا Jive و متقاعــد کــردن کارکن و ی

به طوریکــه ایــن ابــزار نــه کمینــه محصــول اســت) زیــرا هــر یــک از 
ایــن فناوری هــا کامــال توســعه یافتــه و بــا امکانــات فــراوان هســتند( 
ــرای  ــی ارزشــی ب ــه تنهای ــوژی ب ــرا تکنول ــل اســتفاده ) زی ــه قاب و ن

ــد(.  ــاد نمی کن ــازمان ایج س
ــک  ــه در آن ی ــت ک ــاختاری اس ــی س ــب، معرف ــرد مناس 2- رویک
هماهنــگ کننــده جلســات )نقــش( وجــود دارد تــا بتوانــد جلســات 
ــی  ــای کنفرانس ــتفاده از تماس ه ــا اس ــد( را ب ــث و گفتگو)فرآین بح
ــه  ــا اینک ــد ت ــم نمای ــه تنظی ــه صــورت ماهان ــوژی( ب ــی )تکنول تلفن
 ( کننــد  مشــخص  را  ســازمان  کلیــدی  دانش هــای  خبــرگان، 
راهبــرد(. وقتــی سیســتم کمینــه بتوانــد بــرای ســازمان ارزش افزوده 
ایجــاد نمایــد، آنــگاه گروه هــای تخصصــی می تواننــد تــا زمانــی کــه 
چارچــوب کامــل مدیریــت دانــش کــه بتوانــد تمــام نیازهــای آن هــا 

ــد، از سیســتم کمینــه اســتفاده کننــد.  را برطــرف نمای
    بنابرایــن، مدیریــت دانــش نــاب و چابــک بــر روی ارایــه کمینــه 
چارچــوب مدیریــت دانــش مقبــول بــرای کســب و کار تمرکــز دارد 
ــت  ــوم مدیری ــرده، مفه ــزوده ایجــاد ک ــرای آن ارزش اف ــه ب ــا اینک ت
دانــش را ثابــت کنــد و همچنیــن درس هــای فراوانــی بــرای طراحــی 
و توســعه سیســتم کامــل مدیریــت دانــش بــه همــراه داشــته باشــد. 

    اســتقرار مدیریــت دانــش همــراه بــا عــدم قطعیت هــای 
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 
ــد و  ــا درس بگیری ــد، از بازخورده ــی کنی ــازمان ارزیاب س

نســخه بهبــود یافتــه بعــدی را طراحــی نماییــد.
https://www.linkedin.com/pulse/knowledge- منبــع: 
management-implementation-minimum-viable-product-

/milton
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دستاوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت 
 دانش با رویکرد توسعه

ــرد  ــا رویک ــش ب ــت  دان ــی مدیری ــس بین الملل ــتین کنفران     نخس
ــت  ــه هم ــش، ب ــت  دان ــزه مدیری ــن جای ــعه )KM4D( و اولی توس
»انجمــن مدیریــت ایــران« و بــا همــکاری »انجمــن مدیریــت دانــش 
ــر  ــخ 25 مه ــه در تاری ــش ک ــن همای ــد. در ای ــزار ش ــش« برگ اتری

فربد آقالر
کارشناس ارشد مدیریت دانش

ــر ارتباطــات و  ــم برگــزار شــد، وزی 1397 و در محــل دانشــگاه خات
فنــاوری اطالعــات، رییــس انجمــن مدیریــت  دانــش اتریــش، رییــس 
ــان  ــگان و دانش پژوه ــتادان، فرهیخت ــران، اس ــت  ای ــن مدیری انجم

ــت حضــور داشــتند. مدیری
ــه  ــر ک ــدل زی ــای م ــر مبن ــزه ب ــن جای ــی ســازمان ها در ای     ارزیاب

شــامل 6 معیــار اصلــی و 10 زیرمعیــار اســت انجــام شــد.
   گفتنــی اســت در ایــن کنفرانــس ســخنرانی ها و مقــاالت علمــی 
متعــددی در خصــوص مدیریــت  دانــش ارایــه شــد. همچنیــن 
ــردی  ــب کارب ــزار و مطال ــه برگ ــن زمین ــی در ای ــای تخصص پنل ه
در آن هــا مطــرح شــد. در پایــان نیــز گواهینامه هــا و تندیــس 

ــدگان  ــه برگزی ــش ب ــت دان ــزه مدیری ــش نخســتین جای درخــت دان
اهــداء شــد. در ایــن راســتا شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران 
ــش  ــت دان ــای مســتمر خــود در حــوزه مدیری ــه تالش ه ــکا ب ــا ات ب
ــه  ــدام ب ــر اق ــال های اخی ــی س ــده ط ــل ش ــتاوردهای حاص و دس
تکمیــل اظهارنامــه و شــرکت در جایــزه نمــود کــه نتیجــه آن منجــر 
ــس درخــت  ــی تندی ــدا شــده یعن ــزه اه ــن جای ــت باالتری ــه دریاف ب

ــود. ــش ســیمین ب دان

بیانیه کنفرانس 
    بحــول و قــوه الهــی اولیــن کنفرانــس بین المللــی مدیریــت 
ــتادان،  ــد، اس ــران ارش ــور مدی ــا حض ــعه ب ــرد توس ــا رویک ــش ب دان
کارشناســان و دانــش پژوهــان مدیریــت، توســط انجمــن مدیریــت 

ــش اتریــش و دانشــگاه  ــت دان ــا همــکاري انجمــن مدیری ــران و ب ای
ــزار شــد. ــم برگ خات

ــت در  ــرد رقاب ــا رویک ــی ب ــاد مل ــازي اقتص ــرورت توانمندس     ض
ــی و  ــاد مقاومت ــداف اقتص ــق اه ــتاي تحق ــی و در راس ــطح جهان س
مختلــف  بخش هــاي  دانــش  و  مهارت هــا  توانایی هــا،  افزایــش 
ــش  ــور کاه ــور به منظ ــی کش ــی و تحقیقات ــدي، علم ــی، تولی اجرای
اثــرات هرگونــه تحریم هــاي بین المللــی و همچنیــن مدیریــت 
ایجــاب  موجــود  فرصت هــاي  از  بهره گیــري  و  منابــع  بهینــه 
ــود در  ــازي خ ــراي توانمندس ــی ب ــازمان هاي ایران ــا س ــد ت می کن
ــه اســتقرار  ــر چالش هــاي مختلــف ملــی و بین المللــی نســبت ب براب
صحیــح مدیریــت دانــش اقــدام نماینــد. تحقــق ایــن امــر نیــاز بــه 
ــاي  ــعه همکاري ه ــی و توس ــی و بین الملل ــاي مل ــش ظرفیت ه افزای
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علمــی و کاربــردي داشــته و انجمــن مدیریــت ایــران در ایــن راســتا 
ــر رعایــت مــوارد ذیــل در نظام هــاي مدیریتــی ســازمان ها تاکیــد  ب

می کنــد:
ــی،  ــازمان هاي خدمات ــش در س ــت دان ــرد مدیری ــعه رویک ●    توس

ــی ــتگاه هاي حاکمیت ــدي و دس تولی
●    توســعه همکاري هــاي بیــن المللــی دانشــی به منظــور افزایــش 

توانمندي هــاي داخلــی
ــب  ــات کت ــاالت و مکتوب ــانی مق ــج و اطالع رس ــار، تروی ●    انتش

ــاوري ــم و فن ــاي عل ــران عرصه ه ــه دانش گ ــش ب ــت دان مدیری
ــاد  ــف و ایج ــاي مختل ــور در حوزه ه ــرگان کش ــایی خب ●    شناس

ــل ــعه بین المل ــرد توس ــا رویک ــط ب ــکل هاي مرتب تش
●    راه انــدازي پایگاه هــاي دانشــی مرجــع جهــت دسترســی ســریع 
بــه دانــش و جلوگیــري از تکــرار هرگونــه خطــا در تصمیم گیري هــا

ــا تــالش و کوشــش مســتمر و پیگیــر      انجمــن مدیریــت ایــران ب
کارشناســان ارشــد و اعضــاي هیــات علمــی جهــت توســعه مبانــی 

ــاي  ــار کتاب ه ــق انتش ــش از طری ــت دان ــردي مدیری ــی و کارب علم
دانش هــاي  پیکره بنــدي  و  "برســاخت ها  کتــاب  دو  از  مرتبــط 
ســازمانی و ملــی" تالیــف جنــاب آقــاي دکتــر محمــد رضــا 
حمیــدي زاده و "راهنمــاي عملــی اســتقرار مدیریــت دانــش" تالیــف 
جنــاب آقــاي دکتــر بهــرام جلــوداري، جنــاب آقــاي دکتــر مجیــد 
ــن  ــري در ای ــو مه ــدس نیک ــرکارخانم مهن ــرد و س ــاي ف ــه گش نام

