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تأثیر متقابل رویکردها و ابزارهای فناورانه مدیریت دانش در سال 2016

امیر خسروانی
سردبیر و مدیر ارشد پروژه

مقدمه

کســبوکار ،در اصــل ،مجموعــة گســتردهای از دانــش و
اطالعــات اســت و آن چیــزی اســت کــه موجــب خلــق کاالهــا و
خدمــات بهینــه میشــود .دانــش کس ـبوکار بــه صــورت شــبکهای
از بینشهــا و ایدههــا کــه توســط کارکنــان بــه اشــتراک گذاشــته
میشــود ،تعریــف میگــردد و در مســتندات ،دســتورالعملها،
راهنماهــا ،لیســتها ،پایگاههــای داده ،یادداشــتها و فایلهــا
نهفتــه اســت .ذهــن اعضــای تیمهــای کاری و همچنیــن تخصــص
و تجرب ـهای کــه بــرای تســهیل کس ـبوکار بــدان نیــاز داریــم نیــز
در محــدودة دانــش کســبوکار میگنجــد .بــه واقــع میتــوان بــه
ایــن نتیجــه رســید کــه دانــش قــدرت اســت و هنگامیکــه بــه
درســتی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،یــک ســازمان موفــق و نمونــه
را بــه وجــود م ـیآورد .فنــاوری تــا بــه حــال ،تأثیــر فوقالعــادهای
بــر مدیریــت دانــش داشــته اســت و الهامبخــش توســعة بســترهای
نرمافــزاری قدرتمنــدی بــوده اســت کــه بــه نوبــة خــود ،اســتراتژی
مدیریــت دانــش را تقویــت کردهانــد .بنابرایــن نرمافــزار مدیریــت
دانــش ،در پاســخ بــه خواســتهها و چالشهــای جدیــد ،همچنــان
بــه تکامــل خــود ادامــه میدهــد .در ادامــه بــه چنــد پدیــدة
نوظهــور مدیریــت دانــش (در ســال  )2016کــه چهــرة نرمافــزار
مدیریــت دانــش را تغییــر داده اســت ،اشــاره میکنیــم.

1 .1ادغــام رســانههای اجتماعــی در نرمافزارهــای
مدیریــت دانش
رســانههای اجتماعــی روش اســتفاده از اینترنــت را متحــول
کردهانــد .صاحبــان کســبوکار در کنــار کار روزمــرة خــود از
فیسبــوک و توئیتــر بــه منظــور بــه اشــتراک گــذاری داســتانهای
شــخصی ،تبلیــغ و توســعه محصــوالت و خدمــات خــود و همچنیــن
ارتبــاط وســیعتر بــا مخاطبــان ،اســتفاده میکننــد .وبســایتهای
شــبکة اجتماعــی ابــزار بســیار مؤثــری بــرای بازاریابــی و ارتباطــات
هســتند و اســتفاده از آنهــا نیــز بســیار ســاده اســت .بــه عنــوان
یــک نتیجــه عنصــر «شــبکة اجتماعــی» میتوانــد بــا انــواع مختلــف
نرمافزارهــا و برنامههــای کاربــردی از جملــه نرمافزارهــای مدیریــت
دانــش یکپارچهســازی شــود .هنگامیکــه مؤلفههــای رســانه
اجتماعــی بــا نرمافــزار مدیریــت دانــش مخلــوط میشــوند ،کار
روزانــه آســانتر میشــود و پرســنل ســازمان میتواننــد بــه طــور
مســتقیم بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کــرده و تعامــل مؤثرتــری
داشــته باشــند .بنابرایــن عناصــر شــبکه اجتماعــی بــه عنــوان
«ماهیــت» یــا «طبیعــت دوم» نرمافزارهــای مدیریــت دانــش بــه
شــمار میرونــد.
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2 .2بلــوغ و کارایــی بیشــتر ابزارهــای جســتجو و
نمایهســازی

ابــزار جســتجو قابلیتــی حیاتــی را بــه نرمافزارهــای مدیریــت
دانــش میافزایــد کــه عملکــرد آن عمدتــاً بــه نمایهســازی مؤثــر
بســتگی دارد .نمایهســازی ( )Indexingعبارتاســت از ســازماندهی
نتایــج جســتجو بــه گونـهای کــه انســجام و ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگر
حفــظ شــود .نرمافزارهــای کســبوکار اجتماعــی کــه مبتنــی بــر
اینترانــت هســتند (هماننــد نرمافــزار مدیریــت دانــش) ،بســیار بــر
قابلیــت جســتجوی قدرتمنــد تکیــه میکننــد تــا از عملکــرد آن در
زمــان اوج اســتفاده از نرمافــزار ،اطمینــان یابنــد .همزمــان بــا رشــد،
توســعه و بلــوغ نمایهســازی در جســتجوی آنالیــن ،کاربــران قادرنــد
بــا ســرعت بیشــتری بــه بازیابــی فایلهــا و اســناد مــورد نظــر خــود
اقــدام ورزنــد کــه بــه نوبــة خــود باعــث افزایــش بهــرهوری ســازمانی
خواهــد شــد.