ــود. ــی نم ــس رونمای کنفران
     انجمــن مدیریــت ایــران بــر ایــن بــاور اســت کــه ســرافرازي پرچم 
ــد  ــی نیازمن ــی و بین الملل ــطح مل ــران در س ــالمی ای ــوري اس جمه
افزایــش تــوان علمــی و عملــی مدیریتــی و اعتقــاد بــه هم افزایــی و 
ــد.  ــف می باش ــاي مختل ــانی در حوزه ه ــرمایه هاي انس ــتفاده از س اس
ــی  ــد گام ــی بتوان ــطح مل ــرد در س ــن رویک ــت ای ــت تقوی ــد اس امی
ــر در جهــت شــکوفایی اســتعدادها و توانمندي هــاي دانشــگران  موث
ــن در  ــق دانش هــاي نوی ــان در خل ــوم و اثرگــذاري آن ــرز و ب ــن م ای

ــی باشــد. ــی و بین الملل عرصــه مل
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ــی  ــران، در جای ــل جب ــران خلی ــام، جب ــه ن ــنده ب ــاعر و نویس     ش
ذکــر می کنــد: "دانــش بســیار کمــی کــه بــه مرحلــه عمــل درآیــد، 
بی نهایــت ارزشــمندتر از دانــش  بســیار امــا بــدون اســتفاده اســت". 
ــری  ــروع به کارگی ــم، ش ــان می کنی ــور بی ــه را اینط ــن گفت ــا ای م
ــش  ــل دان ــتای تبدی ــش در راس ــت دان ــای مدیری ــا. راهکاره ابزاره
ــراد  ــن اف ــر راه یافت ــم دیگ ــا نیمــی از راه اســت و نی ــه عمــل تنه ب
مناســب به عنــوان قهرمانــان دانــش بــرای پیگیــری ایــن فعالیت هــا 

می باشــد. 
ــای  ــش را در ج ــت دان ــات مدیری ــازمان ها اقدام ــیاری از س     بس
ــت  ــه عل ــان ب ــا همچن ــد، ام ــاختار می دهن ــرده و س ــی ک ــود غن خ
ــن  ــش، ای ــان دان ــوان قهرم ــب به عن ــرد مناس ــردن ف ــاب نک انتخ
ــت  ــی اس ــن علت ــود. ای ــری نمی ش ــح پیگی ــور صحی ــات به ط اقدام
ــان  ــوان مدافع ــن به عن ــان دانشــی )KC(، همچنی کــه نقــش قهرمان
ــز  ــره نی ــدگان دانشــی و غی ــش، و هماهنگ کنن ــاالن دان ــش، فع دان
ــه  ــول KM ب ــل اص ــی در تبدی ــش مهم ــوند و نق ــناخته می ش ش
ــای  ــر تیم ه ــه اکث ــی ک ــد. از آنجای ــا می کنن ــی ایف ــات اجرای عملی
مدیریــت دانــش ســازمان ها کوچــک هســتند، KCهــا نقــش مهمــی 
ــه  ــد. KC نقط ــازمان دارن ــش در کل س ــت دان ــترش مدیری در گس
ــات  ــد و اقدام ــش می باش ــت دان ــم مدیری ــاس در تی ــدی تم واح
ــون  ــد. همچ ــام می دهن ــازمان انج ــف س ــطوح مختل KM را در س

دیگــر اعضــا تیــم مدیریــت دانــش، قهرمانــان دانــش بایــد جایــگاه 
ــوب  ــن در چارچ ــئولیت های روش ــا و مس ــا نقش ه ــاخت یافته ، ب س

ــد.  ــته باش KM داش

   در شــرکت دل، تیــم مدیریــت دانــش ســازمان بــا ایــن اســتراتژی 
ــاخت های دانشــی را  ــه چارچــوب و زیرس ــد ک ــه کار کردن ــروع ب ش
ــگ  ــرده، و فرهن ــر ک ــد، و آن را نمایان ت ــرده، توســعه دهن ایجــاد ک
ــت  ــروزه موفقی ــد. ام ــر کنن ــازمان منتش ــش را در س ــتراک دان اش
زیــادی در زمینــه مدیریــت دانــش کســب کرده انــد کــه اکثــر آن را 

ــت.  ــح KC دانس ــاب صحی ــی از انتخ ــوان ناش می ت

قهرمان دانش متولی مدیریت دانش در پروژه ها 
ــروژه  ــک پ ــرای ی ــش ب ــت دان ــی مدیری ــش متول ــان دان     قهرم
خــاص اســت. نقــش او شــامل گســترش پیام هــای مدیریــت دانــش 
ــش،  ــتراک گذاری دان ــات اش ــزاری جلس ــه برگ ــویق ب ــم، تش در تی
ــض  ــروژه، تفوی ــی در پ ــای دانش ــازی فعالیت ه ــخیر و مستندس تس
ــک بــه ســایرین در انجــام  ــش، و کم ــت دان فعالیت هــای مدیری

فعالیت هــای مدیریــت دانــش می باشــد. یــک قهرمــان دانــش 
خــوب بایــد فراتــر از محــدوده پــروژه خــود گام بــردارد و شــبکه ای 
بــا ســایر قهرمانــان دانــش تشــکیل دهــد تــا مخــزن دانشــی غنــی 

ــد.  ایجــاد کن
ــته  ــود داش ــروژه وج ــر پ ــک KC در ه ــد ی ــده آل بای ــور ای    به ط
ــه  ــارب را ب ــن تج ــا بهتری ــم ت ــویق می کنی ــا را تش ــد. KCه باش
ــد و در خبرنامــه و دیگــر نشــریات مدیریــت دانــش  اشــتراک گذارن
منتشــر کننــد. ایــن هــم بــه دیــده شــدن آن هــا کمــک می کنــد و 
ــا می دهــد. همچنیــن  ــن تجــارب را ارتق هــم اشــتراک گذاری بهتری
 )knowledge artifacts( اســتفاده مجــدد از بســته های دانشــی

ــود.  ــره وری می ش ــش به ــبب افزای س

چه کسی قهرمان دانشی خوبی است؟ 
    حتــی اگــر ســازمان ها چارچوبــی بــرای نقش هــا و مســئولیت های 
KC در نظــر گرفتــه باشــند، یافتــن فــرد مناســب بــرای ایــن نقــش 

ــن امــر منجــر می شــود کــه لیســتی  بســیار بســیار مهــم اســت. ای
از مشــخصات الزم بــرای قهرمانــان دانــش تهیــه شــود کــه حداقــل 
ــته  ــر داش ــای را در ب ــی، و مهارت ه ــش فعل ــوغ نق ــابقه کاری، بل س

باشــد. 
ــت و  ــه اس ــدام داوطلبان ــک اق ــده ی ــور عم ــه به ط     از آنجایی ک
نقــش KC نیمــه وقــت اســت، ایــن بســیار مهــم اســت کــه پرســنل 
ــان دانــش  خودشــان انگیــزه کافــی داشــته باشــند. انتخــاب قهرمان
ــروژه  ــر پ ــش و مدی ــت دان ــم مدیری ــط تی ــترک توس ــور مش به ط

Dell در شرکت )Knowledge Champion(قهرمانان مدیریت دانش

فرید مظفری
مدیر آموزش و توانمندسازی
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انتخــاب می شــود، نقــش KC در بهتریــن حالــت بایــد توســط افــراد 
ــر  ــتقیما درگی ــروژه مس ــه در پ ــردی ک ــرد. ف ــام گی ــی انج عملیات
اســت بــا توجــه بــه درک باالتــر از الزامــات، چالش هــا و رخدادهــای 
تیــم بهتــر می توانــد در ســمت قهرمــان دانشــی ایفــای نقــش کنــد. 
ــگاه تثبیــت شــده ای  پیشــنهاد می کنیــم قهرمــان دانــش بایــد جای

در تیــم داشــته باشــد و فــرد تــازه کاری نباشــد. 
ــاز و  ــه ب ــت از: دارای روحی ــارت اس ــردی KC عب ــخصات ف     مش
ــای  ــوب، مهارت ه ــازی خ ــای شبکه س ــده، دارای قابلیت ه کمک کنن
ــور  ــوق و همینط ــا ماف ــل ب ــاد تعام ــه ایج ــادر ب ــوب، ق ــی خ ارتباط
زیردســتان، خوشــبین، قابلیــت ایجــاد انگیــزه در ســایرین. نقشــه راه 
ــرای  ــا ب ــه افــراد کمــک می کنــد ت آمــوزش کاندیدهــای منتخــب ب

نقــش قهرمــان دانشــی آمــاده شــوند. 

تشریح نقش ها و مسئولیت های قهرمانان دانش 
    بعــد از انتخــاب KCهــا، نقش هــا و مســئولیت آن هــا را بــه 
ــی  ــاژول آموزش ــک م ــا ی ــال، م ــرای مث ــد. ب ــرح کنی ــوح مط وض
ــک  ــا کم ــه آن ه ــه ب ــم ک ــا داری ــرای KCه ــتاندارد ب ــی اس و قیاس
ــتانداردها  ــن اس ــوند. ای ــاده ش ــان آم ــای نقشش ــرای ایف ــد ب می کن
ــی از دو  ــارات صحیح ــد، و انتظ ــتر می کن ــوح بیش ــه وض ــک ب کم
ــان  ــروژه، نمای ــای پ ــش و تیم ه ــت دان ــم مدیری ــی تی ــرف، یعن ط

می کنــد. 