3 .3تعامــل ســازمانی آســانتر شــده و از اهمیــت
بیشــتری برخــوردار میشــود

تعامــل موجــب تســهیل فرآیندهــای کســبوکار میشــود،
امــا برقــراری تمــاس مســتقیم میــان اعضــای تیــم خــود میتوانــد

چالشبرانگیــز باشــد؛ بــه خصــوص مواقعــی کــه کارکنــان بــه صورت
از راه دور کار میکننــد .خوشــبختانه در حــال حاضــر ،جنبههــای
تعاملــی سیســتمهای مدیریــت دانــش بیشــتر از هــر زمــان دیگــر
پیشــرفت نمــوده اســت و همانطــور کــه در نرمافزارهــای اجتماعــی
مبتنــی بــر اینترانــت دیــده میشــود ،کاربــران بــه راحتــی قادرنــد
بــا اســناد کار کــرده و بــه طــور همزمــان بــا یکدیگــر در ارتبــاط
باشــند.

4 .4فناوریهــای مرتبــط بــا تلفنهــای همــراه
نقشــی محــوری ایفــا میکننــد و پیشــرو
هســتند

در عصــر فنــاوری ،کافــی اســت بــه اطــراف هــر مرکــز خریــد
یــا هــر کافیشــاپ نگاهــی بیاندازیــم تــا حداقــل چندیــن نفــر
را بیابیــم کــه بــه گوشــیهای همــراه و تبلتهــای خــود خیــره
شــدهاند .فناوریهــای همــراه بــه اصلیتریــن ابــزار دسترســی
بــه وب ،چــه بــرای افــراد عــادی و چــه متخصصــان و کارشناســان
تبدیــل شــده اســت .فناوریهــای همــراه باعــث صرفهجویــی در
زمــان و هزینــه شــده و بنابرایــن انتظــار مــیرود نرمافزارهــای
مدیریــت دانــش بــه زودی بــا فناوریهــای همــراه ترکیــب شــوند
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بــه گونــهای کــه ایــن دو از یکدیگــر قابــل تفکیــک نباشــند.
بدیــن ترتیــب اعضــای ســازمان بــدون آنکــه مجبــور بــه حضــور
فیزیکــی در شــرکت باشــند ،میتواننــد بــه سیســتم مدیریــت
دانــش ســازمان دسترســی پیــدا کننــد .فروشــندگان نرمافزارهــای
اجتماعــی مبتنــی بــر اینترانــت ،از ایــن پــس بایــد اطمینــان حاصــل
کننــد کــه نرمافــزار آنــان بــدون مشــکل بــر روی سیســتم عامــل
موبایــل و تبلــت کار میکنــد.

5 .5تصاویر جایگزین ارقام و متن خواهد شد

نســخههای اولیــة نرمافزارهــای مدیریــت دانــش ،بیشــتر بــر
مبنــای فهرس ـتهای طوالنــی و فایلهــای نوشــتاری اســتوار بــوده
و عملکــردی منقطــع داشــتند .تصاویــر و آیکونهــای جــذاب تقریبـاً
در آن وجــود نداشــت .کاربــران مجبــور بودنــد بــا جســتجو در میــان
خطــوط نوشــتاری متراکــم ،اطالعــات و دانــش مــورد نظــر خــود
را بیابنــد .پــس از آنکــه جنبههــای بصــری نرمافــزار مدیریــت
دانــش تکامــل یافــت ،نس ـلهای بعــدی ایــن نرمافزارهــا بــه طــور
فزاینــده بــر تصاویــر متکــی بــوده و بــه کاربــران کمــک میکننــد
تــا بــه راحتــی صفحــات وب را ورق بزننــد .لیســتهای طوالنــی
از دادههــا و متــون ،جــای خــود را بــه تصاویــر داده و جســتجوی
فایلهــا و اســناد را آســانتر میکنــد.

6 .6یکپارچهسازی فرآیندهای خارجی

امــروزه بســیاری از کارشناســان و متخصصــان ،میــان انبوهی از
نرمافزارهــای ارتباطــی ،برنامهریــزی ،مدیریــت پــروژه ،ایجــاد محتــوا
و فعالیتهــای دیگــر ،خــود را ســرگردان میبیننــد و نیــاز دارنــد
بــا تمــام ایــن نرمافزارهــا کار کننــد تــا مســیر حرف ـهای و شــغلی
خــود را بــه پیــش ببرنــد .اینگونــه فرآیندهــای بیرونــی همــواره الزم
اســت؛ امــا بــدان معنــا نیســت کــه ایــن فرآیندهــا میتواننــد جــای

مدیریــت دانــش را بگیرنــد .نرمافزارهــای اجتماعــی مبنتــی بــر
اینترانــت ،نیــاز بــه وارد شــدن و نقــل مــکان میــان اپلیکیش ـنهای
کاربــردی مختلــف را حــذف میکنــد و در نتیجــه کاربــران
میتواننــد از طریــق یــک مجموعــة یکپارچــه تمامــی فرآیندهــای
کاری خــود را در یــک فضــای مناســب ،مدیریــت نماینــد.