بهترین عملکرد
ــد. از  ــی نمایی ــازمان معرف ــایر س ــه س ــمی KC را ب ــور رس      به ط
ــازمان را در  ــریات، س ــر نش ــش و دیگ ــت دان ــال مدیری ــق پورت طری

ــد.  ــه داری ــه روز نگ ــش ب ــت دان ــای مدیری فعالیت ه

آن ها را با انگیزه نگه دارید 
    هیــچ چیــز بــه انــدازه قهرمــان دانشــی بــا انگیــزه کارآمــد نیســت. 
بــا ایــن حــال، ایــن یــک روزه اتفــاق نمی افتــد. ایــن ســرمایه گذاری 
ارزشــمند اســت زیــرا راه رســیدن بــه موفقیــت را همــوار می کنــد. 
ــناختی  ــمی و ش ــاداش رس ــای پ ــتن برنامه ه ــن، داش ــر ای ــالوه ب ع
ــز ســه ماهــه، و گواهــی اختصاصــی  ــال، همچــون جوای پرســنل فع
مدیریــت دانــش، و اسپانســر ســمینارها از مــواردی اســت کــه 

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ می توان
    بــه KCهــا بهــا دهیــد. عــالوه بــر جوایــز ســه ماهــه، مــا عکــس 
قهرمانــان دانــش بــا مختصــری از دســتاورهای آن هــا را در ســایت و 
ــکان  ــش ام ــه مهندســان دان ــن ب ــم. ای ــرار می دهی ــه KM ق خبرنام
ــودن  ــش ب ــام بخ ــش اله ــاد نق ــه ایج ــد و ب ــدن می ده ــده ش دی

ــد.  ــک می کن ــش کم ــان دان قهرمان
    در راســتای پافشــاری، آگاهــی اســتراتژیک و برندســازی، بیــش 
ــرورش  ــر پ ــال اخی ــش س ــول ش ــی را در ط ــان دانش از 100 قهرم

ــم.  دادی
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    در نظرســنجی کــه اخیــرا انجام گرفتــه، 66 درصد پاســخ دهندگان 
موافــق بودنــد کــه نقــش قهرمانــان دانشــی بــرای ســازمان ارزشــمند 
ــه  ــد ک ــن بودن ــتار ای ــخ دهندگان خواس ــد از پاس ــت و 75درص اس

به عنــوان قهرمــان دانشــی ایفــا نقــش کننــد. 
ــره  ــب و ذخی ــد کس ــی در فرآین ــان دانش ــش قهرمان نق

ــش دان
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ــری  ــب و به کارگی ــد کس ــش در فرآین ــان دان ــش قهرمان نق
دانــش

https://www.amazon.com/Designing- منبــع: 
Knowledge-Management-Enabled-Business-Strategies/

dp 3319816268/
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مطالعات موردی کوتاه از مدیریت دانش 

ساسان رستم نژاد
مدیر توسعه کسب وکار

ــد  ــی گذارن ــتراک نم ــه اش ــود را ب ــش خ ــراد دان ــرا اف چ
انجــام داد؟ بایــد  ایــن زمینــه  اقداماتــی در  و چــه 

ــه  ــش" ب ــازی دان ــرد "ذخیره س ــگ از رویک ــر فرهن ــرای تغیی     ب
"اشــتراک دانــش"، ابتــدا بایــد درک کنیــم کــه چــرا مــردم ممکــن 
ــر  ــد. در زی ــتراک نگذارن ــه اش ــر ب ــا یکدیگ ــود را ب ــش خ ــت دان اس
برخــی از دالیــل اصلــی همــراه بــا راه حل هــای آن ارائــه شــده اســت:

کــه  کننــد  مــی  فکــر  ندارند.آن هــا  وقــت  آن هــا    ●
هیــچ وقــت زمــان بــرای بــه اشــتراک گذاری دانــش ندارنــد.

قالــب  در  را  دانــش  اشــتراک گذاری  بــه  راه حــل: 
ببینیــد  خــود  ســازمان  فرآیندهــای  و  اساســی  کارهــای 
نگیریــد. نظــر  در  جداگانــه  کار  یــک  به عنــوان  را  آن  و 

●   آن هــا بــه دیگــران اعتمــاد ندارنــد. آن هــا نگــران هســتند 
ــتفاده  ــران از آن سوءاس ــود دیگ ــش خ ــتراک گذاری دان ــا اش ــه ب ک
ــد. ــب کنن ــاداش کس ــار و پ ــا اعتب ــش آن ه ــق دان ــد و از طری کنن

ــا  ــازمانی آن ه ــداف س ــا اه ــنل را ب ــردی پرس ــداف ف ــل: اه راه ح
ــد. ــاد ایجــاد کنی ــو از اعتم ــازمانی ممل ــگ س ــد و فرهن ــد دهی پیون

موقعیت هــای کاری مدیریــت دانــش چــه مــواردی هســتند؟

ــت  ــه مدیری ــغلی در زمین ــای ش ــترده ای از فرصت ه ــف گس     طی
دانــش وجــود دارد. ایــن زمینــه نــه رو بــه رشــد اســت و نــه 
کاهــش. به صــورت کلــی شــغل های متعــددی در ایــن زمینــه 
وجــود دارد، امــا تعــداد آن هــا خیلــی زیــاد نیســت! برخــی از 
موقعیت هــای حرفــه ای حــوزه مدیریــت دانــش بــه شــرح زیــر اســت:
 Knowledge ( ــش ــت دان ــران مدیری ــش و رهب ــران دان ●    مدی

 )Managers and KM Leaders

 KM( ــش ــت دان ــای مدیری ــتیاران راهنم ــان و دس ●    کارشناس
)User Assistants and Knowledge Help Desk Agents

 )Community Managers( مدیران انجمن    ●
)Content Managers( مدیران محتوا    ●

)KM Project Manager( مدیران پروژه های مدیریت دانش    ●
 KM Technology( متخصصــان فنــاوری مدیریــت دانــش    ●

)Specialists

 )KM Consultants( مشاوران مدیریت دانش    ●
)KM Academics( متخصصان دانشگاهی مدیریت دانش    ●

    بدیهــی اســت کــه کســانی کــه دارای تجربــه آکادمیــک و اجرایــی 
در زمینــه مدیریــت دانــش هســتند، پتانســیل باالتــری بــرای کســب 
ایــن موقعیت هــا؛ 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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فرنوش آقالر
کارشناس مدیریت دانش

15 عامل موفقیت و 15 عامل شکست مدیریت دانش

     در زیــر دو لیســت جامــع از عوامــل موثــر در موفقیــت یا شکســت 
مدیریــت دانــش بــر اســاس تجربیــات پیاده ســازی مدیریــت دانــش 
در ســازمان های متفــاوت و همچنیــن مشــاهده درس هایــی از دیگــر 

ســازمان ها بیــان شــده اســت.
ــرح  ــش به ش ــت دان ــای مدیری ــت رویکرده ــل شکس ــزده عام     پان

زیــر اســت.
عوامل شکست  مدیریت دانش

1. ســازمان هایی کــه ســعی بــر توســعه حافظــه ســازمانی یکپارچــه 
ــد. ــرای کل ســازمان داشــتند، شکســت خورده ان ب

2. عــدم ترکیــب رویکردهــای مدیریــت دانــش )افــراد، فرآیندهــا و 
ــود. ــش می ش ــت دان ــت مدیری ــب شکس ــا( موج تکنولوژی ه

3. عــدم  توجــه بــه مشــارکت تمامــی ذینفعــان در طراحــی 
دانــش  مدیریــت  رویکردهــای 

4. عدم اطالع کارکنان از ویژگی های به خصوص دانش 
5. فقدان پشتیبانی رهبری در رویکردهای مدیریت دانش

ــت  ــای مدیری ــارکت در رویکرده ــب مش ــان از عواق ــرس کارکن 6. ت
دانــش

7. عدم ذخیره دانش در فرمت و ساختار مشخص
8. تکیه رویکردهای مدیریت دانش بر تکنولوژی ناکافی

9. خارج بودن رویکردهای مدیریت دانش از زمینه فرآیند
10. جلوگیری از انتقال دانش در رویکردهای مدیریت دانش 

11. عدم اجرای مسئولیت های مدیریت 
12. عدم نظارت بر کیفیت دانش ذخیره شده 

13. عدم ترویج همکاری در اجرای رویکردهای مدیریت دانش
14. عــدم نمایــش مزایــای قابــل اندازه گیــری در رویکردهــای 

ــش ــت دان مدیری
15. عدم درک کافی کاربران از ارزش مشارکت

 
عوامل موفقیت مدیریت دانش

    همچنیــن 15 عامــل زیــر، موجــب موفقیــت رویکردهــای مدیریت 
دانــش می شــود.