7 .7مشارکت و تعامل کاربران افزایش مییابد

اعضــای هــر ســازمان بــه طــور جــدی در تالشانــد تــا از
طریــق بــه اشــتراکگذاری ایدههــا و عقایــد خــود ،بــه ســازمان
کمــک کننــد .مدیریــت دانــش در حــال تغییــر و تحــول از فضــای
کنتــرل بــه فضــای تســهیل و زمینهســازی انجــام اقدامــات اســت
بــه گونــهای کــه تیمهــای کاری قــادر باشــند دانــش و اطالعــات
خــود را بــه صورتــی ارگانیــک و پویــا بــا یکدیگــر بــه اشــتراک
بگذارنــد .نرمافزارهــای مدیریــت دانــش بــه منظــور تشــویق ایــن
تعامــل ،بــه انعطافپذیــری و فراگیــر نمــودن مجوزهــا و ســطوح
دسترســی در ماژولهــای مختلــف نرمافــزار روی آوردهانــد.

8 .8مدیریــت دانــش و ایجاد محتــوا (خلــق دانش)،
بایــد بــه مــوازات یکدیگر پیــش روند

محتواهایــی نظیــر وبالگهــا و مقــاالت منتشــر شــده در آنهــا،
ابــزاری ضــروری بــرای بازاریابــی بــه شــمار میرونــد .ســازمانها
بــه طــور منظــم بــه تولیــد محتــوای جدیــد اقــدام میورزنــد تــا
بــا افزایــش نیــاز و تقاضــا بــرای دانــش و اطالعــات همــگام شــوند.
نرمافــزار مدیریــت دانــش ایــن امــکان را فرآهــم میکنــد تــا کاربــر
همزمــان بــا خلــق محتــوا بــه تــگ کــردن ،اشــتراک و ســازماندهی
آنهــا نیــز بپــردازد .چنیــن محیطــی بــه کاهــش ســردرگمی کمــک
میکنــد و باعــث میشــود مدیریــت دانــش بــه فرآینــدی تعاملــی
و جــذاب تبدیــل شــود.
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9 .9تقسیمبندی فضاها بسیار مفید است

سیســتم مدیریــت دانــش یــک انجمــن اجتماعــی اســت کــه
در آن داراییهــای اطالعاتــی و دانشــی بــه اشــتراک گذاشــته شــده،
تصفیــه و ســازماندهی میشــود .هــر چنــد ســازمانها اغلــب
در دوران رشــد ســریع و موفقیــت خــود ،دچــار ســرریز اطالعــات
( )Information overloadمیشــوند بــه گون ـهای کــه پیــدا کــردن
راهحــل و اصــاح معضــات برایشــان بســیار دشــوار میشــود؛ امــا
نرمافــزار مدیریــت دانــش ایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه دانــش
و اطالعــات بــه فضاهــای اجتماعــی متعــدد تقســیمبندی شــده و
بــه عنــوان مثــال تیــم بازاریابــی ســازمان دیگــر مجبــور نخواهــد
بــود اســناد و مــدارک مرتبــط بــا حســابداری یــا پشــتیبانی فنــی را
بــرای یافتــن اطالعــات بــازار مــورد جســتجو قــرار دهــد .بنابرایــن
ویژگــی تقســیمبندی ،نقــش بســیار مهمــی در آینــدة نرمافزارهــای
اجتماعــی اینترانتمحــور و مدیریــت دانــش ایفــا خواهــد کــرد.

1 010رابــط کاربــری ( )User Interfaceجــذاب و
کاربرپســند

نقطــة تمــاس میــان اعضــای ســازمان و سیســتم مدیریــت
دانــش ،رابــط کاربــری نرمافــزار اســت .رابــط کاربــری دقیقـاً همــان
چیــزی اســت کــه پرســنل هنــگام ورود بــه نرمافــزار مشــاهده

میکننــد و بــه طــور مســتقیم بــر نحــوة منتقــل شــدن کاربــران
از یــک صفحــه بــه صفحــة دیگــر نرمافــزار و تجربــه و دریافــت
آنــان از سیســتم تأثیــر میگــذارد .رابــط کاربــری کــه بــه خوبــی
طراحــی شــده باشــد ،موجــب تشــویق و ترویــج اســتفادة مناســب
از سیســتم شــده و برعکــس رابــط کاربــری شــلوغ و گیجکننــده
باعــث ناامیــدی پرســنل و کاهــش مراجعــه بــه سیســتم خواهــد
شــد .تیمهــای توســعة نرمافــزار زمــان و هزینــة زیــادی را صــرف
طراحــی رابــط کاربــری بــا جلوههــای بصــری جــذاب میکننــد و
یــک رابــط کاربــری درجــه یــک و بســیار شــیک ،عنصــر اصلــی در
تــداوم اســتفاده از نرمافــزار اســت.

1 111نرمافزارهــای مدیریــت دانــش موجــب ارتبــاط
بــا مشــتری میشــود

درحالیکــه فرآیندهــای کســبوکار هــر روزه گســتردهتر
و جامعتــر میشــوند ،نرمافزارهــای مدیریــت دانــش در حــال
توســعة رویکــردی بهتــر و قویتــر نســبت بــه ذینفعــان هســتند بــه
گونـهای کــه فروشــندگان ،تولیدکننــدگان ،مشــتریان و کارفرمایــان
را بــا یکدیگــر مرتبــط میســازد .نســخههای جدیــد نرمافزارهــای
مدیریــت دانــش امــکان یکپارچهســازی دانــش ذینفعــان خارجــی
بــا واحدهــای داخلــی ســازمان را بــه وجــود م ـیآورد و طرفهــای
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خارجــی و داخلــی میتواننــد بــه راحتــی دانــش و اطالعــات خــود را
بــه اشــتراک بگذارنــد .عــاوه بــر ایــن همزمــان بــا ظهــور چالشهــا
و راهحلهــای جدیــد ،بــه روز رســانی مــداوم و خــودکار نیــز نقــش
تعییــن کننــدهای در تــداوم اســتفاده از نرمافزارهــا دارد .مجموعــه
نرمافزارهــای مدیریــت دانــش و ک ً
ال نرمافزارهــای اجتماعــی
مبتنــی بــر اینترانــت ،همــواره در حــال تغییــر و تحولانــد و بــا
هــر ب ـهروز رســانی بهبــود مییابنــد .تعج ـبآور نخواهــد بــود اگــر
در آینــده ترفندهــای شــگفتانگیزی بــرای بهبــود هرچــه بیشــتر
آنهــا بــه کار بــرده شــود.
1212سفارشیســازی و کارایــی نرمافزارهــای KM

بیشــتر خواهد شــد

گزینههــای متعــددی کــه نرمافزارهــای مدیریــت دانــش
مبتنــی بــر شــبکههای اجتماعــی ارائــه میکننــد ماننــد
شــاهکلیدی اســت کــه عم ـ ً
ا بــا نیازهــای هــر ســازمانی متناســب
اســت .امــا هــر ســازمان بــه نوبــة خــود یکتــا و منحصــر به فرد اســت
و بنابرایــن بــه نرمافــزار مدیریــت دانشــی نیــاز داریــم کــه متناســب
بــا نیازهــای تکتــک ســازمانها باشــد .بنابرایــن در کنــار ارائــة
محصولــی کامــل و عمومــی ،سفارشیســازی نیــز بــرای موفقیــت
در پیادهســازی نرمافــزار امــری حیاتــی اســت .همزمــان بــا تکامــل
نرمافزارهــای مدیریــت دانــش و افــزوده شــدن گزینههــای مختلــف
بــه آنهــا ،ایــن نرمافزارهــا همچنــان قابلیــت سفارشیســازی خــود
را حفــظ نمــوده و اجــازه میدهنــد راهحلهایــی کــه بــه بهتریــن
وجــه بــا رشــد ســازمان همراســتا اســت را شناســایی و اجــرا نمــود.
شــاید ایــن قابلیــت یکــی از مهمتریــن تغییراتــی باشــد کــه مدیریــت
دانــش در ســال  2016بــر نرمافزارهــای  KMاعمــال کــرده اســت.

1313پشــتیبانی از مشــتری بــه صورتــی یکپارچــه
ادامــه خواهــد یافــت

پشــتیبانی و حمایــت از مشــتری بــرای هــر ســازمان امــری
بســیار حیاتــی اســت .از آنجــا کــه نرمافــزار مدیریــت دانــش
اســناد و مــدارک مرتبــط بــا محصــوالت و خدمــات را در خــود جــای
میدهــد ،یــک پلتفــرم ایــدهآل بــرای خدمترســانی بــه مشــتری
محســوب میشــود .یکپارچهســازی خدمــات مشــتری بــه صورتــی
کامــل و دقیــق در نرمافــزار مدیریــت دانــش صــورت میگیــرد
و ایــن مســئله همیشــه یکــی از مهمتریــن فرصتهــا پیــش روی
ســازمانهای مشــتریمدار بــوده اســت.

1414خطاهــا و مشــکالت موجــود در هــر یــک
از زیرسیســتمها بــه آســانی شناســایی و
مرتفــع میشــود

صرفنظــر از اینکــه یــک سیســتم مدیریــت دانــش چقــدر
خــوب طراحــی شــده باشــد ،اشــکاالت ،باگهــا و مســائل دیگــر
گاهــی از اوقــات در سیســتم بــروز میکنــد .ترفنــدی کــه بــرای
مبــارزه بــا ایــن معضــات پیشــنهاد میشــود ایــن اســت کــه
خطاهــا بــا بیشــترین ســرعت ممکــن ردیابــی و شناســایی شــوند.
بدیــن منظــور اکثــر نرمافزارهــای مدیریــت دانــش ،بــه ســامانه
تیکتینــگ (گــزارش آنالیــن خرابــی) و پشــتیبانی از مشــتریان فقــط
بــه منظــور رفــع اینگونــه مســائل مجهــز شــدهاند .هنگامیکــه
یکــی از کارکنــان ،مشــتریان یــا فروشــندگان از بــروز اشــکال یــا
مســئلهای در سیســتم آگاه میشــوند ،قــادر خواهنــد بــود فــورا ً
یــک تیکــت بــرای مدیــر نرمافــزار بــاز کننــد و معضــل بــه وجــود
آمــده را گــزارش کننــد .ایــن بهبودهــای مبتنــی بــر جنبههــای
اجتماعــی ،نرمافــزار را در اوج عملکــرد و کارایــی خــود نــگاه
مــیدارد و تعامــل کاربــران را افزایــش میدهــد.
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ارزیابی بلوغ مدیریت دانش؛ معیارهای ارزیابی مدل APQC