ــت از  ــرای حمای ــش ب ــت دان ــای مدیری ــی رویکرده ــزوم طراح 1. ل
ــی ــع عمل جوام

ــا در رویکردهــای  ــا و تکنولوژی ه ــراد، فرآینده 2. یکپارچه ســازی اف
مدیریــت دانــش

ــا  ــکاری ب ــش در هم ــت دان ــای مدیری ــی رویکرده ــزوم طراح 3. ل

ــان ذینفع
ــای  ــرای ویژگی ه ــی ب ــطح کاف ــودن س ــخص نم ــن و مش 4. تعیی

ــش دان
ــران  ــط رهب ــش توس ــت دان ــای مدیری ــت رویکرده ــزوم حمای 5. ل

ــا ــدف آن ه ــع ه جوام
6. مصــوب شــدن رویکردهــای مدیریــت دانــش توســط انجمن هایــی 

ــد. کــه نوآوری هــا را تشــویق می کنن
7. استقرار دانش ها در ساختار و فرمت مشخص

8. اتخاذ 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.
9. ترکیــب شــدن رویکردهــای مدیریــت دانــش بــا هــدف  فرآیندهای 

سازمان
10. دارا بودن روش هایی برای غلبه بر موانع انتقال دانش 

11. لــزوم وجــود ابزارهــای الزم بــرای اجــرای مســئولیت های 
مدیریتــی

12. دارا بودن روش های تأیید دانش
13. وجود اقداماتی برای ترویج همکاری در اجرای رویکرد

14. قابلیت نمایش میزان بهره مندی افراد از مدیریت دانش
ــت  ــای مدیری ــی رویکرده ــری اثربخش ــکان اندازه گی ــود ام 15. وج

دانــش
    توصیــه می شــود لیســت مذکــور به منظــور ارزیابــی و شناســایی 
ــت  عوامــل موفقیــت و شکســت در پیاده ســازی رویکردهــای مدیری

دانــش در هــر ســازمان اســتفاده شــود.
 http://www.nickmilton.com                                   :منبــع
-km-success-factors-and-                         .html

22/11/2018/

-km-failure22
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14 مورد از موانع درس آموخته

بهناز محمدی
کارشناس مدیریت دانش

ــه نظــر  ــاده ب ــده س ــک ای ــد ی ــر چن ــه، ه ــت درس آموخت     مدیری
می رســد، امــا بــا موانــع زیــادی بــرای اســتقرار موفقیت آمیــز 
مواجــه اســت. در اینجــا بــه 14 مــورد از ایــن موانــع اشــاره خواهیــم 

کــرد:
1. فشار و استرس ناشی از به پایان رسیدن زمان پروژه.

2. عدم تمایل برای یادگیری از اشتباهات افراد دیگر.
3. ایجــاد تصــور خودنمایــی یــا ریــاکاری بــرای افــراد دارای تجــارب 
مثبــت و تــرس از انتقــاد و ارزیابــی دانــش بــرای افــراد دارای 

ــت(. ــل از شکس ــای حاص ــی)درس آموخته ه ــات منف تجربی
4. عدم آگاهی از روش های کسب دانش و اطالعات.

5. کــم اهمیــت شــمردن پیچیدگی هــای فرآینــد اســتخراج تجــارب 
ن. خبرگا

ــتورالعمل های  ــه در دس ــت دروس آموخت ــای مدیری ــود رویه ه 6. نب
پروژه هــا.

7. عدم یکپارچگی تجارب به دست آمده از فرآیندهای پروژه.
8. اعضــای تیــم )گروه هــا( اهمیــت اســتفاده از تجــارب ثبــت 
شــده را درک نکــرده و همچنــان کســب مســتقیم دانــش از افــراد را 

مؤثرتــر می داننــد. 

ــازی  ــات مستندس ــرای جلس ــی ب ــود در هماهنگ ــکالت موج 9. مش
ــرگان. تجــارب خب

10. افــراد پــس از اتمــام پــروژه، بــه دلیــل شــروع پروژه هــای جدیــد، 
وقــت کافــی بــرای بــرای انتقــال تجــارب و درس آموخته هایشــان را 

ــد.  ــدا نمی کنن پی
بــروزآوری  بــه  منجــر  جدیــد  آموختــه  دروس  همچنیــن      
دســتورالعمل ها و فرآیندهــای موجــود نمی شــود و بــه همیــن 
ــی  ــد، از طرف ــاد نمی کن ــازمان ایج ــدگاری در س ــل ارزش مان دلی
ــان احتمــال  ــا، همچن ــم جمــع آوری مناســب درس آموخته ه علی رغ
اینکــه نتایــج به دســت آمــده جــزء مــوارد زیــر باشــند وجــود دارد:

11.  به درستی مستندسازی و بایگانی نشده اند.
12. بســیار کلــی بــوده و جزئیــات آن بــه خوبــی ذکــر نشــده اســت 
کــه ایــن موضــوع مانــع از به کارگیــری مجــدد آن هــا خواهــد شــد.

13. ضعــف بایگانــی، امــکان بازیابــی دروس آموختــه را بــرای دیگــر 
ــد. ــوار می کن ــراد دش اف

ــورد  ــه بســیار خــوب مستندســازی شــده اند، م ــا وجــود اینک 14. ب
ــی  ــرار ب ــر تک ــی ب ــگ مبتن ــد )فرهن ــرار نمی گیرن ــراد ق ــرش اف پذی

ــه(. چــون و چــرای راهکارهــای کهن
                                               http://www.nickmilton.com/                                 :منبع
   to-lesson-learning.html?utm_source=dlvr.it&utm_

medium=linkedin&m

2018/12/14/ -barriers

= 1
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8 دلیل برای داشتن خط مشی مدیریت دانش

ــش را  ــت دان ــارات مدیری ــد انتظ ــازمان بای ــد س ــت ارش     مدیری
روشــن ســاخته و در ایــن راســتا تعییــن کنــد چــه کاری توســط چــه 
فــردی در ســازمان صــورت پذیــرد. یــک راه مشــخص بــرای تعییــن  
ــا سیاســت  ــک اســتاندارد ی ــف ی ــش ، تعری ــت دان انتظــارات مدیری
ــده  ــش نامی ــت دان ــی مدیری ــا خط  مش ــه اصطالح ــت ک ــی اس داخل
ــت  ــن خط  مشــی مدیری ــت تعیی ــل اهمی ــه دالی ــر ب می  شــود. در زی

ــود: ــاره می  ش ــش اش دان
1-  پــس از تدویــن و اجــرای اســتراتژی مدیریــت دانــش نوبــت بــه 

ــد. ــش می  رس ــت دان ــی مدیری ــن خط  مش تعیی
ــرای ایجــاد  ــش ســازمان، اســتراتژی ب ــت دان ●   اســتراتژی مدیری
تغییــر ســازمانی اســت کــه به منظــور معرفــی چارچــوب مدیریتــی، 
ــش  ــت دان ــه مدیری ــد در زمین فرهنــگ ســازمانی و رفتارهــای جدی
ــورت  ــه ص ــر ب ــازمان تغیی ــه در س ــی   ک ــا زمان ــی  رود. ام ــه  کار م ب
ــزی  ــه چی ــتراتژی(، چ ــرای اس ــق اج ــود )از طری ــق   ش ــل محق کام
ــت  ــی مدیری ــخ خط  مش ــد؟ پاس ــد ش ــتراتژی خواه ــن اس جایگزی

دانــش Knowledge management policy  اســت. 
ــش، نیــت و قصــد ســازمان از اجــرای  ــت دان 2-  خط  مشــی مدیری

ــد. ــش را روشــن می  کن ــت دان مدیری
ــر  ــش بیانگ ــت دان ــی مدیری ــن خط  مش ــدم تعیی ــن و ع ●   تعیی
میــزان اهمیــت و وجــود یــا عــدم وجــود اعتقــاد جــدی بــه مدیریــت 

دانــش در ســازمان اســت.
مســئولیت  های  و  انتظــارات  دانــش  مدیریــت  خط  مشــی    -3

روشــنی را بــرای همــه کارکنــان تعییــن می  کنــد.
ــش،  ــت دان ــرای مدیری ــق اج ــای موف ــاس مورد  کاوی  ه ــر اس ●  ب
ــت  ــئولیت  های مدیری ــا و مس ــش نقش  ه ــت دان ــی مدیری خط  مش

دانــش را در ســازمان  ها تعریــف می  کنــد.
ــه مدیریــت  ــران ارشــد ســازمان ب 4-  اعتقــاد و التــزام عملــی مدی
ــد. ــش بیابی ــت دان ــف خط  مشــی مدیری ــن و تعری ــش را در تعیی دان

●   تعییــن خط  مشــی مدیریــت دانــش، نشــان  دهنده حمایــت 
ــران  ــه مدی ــد ک ــان می  ده ــت و نش ــازمان اس ــد س ــت ارش مدیری
ــح  ــه روش صحی ــش ب ــت دان ــات مدیری ــد اقدام ــد می  خواهن ارش
ــاط  ــد ارتب ــی، نیازمن ــه خط  مش ــزام ب ــن و الت ــود. تعیی ــام ش انج
مســتمر بــا مدیــران ارشــد ســازمان جهــت بیــان انتظــارات و 
اظهــارات آنــان اســت، لــذا شــما را بــه مشــارکت عمیــق بــا رهبــری 