احمد سپهری
مدیر اجرایی پروژه
در شــماره پیشــین مجلــه مطالعــات مدیریــت دانــش در مطلبی
تحــت عنوان»مدلهــای مدیریــت دانــش؛ چیســتی و چرایــی» بــه
دالیــل نیــاز ســازمانها بــه ارزیابــی ســطح بلــوغ مدیریــت دانــش
پرداختــه شــد و بــا اشــاره بــه مدلهــای موجــود در ایــن حــوزه،
مــدل بلــوغ مدیریــت دانــش مرکــز بهــرهوری و کیفیــت آمریــکا
( )APQCبــه عنــوان یکــی از برتریــن مدلهــای بلــوغ مدیریــت
دانــش معرفــی شــد .در ایــن شــماره قصــد داریــم معیارهــای اصلــی
و زیرمعیارهــای ایــن مــدل را مــورد بررســی قــرار دهیــم.
ابعاد مدل بلوغ مدیریت دانش APQC

مــدل ارزیابــی بلــوغ مدیریــت دانــش مرکــز بهــرهوری و کیفیت
آمریــکا ( )APQCشــامل چهــار بعد(معیــار) راهبــرد ،کارکنــان،
فراینــد و مدیریــت محتــوا و فنــاوری اطالعــات اســت .در ادامــه
ایــن بخــش مختصــری از هــر یــک از ایــن ابعــاد و چگونگــی ایجــاد
تغییــرات بــرای حرکــت ســازمان بــه ســطوح باالتــر ارائــه خواهــد
شــد.

1 .1معیار راهبرد

اولیــن معیــار ارزیابــی بلــوغ مدیریــت دانــش در مــدل APQC
معیــار راهبــرد اســت .ایــن معیــار بــا ســنجش ســه زیرمعیــار
«اهــداف» »BusineesCace« ،و«بودجــه» وضعیــت مدیریــت
دانــش ســازمان در ســطح راهبــردی را مــورد ســنجش قــرار
میدهــد.
•اهداف
یکــی از اولیــن اقدامــات بــرای ایجــاد برنامــه مدیریــت دانــش،
شناســایی و تعییــن اهــداف ســازمان در ایــن حــوزه میباشــد .از

ارزیابــی بلــوغ مدیریــت دانــش اجــازه
میدهــد شــرکتهایی کــه در حــال
اجــرای پروژههــای مدیریــت دانــش
هســتند ،فعالیتهــای خــود را بــه
صــورت جامــع ارزیابــی نماینــد و بــه
صــورت سیســتماتیک و نظاممنــد
جایــگاه و موقعیت خویــش را در مدیریت
دانــش تشــخیص دهنــد و دقیقـ ًا موانــع
پیشــرفت را شناســایی کــرده ،تغییــرات
و تنظیمــات الزم را اجــرا و منابــع مــورد
نیــاز بــرای رســیدن بــه مراحــل بعــدی
را تعییــن کننــد.
جملــه مهمتریــن ســؤاالتی کــه در ایــن بخــش بایــد بــه آن پاســخ
داد ،ایــن اســت کــه چــرا ســازمان میخواهــد جریــان دانــش را
بهبــود ببخشــد و میخواهــد بــه چــه چیــزی دســت یابــد؟
در ســطوح پایینتــر بلــوغ ممکــن اســت اهــداف بــه روشــنی
تعریــف نشــده باشــد امــا ســازمان بــه طــور کلــی از مدیریــت دانــش
و نیــاز کســبوکار بــه آن آگاهــی دارد .هــر چــه ســطوح بلــوغ
ســازمان افزایــش یابــد ،اهــداف مدیریــت دانــش مســتند شــده و
نهایتــاً بــا اهــداف کســب و کار همراســتا میگردنــد.
•Business Case

اولیــن قــدم در شــروع یــک پــروژه جدیــد تدویــن Business
 Caseاســت کــه بــه تشــریح مشــکل یــا فرصــت کســب و کار
موجــود میپــردازد .در تدویــن  ،Business Caseســود یــا منفعــت

و راهحلهــای موجــود ،هزینههــا و درآمدهــای مرتبــط بــا هــر
آلترناتیــو تشــریح میشــود Business Case .مبنــا و پای ـهای بــرای
شــروع یــک پــروژه اســت و بــه طــور کامــل دالیــل ایجــاد پــروژه
و منافــع کلیــدی حاصــل از آن را مســتند میکنــد .برنامههــای
مدیریــت دانــش در یــک ســازمان در راســتای دریافــت حمایــت و
تأمیــن مالــی ،میبایســت بــه یــک  Business Caseمتکــی باشــد.
ســازمانهایی بــا ســطوح بلــوغ پایینتــر ،نقــاط نیازمنــد
تمرکــز در مدیریــت دانــش را مشــخص ســاخته و طرحــی منطقــی
بــرای تالشهایشــان برنامهریــزی میکننــد .هــر چــه ســطوح
بلــوغ افزایــش یابــد ،ســازمان یــک  Business Caseرســمی را ایجــاد
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گردنــد ،ســازمان ایــن موانــع را مشــخص ســاخته و همچنیــن
آموزشهــای رســمی و پاداشهایــی را در ایــن راســتا در نظــر
خواهــد گرفــت .بــرای افزایــش ســرعت فرهنــگ اشــتراک دانشــی
ســازمانها بــا باالتریــن ســطوح بلــوغ ،فعالیتهــای مدیریــت دانــش
را بــا برنامههــای بهبــود ماننــد (شــش ســیگما) و راهبردهــای
مدیریــت ســرمایه انســانی ســازگار و یکپارچــه میکننــد.
میکنــد کــه اثــرات مدیریــت دانــش و بازگشــت ســرمایه پیشبینــی
شــده را مشــخص کنــد .در باالتریــن ســطوح بلــوغ ،فرایندهــای
دانــش ســازمانی بــه داراییهــای قابــل عرضــه تبدیــل میشــوند.
•بودجه
هیــچ ســازمانی بــدون تأمیــن مالــی نمیتوانــد اقدامــات
مدیریــت دانــش را دنبــال کنــد .در ســطوح پایینــی بلــوغ مدیریــت
دانــش ،تخصیــص منابــع ،متمرکــز و بــه صــورت پــروژهای میباشــد.
همچنیــن بخشــی از بودجــه صــرف دیگــر برنامههــای تســهیلگری
خواهــد شــد .برنامههــای بــا ســطح بلــوغ مدیریــت دانــش باالتــر،
دارای ســهمی از برنامههــای بودجــه ســاالنه میباشــند کــه مبتنــی
بــر نیازهــای دانشــی کســب و کار تعییــن میگردنــد.

2 .2معیار کارکنان

دومیــن معیــار ارزیابــی بلــوغ مدیریــت دانــش در مــدل
 APQCمعیــار کارکنــان اســت .ایــن معیــار بــا ســنجش چهــار
زیرمعیــار «ارتباطــات»« ،مدیریــت تغییر»«،نظــارت و رهبــری» و
«منابــع» وضعیــت مدیریــت دانــش ســازمان را در حــوزه کارکنــان و
فرهنــگ ســازمانی مــورد ســنجش قــرار میدهــد کــه در ادامــه بــه
شــاخصهای هریــک از زیرمعیارهــا خواهیــم پرداخــت.
•ارتباطات
ارتباطــات نقــش اصلــی را در افزایــش آگاهــی از برنامــه
مدیریــت دانــش و مشــارکت در آن ایفــا میکنــد .در ســطوح
پایینــی بلــوغ ،ســازمان مشــغول انتقــال مفاهیــم اساســی و مزایــای
مدیریــت دانــش بــرای ذینفعــان میباشــد .برنامههــای بــا ســطح
بلــوغ باالتــر مدیریــت دانــش برنامههــای ارتباطــات رســمی بــرای
دسترســی عمــوم بــه داســتانهای موفقیــت دارنــد و درک کارکنــان
از رویکردهــا و ابزارهــای موجــود را تضمیــن میکننــد .برنامههــای
بــا ســطح بلــوغ باالتــر ،در راســتای ارتباطــات آگاهانــه بــا کارکنــان،
متقاضیــان شــغل ،شــرکا ،تأمینکننــدگان و مصرفکننــدگان برنــد
مدیریــت دانــش را در ســازمان تعریــف میکننــد.

•نظارت و رهبری
معمــوال هنگامــی کــه یــک برنامــه جدیــد در ســازمان شــروع
میشــود ،برخــی از رهبــران ارشــد و یــک تیــم اجرایــی متولــی
انجــام فعالیتهــا میشــوند .هرچــه ســطح بلــوغ بیشــتر شــود،
کمیتههــای راهبــری رســمی تشــکیل میگردنــد و رهبــران در
تالشــند کــه مدیریــت دانــش را بــه راهبردهــای ســازمانی متصــل
نماینــد .استانداردســازی شــامل تشــکیل تیــم مرکــزی مدیریــت
دانــش کــه مســئول توســعه راهبردهــای مدیریــت دانــش ،انتخــاب و
توســعه تســهیلگران مدیریــت دانــش و کنتــرل تغییــرات مدیریــت
میباشــد .برخــی اوقــات در ســازمان یــک ســطح مدیریتــی تعریــف
میگــردد کــه مســئولیتهای خــاص مدیریــت دانــش را بــر عهــده
دارد.
•منابع
عــاوه بــر تأمیــن مالــی ،یــک ســازمان بایــد بــه کارکنــان خــود
فرصــت صــرف زمــان و انــرژی در رابطــه بــا مدیریــت دانــش را
ایجــاد نمایــد .معمــوالً ،ایــن موضــوع بــا حمایــت از نواحــی خــاص
کســب و کار و تشــکیل یــک گــروه بــرای طراحــی راهبردهــای
اولیــه مــورد حمایــت قــرار میگیــرد .برنامههایــی بــا ســطح
بلــوغ مدیریــت دانــش باالتــر ،کمپینهــای فعــال ،تســهیلگرها
و عواملــی در سراســر ســازمان دارنــد .در باالتریــن ســطوح بلــوغ
مدیریــت دانــش ،شایســتگیهای محــوری متناســب گردیــده و
کارکنــان بــه مشــارکت در برنامــه مدیریــت دانــش هماننــد بخشــی
از مســئولیتهای شــغلی و توســعه حرفــهای ،تشــویق میگردنــد.