ــد داد. ــوق خواه س
ــرای اجــرای  ــا و مســیری ب ــش راهنم ــت دان 5-  خط  مشــی مدیری
اقدامــات مدیریــت دانــش در ســازمان بــدون التــزام افــراد بــه رویــه 

ــد.  ــه می  ده ــت و غیرمنعطــف ارائ و روش ثاب
ــرای اجــرای  ــی ب ــش خطــوط راهنمای ــت دان ●   خط  مشــی مدیری
ــد  ــراد می  توانن ــه اف ــد ک ــاد می  کن ــش ایج ــت دان ــات مدیری اقدام
روش  هــای و ابزارهــای مدیریــت دانــش را بنــا بــه اقتضــای ماهیــت 

کاری خــود اجــرا کننــد.
6-  خط  مشــی مدیریــت دانــش، تعارضــات مدیریــت دانــش را حــل 

ــد. می  کن
ــن  ــارض بی ــوان تع ــش، می  ت ــت دان ــق خط  مشــی مدیری ●   از طری
ــت  ــون مدیری ــازمان پیرام ــات س ــی تعارض ــورت کل ــه ص ــراد و ب اف
ــه  ــوان ب ــی ت ــات م ــن تعارض ــه ای ــرد. از جمل ــرف ک ــش را برط دان
چالــش بیــن بــه اشــتراک  گذاری دانــش در مقابــل صیانــت از دانــش 

اشــاره کــرد.
ــت  ــتانداردهای مدیری ــل اس ــش حداق ــت دان ــی مدیری 7-  خط  مش

ــد. ــن می  کن ــش را تعیی دان
●   خط  مشــی مدیریــت دانــش مبنایــی بــرای اندازه  گیــری و 
روشــی بــرای تشــخیص افــراد فعــال و غیرفعــال در زمینــه مدیریــت 

ــد. ــه می  کن ــش، ارائ دان
8-  اســتاندارد 30401:2018       )اســتاندارد مدیریــت دانــش( 

ــت.  ــرده اس ــی ک ــش را الزام ــت دان ــی مدیری ــن خط  مش تعیی
●   در اســتانداردهای ایــزو، سیســتم مدیریتــی موثــر بایــد توســط 

ــود. ــک خط  مشــی پشــتیبانی ش ی
      http://www.nickmilton.com                                 :منبع
arguments-for-having-km-policy.html

الهام شرفی
کارشناس ارشد مدیریت دانش

ISO

/10/2017/ 8-



 19    •شماره 38

ارتباط اقدامات مدیریت دانش با برخی گروه های کاری کلیدی سازمان

سحر یاقوتی
کارشناس مدیریت دانش

    بــه طــور عمــده در ســازمان ها ارتبــاط میــان اقدامــات مدیریــت 
ــود.  ــه می ش ــده گرفت ــازمانی نادی ــای س ــر واحده ــا دیگ ــش ب دان
ــا  ــن واحده ــک از ای ــر ی ــه ه ــت ک ــه ضروریس ــن نکت ــه ای ــه ب توج
مدیریــت  اســتقرار  بــرای  ظرفیت هایــی  دارای  بالقــوه  به طــور 
دانــش هســتند. بنابرایــن می بایســت بــا شــناخت و بکارگیــری ایــن 
ــازمان   ــی س ــد و بالندگ ــرای رش ــدی ب ــای جدی ــات فرصت ه اقدام
ــات  ــان اقدام ــاط می ــه بررســی ارتب ــن نوشــتار ب ــرد. در ای ایجــاد ک
مدیریــت دانــش بــا واحدهــای فــروش و بازاریابــی، تحقیق و توســعه، 
ــم. ــد می پردازی ــانی و تولی ــع انس ــوزش، مناب ــا، آم ــد و ابزاره فرآین

تیم فروش و بازاریابی
ــق و توســعه و  ــی، تحقی ــروش، بازاریاب ــن ف ــکاری بی ــج هم ●  تروی

تولیــد؛
ــن  ــه اشــتراک گذاری بهتری ــق ب ــروش از طری ــزان ف ــش می ●  افزای

روش هــا؛
●  بهبود فرآیندهای مالی از طریق ارتقاء توانمندی کارکنان؛

تیم تحقیق و توسعه
●  ترویج رهبری دانش محور؛

●  تجزیه و تحلیل شکاف های دانشی و رفع آن ها؛

●  ارزیابی شایستگی های محوری، حفاظت و رشد آن؛

تیم فرآیند و ابزار
●  ادغام یادگیری در جریان فرآیند؛

استانداردســازی  طریــق  از  یادگیــری  تحقــق  از  اطمینــان    ●
کاری؛ رویه هــای 

●  ایجاد ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش؛

تیم آموزش
●  بررسی شکاف های موجود در مهارت ها و رفع آن ها؛

ــه  ــکاری و ب ــهیل هم ــق تس ــری از طری ــرعت یادگی ــش س ●  افزای
اشــتراک گذاری دانــش؛

تیم مدیریت منابع انسانی
●  تعریــف سیاســت های اســتخدام و بــروزآوری شــرح شــغل 

ــارات؛  ــفاف انتظ ــف ش ــدف تعری ــا ه ــان ب کارکن
●  تکمیــل شــاخص های ارزیابــی در راســتای تحقــق فرهنــگ 

ــور؛ ــش مح دان

تیم تولید
ــف  ــیون وظای ــد و اتوماس ــد تولی ــی در فرآین ــه تعال ــتیابی ب ●  دس

ــن(. ــده )روتی کاری غیرپیچی
Linkedin/Dr. Randhir Pushpa :منبع
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استراتژی انتقال دانش ضمنی

بازگــو کــردن دانــش ضمنــی، چالــش اصلــی بــرای 
خبــرگان!

به منظــور رهبــری  آیــا می توانیــد همــه مهارت هــای الزم      
موثــر در ســازمان را توضیــح دهیــد؟ مهارت هــای مــورد نیــاز بــرای 
ایجــاد یــک طــراح نوآورانــه را چــه طــور؟ جنبه هایــی از ایــن نــوع 
مهارت هــا وجــود دارد کــه بیــان و یــا انتقــال آن هــا بــه دیگــران از 
طریــق زبــان دشــوار اســت. دانــش ضمنــی، دانــش به دســت آمــده 
 Polanyi .از تجربــه و بینــش افــراد بــا صالحیــت و متخصــص اســت
ــتر  ــردم "بیش ــه م ــرد ک ــریح ک ــش تش ــال پی ــن س )1966( چندی

ــان کــردن باشــند". ــه بی ــادر ب ــی کــه ق ــد زمان می دانن
    نقطــه مقابــل دانــش ضمنــی، دانــش صریــح اســت؛ دانشــی کــه 
توســط بیــان فــرد به صــورت شــفاهی بــه نــگارش درآمــده و قابلیــت 
انتقــال دارد. متأســفانه اکثــر مناســبات یادگیــری و انتقــال تجربیــات 
تنهــا بــر دانــش صریــح متمرکــز شــده اند و انتقــال دانشــی ضمنــی 

مــورد غفلــت واقــع شــده اســت.

انتقال دانش ضمنی ضروری است!
ــم  ــع مه ــی "منب ــش ضمن ــه دان ــود دارد ک ــادی وج ــواهد زی     ش
اســتراتژیک در جهــت انجــام یــک کار" )وو، 2004( اســت. در اینجــا 
ــرای اهمیــت شناســایی و انتقــال دانــش ضمنــی در  چنــد دلیــل ب

ــود دارد. ــازمان ها وج ــا و س ــراد، تیم ه اف

زهرا اسالمی
1.  اگــر شــما قــادر بــه اســتخراج هــر دو دانــش ضمنــی و صریــح از کارشناس مدیریت دانش

متخصصــان موضوعــی باشــید، ایــن آمادگــی وجــود خواهــد داشــت 
کــه بــه افــراد تــازه کار کمــک کنیــد تــا در زمینــه مــورد نظــر خــود 
رشــد کــرده و صالحیــت باقــی مانــدن در آن حــوزه را احــراز نماینــد. 
ــرای  ــاد درک ب ــی ایج ــش ضمن ــال دان ــای انتق ــر از مزای ــی دیگ یک
کارشــناس به منظــور حــل مشــکالت، نــوآوری و تصمیم گیــری 
ــرای  ــی ب ــه راه های ــت ک ــم اس ــن، مه ــت. بنابرای ــمند اس هوش
دسترســی و تشــویق انتقــال دانــش ضمنــی بــرای پرســنل 