3 .3فرایند

یکــی از مهمتریــن معیارهــای ارزیابــی بلــوغ مدیریــت دانــش
در مــدل  APQCمعیــار فراینــد اســت .ایــن معیــار بــا ســنجش

•مدیریت تغییر
ترغیــب کارکنــان در مدیریــت دانــش تحــت عنــوان «مدیریــت
تغییــر» مطــرح میگــردد .برنامههایــی بــا ســطوح کمتــر بلــوغ،
بــا ارزیابــی آمادگــی فرهنگــی بــرای مدیریــت دانــش ،شناســایی
موانــع بالقــوه و توســعه یــک راهبــرد بــرای حمایــت از تغییــرات
پیشنهادشــده آغــاز میگردنــد.
هرچــه برنامــه مدیریــت دانــش پیشــرفت کنــد و موانــع آشــکار
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ســه زیرمعیــار «جریــان دانــش»« ،رویکردهــا و ابزارهــای مدیریــت
دانــش» و«اندازهگیــری» چرخــه مدیریــت دانــش در ســازمان و
تعامــات دانشــی را مــورد ســنجش قــرار میدهــد کــه در ادامــه بــه
شــاخصهای هریــک از زیرمعیارهــای فراینــد دانــش میپردازیــم.
•جریان دانش
جریــان دانشــی بــه ایــن معنــا اســت کــه چگونــه محتــوای
دانشــی در ســازمان شناســایی ،ایجــاد ،تســهیم ... ،و اســتفاده
میشــود .در ســازمانهایی بــا ســطوح بلــوغ کمتــر ،جریــان دانــش
از طریــق تعامــات غیــر رســمی و بیــن فــردی اداره میشــوند.
هــر چــه ســطح بلــوغ بیشــتر شــود ،فرایندهــای جریــان دانشــی

تثبیــت ،استانداردســازی و در فرایندهــای اصلــی کســب و کار تعبیــه
میگردنــد .در باالتریــن ســطح بلــوغ ،اشــتراکگذاری دانــش بــه
«راهــی بــرای انجــام کار» تبدیــل میگــردد.
•رویکردها و ابزارهای مدیریت دانش
در پایینتریــن ســطح بلــوغ ،انتقــال دانــش بــه صــورت اتفاقــی
و غیرســاختاریافته انجــام میشــود و از طریــق تبــادالت بیــن فــردی
اتفــاق خواهــد افتــاد .ســازمانهای دارای برنامههــای مدیریــت
دانــش بــا ســطح بلــوغ بیشــتر ،فرایندهــا ،ابزارهــا و توانمندســازهای
ایجــاد جریــان دانــش را استانداردســازی مینماینــد .در باالتریــن
ســطوح بلــوغ ،ابزارهــا و رویکردهــا کامــ ً
ا بــا ســازمان هماهنــگ
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بــوده و زیرســاختهای ســازمان کامــا مــورد حمایــت قــرار
میگیرنــد .مدیریــت دانــش بــه یــک شایســتگی محــوری ســازمانی
تبدیــل شــده و مشــارکت در آن الــزامآور میشــود.
•اندازهگیری
ســازمانها بایــد تواناییهــا ،رویکردهــا و نتایــج مدیریــت
دانــش را بــه منظــور توجیــه هزینههــای ســرمایهگذاری
اندازهگیــری نماینــد .برنامههــای مدیریــت دانــش بــا ســطح بلــوغ
کمتــر ،بــر شناســایی شــاخصهای کلیــدی عملکــرد و جم ـعآوری
معیارهــای فعالیــت تمرکــز دارنــد .هرچــه ســطح بلــوغ افزایــش
یابــد ،ســازمانها اندازهگیریهــا را اســتاندارد و بازگشــت ســرمایه
را محاســبه مــی کننــد .در باالتریــن ســطوح بلــوغ ،ســازمانها
اندازهگیریهــای مدیریــت دانــش را بــا منابــع انســانی و نتایــج
کســبوکار مرتبــط مینماینــد.