توســط ســازمان ایجــاد شــود.
ــد، در  ــرک می کنن ــود را ت ــص کار خ ــراد متخص ــه اف ــی ک 2.  زمان
بســیاری از مواقــع ســازمان دانــش ضمنــی کاربــردی و ضــروری را از 
ــه  ــراد ب ــش پیــش از خــروج اف ــن دان دســت می دهــد، چــرا کــه ای
دیگــران منتقــل نشــده اســت. یافتــن راهــی به منظــور جایگزینــی و 
ــا  ــر و ی ــه، زمان ب ــد پرهزین ــن شــکاف دانشــی می توان ــر کــردن ای پ
ــی را  ــد راه های غیرممکــن باشــد )Leonard، 2014(. ســازمان ها بای
ــور  ــان به منظ ــی کارشناس ــش ضمن ــار دان ــع آوری و انتش ــرای جم ب
ــش  ــال دان ــند. انتق ــته باش ــود داش ــب و کار خ ــت از کس حفاظ

ضمنــی بــرای موفقیــت آتــی ســازمان ضــروری اســت.
ــای  ــا و فرآینده ــب در روش ه ــازمان ها، اغل ــی س ــش ضمن 3.  دان
از  حاصــل  دســتاوردهای  دربردارنــده  و  داشــته  ریشــه  آن هــا 
ــن موضــوع،  ــود آگاهــی از ای ــا اســت. نب ــداوم آن ه پیشــرفت های م
ــازمان  ــده در س ــه ش ــی نهفت ــش ضمن ــده دان ــن برن ــد از بی می توان
باشــد. به منظــور جلوگیــری از؛ از دســت دادن دانش هــای ضمنــی، 
ــازمان  ــی س ــش ضمن ــای دان ــع و محمل ه ــی از مناب آگاه
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ــق  ــد از طری ــم می توان ــن مه ــوده و ای ــروری ب ــری ض ام
ــد. ــق یاب ــش تحق ــت دان ــای مدیری راهبرده

چگونه می توان دانش ضمنی را در افراد شناسایی کرد؟
ــا دانــش  ــه دنبــال راه هایــی به منظــور تشــخیص اینکــه آی    اگــر ب
ــود  ــما وج ــازمان ش ــان س ــص و کارشناس ــراد متخص ــی در اف ضمن
دارد، ایــن ویژگی هــا را کــه توســط Hedlund )2003( بیــان شــده 

اســت در نظــر بگیریــد.
1.  دانــش ضمنــی بــا منابــع محــدود و پشــتیبانی، به دســت 
ــه ایــن نتیجــه مــی رســد کــه مهــم اســت و آن را  ــد، فــرد ب می آی

می کنــد. معنــی دار 
2.  دانــش ضمنــی یــک دانــش وابســته بــه عمــل اســت- دانشــی از 

ــا. نحــوه انجــام فعالیت ه
3.  دانــش ضمنــی مبتنــی بــر تجربــه فــردی افــراد بــوده و عمل گــرا 

. ست ا
ــوان "بینــش عملــی" به جــای  ــب تحــت عن ــی اغل ــش ضمن 4.  دان

ــرده می شــود. ــکار ب ــا غیرعملــی" ب "بینــش علمــی ی

راه های انتقال دانش ضمنی
ــان دشــوار اســت، پــس     اگــر انتقــال دانــش ضمنــی از طریــق زب
ــر  ــتراتژی های ذک ــال داد؟ برخــی از اس ــوان آن را انتق ــه می ت چگون
شــده در زیــر، بــه شــخص اجــازه می دهــد تــا دانــش ضمنــی خــود 
ــه دانــش  را از طریــق داســتان ها، گفتگوهــا و تعامــالت اجتماعــی ب

صریــح تبدیــل کنــد.

1.  انجمن های خبرگی و شبکه های اجتماعی
   طبــق نظــر هریــس )2009(، انجمن هــای خبرگــی آنالیــن 
بســتری را بــرای انتقــال دانــش ضمنــی از طریــق فرآینــد یادگیــری 

ــه  ــده ک ــن ای ــای ای ــر مبن ــن روش ب ــد. ای ــی ایجــاد می کنن اجتماع
ــرای یادگیــری از  ماهیــت اجتماعــی جوامــع مشــارکتی، فرصتــی ب
طریــق مکالمــات و گفتگوهــای مشــترک در میــان شــرکت کنندگان 
ــای  ــی فرصت ه ــای خبرگ ــتوار اســت. انجمن ه ــد، اس ــم می کن فراه
ــا ایده هــای جدیــد را نیــز پوشــش می دهــد. یادگیــری و مواجهــه ب

 ،)2016 ،.Zhua et al( براســاس یــک مطالعــه انجــام شــده    
روش  آنالیــن  اجتماعــی  شــبکه های  کــه  می رســد  نظــر  بــه 
ــه مالقات هــای  ــرای انتقــال دانــش ضمنــی نســبت ب ــری ب کارآمدت
ــی،  ــن خبرگ ــتم های انجم ــتفاده از سیس ــا اس ــتند. ب ــوری هس حض
هــر فــرد ضمــن عضــو شــدن در هــر یــک از شــبکه های دانشــی آن 
را گســترش داده و ظرفیــت خــود بــرای انتقــال دانشــی ضمنــی بــه 

ــد داد. ــش خواهن ــز افزای ــراد را نی ــایر اف س

2.  کار خود را نشان دهید.
    مصــور کــردن و نمایــش کاری که توســط شــما انجام شــده اســت، 
می توانــد یــک اســتراتژی مناســب بــا هــدف انتقــال دانــش ضمنــی 
ــای  ــرد از فرآینده ــن ف ــر رفت ــد فرات ــتراتژی نیازمن ــن اس ــد. ای باش

ــر تخصــص خــود اســت. ــه جنبه هــای عمیق ت ســطحی ب
 »Show Your Work« 2014( در کتــاب خــود( Bozarth      
ــتراتژی  ــد. اس ــان می کن ــش کار را بی ــی نمای ــی از چگونگ نمونه های
"کار بــا صــدای بلنــد" یکــی از انــواع نمایــش کار بــرای افــراد اســت. 

ــد  ــه از Google Glass اســتفاده می کن ــال جراحــی ک ــوان مث به عن
و همزمــان بــا آن بــه دانشــجویان پزشــکی نیــز مراحــل و نحــوه کار 
ــه تصویــر کشــیدن  ــه نوعــی درحــال ب خــود را توضیــح می دهــد، ب

و همزمــان بازگــو کــردن کار خــود اســت.
ــردن کار  ــط ک ــا ضب ــتن و ی ــن روش، نوش ــری از ای ــرد دیگ    رویک
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.

3.  داستان سرایی
ــال  ــط و انتق ــرای ضب ــر ب ــک راه موث ــازمانی ی ــتان های س     داس
دانــش ضمنــی اســت. بــا اســتفاده از مصاحبه هــای ســاختار یافتــه، 
ــتگی و  ــتانه بازنشس ــدان در آســ ــتان های کارمن ــد داســ می توانی
ــر  ــن در نظ ــپس ضم ــد. س ــن نمایی ــردآوری و تدوی ــا را گ SMEه

ــل  ــه و تحلی ــره، تجزی ــط، ذخی ــرای ضب ــن روش ب ــن بهتری گرفت
از یــک  از آن به عنــوان بخشــی  ایــن داســتان ها،  از  فهرســتی 
ــک  ــد )Reamy، 2002(. ی ــش اســتفاده کنی ــت دان سیســتم مدیری
ــک  ــری شــرکت کنندگان از ی مطالعــه نشــان داده اســت کــه یادگی
ــت،  ــوب اس ــتان های مکت ــش از داس ــو بی ــش ویدی ــا پخ ــتان ب داس
ــا نمایــش چهــره،  ــد داســتان را همــراه ب ــرا  نمایــش بصــری، رون زی
.)2012 ،Wijetunge( .ــد ــی می کن ــدا غن ــانات ص ــرکات و نوس ح

4. ثبت دروس آموخته 
    برخــی از ســازمان ها فرآینــدی رســمی بــرای ضبــط دروس  
آموختــه  موجــود دارنــد تــا دیگــران نیــز بتواننــد از تجربیاتــی کــه 
ــه  ــد. دروس آموخت خــود مشــارکتی در آن نداشــتند، اســتفاده کنن
ــط و  ــی و مرتب ــوردی واقع ــات م ــوان مطالع ــت عن ــوان تح را می ت
همچنیــن مشــابه داســتان امــا شــاید کارآمدتــر از آن به شــمار 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، به عنوان 
ــد.  ــه می باش ــذ دروس آموخت ــرای اخ ــتاندارد ب ــکل اس ــک پروت ی
ــا  ــک ویکــی و ی ــا را در ی ــد آن ه ــات می توانی ــت موضوع ــس از ثب پ
ــا اضافــه کــردن فراداده هــا )مطالعــه  ــگاه داده ذخیــره کــرده و ب پای
در خصــوص فــراداده را می توانیــد به منظــور یادگیــری بیشــتر 
ــتفاده از  ــا اس ــه، ب ــت دروس آموخت ــد ثب ــری آن در فرآین و بکارگی
ــد.( جســتجو و  ــام دهی ــایت ها انج ــه وب س ــف از جمل ــع مخلتل مناب

ــی آن هــا را بهبــود ببخشــید. بازیاب

5. تجربه هدایت شده
ــی  ــب عمیق ــورد مکت ــون )2013( در م ــون و بارت ــارد، بارت     لئون
بــه   OPPTY کرده انــد.  ارائــه  را  مطالبــی   OPPTY نــام  بــه 
 ،)Practice( ــن ــاهده )Observation(، تمری ــون مش ــواردی همچ م
مشــارکت و حــل مســائل مشــترک )Partnering( و مســئولیت 
پذیــری )Taking responsibility( اشــاره دارد. اســتراتژی یــاد 
ــق تجــارب حاصــل  ــی از طری ــش ضمن شــده به منظــور کســب دان
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 می کنــد.

ــا  ــا و ی ــی از رفتاره ــراد یک ــک از اف ــر ی ــن، ه ــش تمری ●   در بخ
کارهــای مربــوط بــه بخــش قبــل را ضمــن نظــارت و بازخوردهــای 

ــد. ــه خــود اختصــاص مــی دهن موجــود ب
●   در مرحلــه همــکاری، مربــی و فــرد مــورد نظــر، بــا یکدیگــر کار 

ــد. ــع کنن ــل و رف ــا را تحلی ــا چالش ه ــد ت می کنن
●   در مرحلــه مســئولیت پذیری، هریــک از افــراد، بخشــی از نقــش 
متخصــص را بــر عهــده دارنــد. در طــول ایــن مــدت، فــرد تشــویق 
می شــود کــه هــر یــک از تجــارب و دانــش درک شــده در مراحــل 

قبــل را تجســم نمایــد.

6. ترسیم و بازسازی عملی دانش ضمنی
    وینتــر )2016( مســیری متفاوتــی را بــرای به دســت آوردن 
دانــش ضمنــی، آن هــم بــدون انتقــال از طریــق روش هــای نگارشــی 
ــی(  ــره )مرب ــرد خب ــن روش ف ــد. در ای ــا گفتگــو، تشــریح می کن و ی
بــا قــرار گرفتــن در کنــار یــک کارآمــوز بــدون اینکــه در خصــوص 
نحــوه انجــام کار مــورد نظــر دانشــی را بــه او انتقــال دهــد، از فــرد 
ــه انجــام  ــدام ب ــش خــود، اق ــر دان ــه ب ــا تکی ــدا ب ــا ابت ــد ت می خواه
آن کار نمایــد. در ایــن میــان، مربــی بــا اصــالح خطاهــای او حیــن 
ــد.  ــل می کن ــه او منتق ــوص را ب ــن خص ــود در ای ــه خ ــرا، تجرب اج
ــان بســیاری باشــد  ــد صــرف زم ــن روش، نیازمن شــاید در عمــل ای
امــا درک فــرد کارآمــوز از دانــش مربوطــه را افزایــش خواهــد داد و 
ــر بیشــتری  ــش تاثی ــن دان ــره وری او از ای ــری و به ــزان یادگی در می
خواهــد داشــت. همچنیــن ایــن روش، رضایت منــدی افــراد از اخــذ 
ــه  ــر چ ــتراک ه ــه اش ــا را ب ــش داده و آن ه ــی را افزای ــش ضمن دان

ــد. ــویق می کن ــود تش ــای خ ــتر دانش ه بیش

نتیجه گیری
    ایجــاد روش هــا و بســترهای گوناگــون در محیــط کار، بــه 
اشــتراک گذاری دانــش ضمنــی را آســان تر کــرده و انگیــزه بیشــتری 
را در کارکنــان ایجــاد می کنــد. از جملــه ایــن روش هــا می تــوان بــه 
ــج  ــری، تروی ــی، اجــرای رویکــرد مربی گ ــر رقابت توســعه فضــای غی
مزایــای اســتفاده از توضیــح نحــوه انجــام کار، مدل ســازی راه هایــی 

ــرد. ــراد و داستان ســرایی اشــاره ک ــش کار اف ــرای نمای ب
http://theelearningcoach.com/learning/tacit-          :منبع
knowledge-transfer
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بازنمایی تاثیر مدیریت دانش بر شاخص های عملکردی سازمان

حسن دوست آذر
کارشناس ارشد مدیریت دانش

    هــر برنامــه و طرحــی در ســازمان، نیازمنــد نمایــش نتایــج قابــل 
ــرای  ــب ب ــه مناس ــا زمین ــت ت ــب و کار اس ــد کس ــر رون ــار ب انتظ
ــز از  ــش نی ــت دان ــود، مدیری ــم ش ــرای آن فراه ــازی و اج پیاده س
ــازمان ها،  ــفانه بســیاری از س ــن موضــوع مســتثنی نیســت. متاس ای
ــش خــود  ــت دان ــه مدیری ــرای برنام ــاس مشــخصی ب ســنجه و مقی
ــی از  ــدون درک صحیح ــده ب ــه ش ــات ارائ ــا گزارش ــد و عموم ندارن

ــود. ــن می ش ــده، تدوی ــان ش ــای بی ــا و ارزش ه معیاره
ــد کــه برنامه هــای تدویــن شــده  ــی بهبــود می یاب     ایــن امــر زمان
و ســرمایه گذاری های الزم به طــور مســتقیم بــه شــاخص هــای 
ــای ارســالی  ــد و گزارش ه ــدا کن ــاط پی ــورد انتظــار ســازمان ارتب م
ــان  ــل درک بی ــارات قاب ــات و عب ــتفاده از کلم ــا اس ــران، ب ــه مدی ب

شــود.

نقش سنجه ها و معیارها
    از آنجایی کــه دانــش یــک دارایــی ذاتــی  بــرای ســازمان ها 
می باشــد، ارزش گــذاری و بــرآورد میــزان تاثیــرات آن امــری دشــوار 
ــازی  ــه پیاده س ــت ک ــم اس ــت مه ــوع از آن جه ــن موض ــت. ای اس

مدیریــت دانــش نیازمنــد ســرمایه گذاری هایی مالــی، فناورانــه، 
ــد.  ــدی می باش ــانی و فرآین انس

    به عنــوان مثــال، یــک موضــوع مهــم در همــه شــرکت های 
ــه  ــنهادات مناقص ــه پیش ــد ارائ ــت فرآین ــود کیفی ــاوره ای، بهب مش
ــش ســازمانی و همــکاری درون ســازمانی به منظــور  ــر اســاس دان ب
افزایــش احتمــال برنــده شــدن در مناقصــات می باشــد. ســؤال 
اساســی و اصلــی اینجاســت کــه تعییــن میزان تاثیــر اقدامــات مبتنی 
بــر دانــش و مدیریــت دانــش بــر نــرخ موفقیــت در مناقصــات چگونــه 
ــه  ــود ک ــی ش ــرح م ــی مط ــؤال در حال ــن س ــت. ای ــر اس امکان پذی
متغیرهــای بســیاری همچــون افــراد، موقعیــت جغرافیایــی، آمــوزش 

ــد.  ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــدی را تح ــار کلی ــن معی ــت ای و رقاب

بسیاری از سازمان ها شکست خورده اند.
ــه چالش هــای اشــاره شــده، بســیاری از ســازمان ها،  ــا توجــه ب     ب
بــه اســتفاده از معیارهــا و ســنجه هایی بــا ماهیــت "ورودی" ماننــد 
تعــداد جســتجو و بازدیــد در صنــدوق پیشــنهادات، تعــداد دریافــت 
و ذخیــره اســناد، تعــداد کلیک هــای انجــام شــده بــرای اســتفاده از 
اســناد و... روی آورده انــد. 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.

ــده  ــام ش ــرمایه گذاری های انج ــه س ــد ک ــد بدانن ــاز دارن ــران نی رهب
بــر روی مدیریــت دانــش چــه تاثیــری بــر نــرخ ســود آن هــا دارد و 
ایــن ســرمایه گذاری در طــول زمــان چگونــه می توانــد بهبــود یابــد.

    عــدم دسترســی بــه ایــن اطالعــات موجــب ســرخوردگی رهبــران 
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ــع از ایجــاد  ــن اســت مان ــی شــود و ممک ــان م ــازمان و کارفرمای س
تعامــل صحیــح میــان مدیریــت دانــش و ســازمان شــود. عــدم درک 
ــی  ــش، یک ــت دان ــی از مدیری ــده ناش ــاد ش ــب و کار ایج ارزش کس
از دالیلــی اصلــی رهــا شــدن طرح هــا و برنامه هــای دانشــی و 

ــد.  ــازمان ها می باش ــوی س ــش از س ــت دان مدیری

سنجش نتایج و خروجی ها
ــر  ــی ب ــز گزارش ده ــش تمرک ــن چال ــر ای ــه ب ــی غلب ــد اصل     کلی
"پیامدهــا" و نتایــج حاصــل از پیاده ســازی مدیریــت دانــش اســت. 
ــا  ــده ب ــت آم ــج به دس ــه نتای ــد ک ــی رخ می ده ــز زمان ــن تمرک ای
ــند.موفقیت در  ــته باش ــت داش ــازمان مطابق ــتراتژیک س ــداف اس اه
ــد: ــب می نمای ــترک را طل ــل مش ــن اص ــروی از چندی ــر پی ــن ام ای

●  نگرش ساده و شفاف
ــر  ــش در نظ ــت دان ــتای مدیری ــت کالن را در راس ــر 5 فعالی حداکث
ــا  ــن فعالیت ه ــز باشــند. ای ــازمان متمرک ــج س ــر نتای ــه ب ــد ک بگیری
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
ــه  ــرای توج ــازمان ب ــران س ــران و رهب ــب مدی ــور ترغی     به منظ
بــه مدیریــت دانــش بایســتی بســتری بــرای نمایــش تأثیــر ملمــوس 
مدیریــت دانــش فراهــم کــرده و مزایــای آن را در قالــب ارزش مالــی 
ــت  ــاوره ای توانس ــرکت مش ــک ش ــال ی ــوان مث ــد. به عن ــه دهن ارائ
ــتراک گذاری  ــه اش ــش و ب ــت دان ــای مدیری ــتفاده از راهکاره ــا اس ب

تجــارب قبلــی خــود در زمینــه تنظیــم اســناد مناقصــه، زمــان تهیــه 
ــی در  ــن صرفه جوی ــر ای ــد. اگ آن را حــدود 40 ســاعت کاهــش ده
ــود  ــخص می ش ــود، مش ــرب ش ــدان ض ــی کارمن ــزان ارزش زمان می
کــه صرفه جویــی مالــی باالیــی را بــرای ســازمان بــه دنبــال داشــته 
ــران  ــا رهب ــد ت ــد ش ــب خواه ــوس موج ــه ملم ــن نتیج ــت. ای اس
ســازمان اســتفاده از رویکــرد مدیریــت دانــش را در ســایر بخش هــا 

و فرآیندهــا نیــز مــورد توجــه قــرار دهنــد.

●   جلب مشارکت نیروی انسانی
    تعامــل و صحبــت کــردن بــا کاربــران و نیــروی انســانی همــواره و 
ــی می داننــد  ــه خوب ــران ب در هــر زمینــه ای راهگشــا می باشــد. کارب
ــام  ــا در انج ــه آن ه ــد ب ــع جدی ــا و مناب ــی ابزاره ــه زمان ــه چ ک
ــد.  ــک می نمای ــت در کار کم ــان و موفقی ــی زم ــا، صرفه جوی کاره
نظرســنجی منظــم و مصاحبــه بــا کارکنــان کلیــدی به منظــور 
اخــذ بازخوردهــای حاصــل از پیاده ســازی مدیریــت دانــش ضــروری 
اســت. ایــن تعامــل موجــب خواهــد شــد تــا داســتان موفقیت هــای 
ــده و  ــو ش ــش بازگ ــت دان ــش و مدیری ــری دان ــل از  به کارگی حاص
ــران ســازمان فراهــم شــود. ــا رهب ــرای گفتگــو ب ــه مناســبی ب زمین

●   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 

پیاده ســازی موفــق مدیریــت دانــش، تحقــق نیابــد.
https://www.iknow.us/iknowinsights/measuring- منبــع: 
business-value-km
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معرفی کنفرانس مدیریت دانش

بیست ویکمین کنفرانس بین المللی مدیریت دا

2019 ICKM
        August       

     کنفرانــس تحقیقــات بین المللــی، ســازمانی متحــد بــرای 
جمــع آوری تعــداد قابــل توجهــی از رویدادهــای علمــی مختلــف در 
ــی  ــا در ط ــت. رویداده ــس اس ــک کنفران ــه در ی ــرای ارائ ــان ب جه
ــی  ــا، ط ــدت ارائه ه ــداد و م ــه تع ــته ب ــس بس ــان کنفران ــدت زم م
یــک دوره زمانــی معیــن اجــرا می شــوند. یکــی از موضوعــات مهــم 
ــه حــوزه مدیریــت دانــش  ــوط ب در ایــن مجموعــه کنفرانس هــا مرب

اســت.
ــردآوری  ــدف گ ــا ه ــش ب ــت دان ــی مدیری ــس بین الملل     کنفران
دانشــمندان، محققــان و پژوهشــگران علمــی در زمینــه تبــادل 
تمــام  در  تحقیقــات  نتایــج  اشــتراک گذاری  بــه  و  تجربیــات 
جنبه هــای مدیریــت دانــش برگــزار می شــود همچنیــن یــک 
ــان، متخصصــان و مدرســان  ــرای محقق ــان رشــته ای ب ــرم می پلت ف
ارائــه می دهــد تــا تازه تریــن نوآوری هــا، روندهــا و نگرانی هــا و 
ــده در  ــه ش ــای پذیرفت ــی و راه حل ه ــای عملیات ــن چالش ه همچنی

ــد. ــرار ده ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــش را م ــت دان ــه مدیری زمین

موضوعات
موضوعات قابل ارسال برای مقاالت عبارتند از:

●   مدیریت دانش
●   مبانی و نظریه ها

●   علوم، نظریات و مهارت در مدیریت دانش
●   برنامه های تداوم دانش و کمبود منابع انسانی

●   تبدیل دانش به محصوالت و توسعه کسب و کار
IP مدیریت سرمایه فکری و مدیریت   ●

●   سیستم های مدیریت دانش اثر بخش
●   بهترین تجربیات مدیریت دانش

ــه اشــتراک گذاری دانــش در محیــط شــرکت  ●   ایجــاد فرهنــگ ب
و صنعــت

●   توسعه مدیریت دانش در کشورهای جهان سوم
●   انجمن های اطالعاتی و دانشی

●   چارچوب های قانونی در مدیریت دانش
●   روش های مدیریت دانش
●   مدل های مدیریت دانش

●   رویکردهای نوآورانه برای مدیریت دانش
●   رویکردهای چابک برای مدیریت دانش

●   مدیریت دانش و وب 2.0 / وب 3.0
●   ابزارهای انتقال دانش و به اشتراک گذاری دانش

●   مطالعات تجربی انتقال دانش در شبکه های اجتماعی
●   روش هــای طراحــی و دســتورالعمل های مدیریــت دانــش 

ــور ــاع مح اجتم
●   ارتباطات و همکاری

تاریخ های مهم
 February ــا ــه ت ــل مقال ــن کام ــا مت ــت ارســال خالصــه ب ●   مهل

2019  ,28

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

8-7

نش
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معرفی کتاب

الزامات مدیریت دانش
 John S. Edwards :نویسنده

پروفسور مدیریت دانش
OR Essentials از مجموعه

    ایـن کتـاب مـروری بـر مدیریـت دانـش بـا رویکردی جامع اسـت 
کـه هـم جنبـه نـرم و هم سـخت آن را شـامل می شـود. 

    ایـن کتـاب بـه جـای پرداختـن بـه مدیریـت دانـش از یـک بعـد 
به طـور مثـال علـوم کامپیوتـر و یـا یادگیری سـازمانی، نگاهـی کامال 
جامـع و یکپارچـه از تمـام جوانـب آن دارد. بخش هـای ایـن کتـاب 
بیانگـر برتریـن مقـاالت مدیریـت دانـش ارائـه شـده در قرن بیسـت 
 Ikujiro و یکـم می باشـد. مقاالتـی از بـزرگان ایـن حـوزه از جملـه

 .  David Schwartz و   Nonaka ،Frada Burstein

    در بیشـتر فصل هـای کتـاب بـه اقدامـات انجـام شـده در کنـار 
تئـوری پرداختـه شـده اسـت. 

فهرست مطالب
●    مقدمه: تنظیم صحنه

●    دانش مدیریت و مدیریت دانش: واقعیت و صورت های 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 زمینه های 

تجاری
●    یک چارچوب مفهومی در صنعت بهداشت خانه

●    مطالعه  تسهیل گران مدیریت دانش در کشورهای مختلف
●    انتقال دانش در سیستم های مدیریت دانش

●    ارزیابی رفتار تسهیم دانش : توسعه و اعتبار سنجی 
●    بازیابی دانش: زیراکس و داستان مدیریت دانش

مشـکالت   : دانشـی  سـرمایه های  از  زیـادی  حجـم  مدیریـت     ●
سـازمانی و  شـناختی 

●    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 شبکه های اجتماعی در خلق دانش

رضا یقینی
کارشناس مدیریت دانش

ــده  ــام ش ــات انج ــده تحقیق ــه دهن ــه OR Essentials ارائ مجموع
در مــورد موضوعــات خــاص بیــن واحــدی اســت کــه شــامل طیــف 
گســترده ای از اساســی ترین تــا پیچیده تریــن مســائل مختلــف 
مرتبــط بــه تحقیــق در عملیــات می باشــد. ایــن مجموعــه بهتریــن 
مقــاالت تحقیقاتــی از مهم تریــن مجــالت بخــش تحقیــق در 

عملیــات را جمــع آوری و ارائــه می کنــد.