4 .4مدیریت محتوا و فناوری اطالعات

آخریــن معیــار ارزیابــی بلــوغ مدیریــت دانش در مــدل APQC
معیــار مدیریــت محتــوا و فنــاوری اطالعــات اســت .ایــن معیــار بــا
ســنجش دو زیرمعیــار «مدیریــت محتــوا «و»فنــاوری اطالعــات»
وضعیــت چرخــه محتــوا و اســتفاده از ابزارهــای فناورانــه در راســتای
اســتفاده از ابزارهــا و رویکردهــای مدیریــت دانــش دانــش ســازمان

را مــورد ســنجش قــرار میدهــد کــه در ادامــه بــه شــاخصهای
هریــک از زیرمعیارهــا میپردازیــم.
•مدیریت محتوا
زمانــی کــه یــک ســازمان برنامــه مدیریــت دانــش را آغــاز
میکنــد ،فرایندهــای مدیریــت محتــوا بــر مدیریــت اســناد متکــی
میباشــد .برنامههــای بــا ســطح بلــوغ بیشــتر ،جریانهــای کاری
و طبقهبندیهایــی را اســتاندارد میکننــد .در باالتریــن ســطوح
بلــوغ ،فرایندهــای مدیریــت محتــوا میتوانــد بــرای تســهیل
ی در کســب و کار مــورد اســتفاده قــرار
همــکاری و کشــف نــوآور 
بگیرنــد.
•فناوری اطالعات
مدیریــت دانــش ســازمانی بــدون زیرســاخت فنــاوری اطالعــات
مناســب غیــر ممکــن اســت .در ســازمانهای بــا ســطوح پایینتــر
بلــوغ مدیریــت دانــش ،کارکنــان از ابزارهــای ارتباطــی ســاده ماننــد
تلفــن ،ایمیــل و اینترنــت بــرای بــه اشــتراکگذاری دانــش اســتفاده
میکننــد .برخــی نیــز ممکــن اســت از اپلیکیشــنهای وب 2.0
اســتفاده کننــد .هــر چــه ســطح بلــوغ افزایــش یابــد ،ابزارهــای
اســتاندارد شــده مدیریــت دانــش بــه عنــوان بخشــی از راهبردهــای
فنــاوری اطالعــات ســازمان پیادهســازی میشــوند.
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روند مدیریت دانش در سازمانهای بینالمللی

ساسان رستمنژاد
مدیر توسعه کسبوکار

بودجــه ســازمانهای مــورد مطالعــه  APQCبــرای
مدیریــت دانش
آمــار زیــر براســاس پیشبینــی ایســت کــه مرکــز بهــرهوری
و کیفیــت آمریــکا ،در مــاه ژوئــن  ،2015پیــرو بودجــه اختصــاص
داده شــده بــه برنامههــای مدیریــت دانــش در ســازمانهای مــورد
مطالعــه خــود منتشــر کــرده اســت:
 ۴۸1 .1درصــد از ســازمانها بودجــه مدیریــت دانــش خــود را
افزایــش میدهنــد.
 ۳۸2 .2درصــد از ســازمانها بودجــه مدیریــت دانــش خــود را
تغییــری نمیدهنــد.
 ۱۴3 .3درصــد از ســازمانها بودجــه مدیریــت دانــش خــود را
کاهــش میدهنــد.
4 .4بــه طــور میانگیــن بودجــه اختصــاص داده شــده بــرای
مدیریــت دانــش در ایــن ســازمانها معــادل  ۲۵۰دالر بــه
ازای  ۱میلیــون دالر درآمــد و یــا  ۰.۰۲۵درصــد از درآمــد
آنهــا خواهــد بــود.
5 .5ایــن ســازمانها بــه طــور ســاالنه  ۲.۲میلیــون دالر بــه
برنامههــای مدیریــت دانــش خــود اختصــاص میدهنــد.
Source: SKILLS AND COMPETENCIES NEEDED TO SUCCEED IN KM
2015 / APQC / June

شــرکت ATOS؛ شــرکت برتــر دانشــی ســال 2015
اروپا

شــرکت بینالمللــی  ،ATOSیکــی از بزرگتریــن شــرکتهای
حــوزه خدمــات دیجیتالــی در ســطح جهــان ،بــه واســطه تعامــل و
اشــتراک دانــش گســترده در ســطح شــرکت ،موفــق شــد تــا جایــزه
جهانــی ( )MAKEاروپــا را در ســال  ،2015از آن خــود کنــد.
موسســه ( )Teleosبــا همــکاری شــبکه جهانــی دانــش از ســال
 1998اقــدام بــه برگــزاری جایــزه جهانــی ســازمان دانشــی برتــر بــه
صــورت ســالیانه در سراســر دنیــا میکنــد .امــروزه جایــزه جهانــی
( )MAKEبــه عنــوان بزرگتریــن و معتبرتریــن مرجــع ارزیابــی
مدیریــت دانشمحــور ســازمانی از ســال  1998تــا کنــون هــر ســاله
و بــا حضــور مســتمر هــزاران ســازمان برتــر و در بیــش از 100
کشــور دنیــا برگــزار میشــود.
Source: Atos named a winner in the 2015 European MAKE study /
official website of atos company
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ـتری
ـش مشـ
ـت دانـ
ـد مدیریـ
ـی در فرآینـ
ـانههای اجتماعـ
ـش رسـ
نقـ
ـتارباکس)
ـرکت اسـ
ـوردی شـ
ـه مـ
(مطالعـ

فربد آقالر
کارشناس ارشد مدیریت دانش

مقدمه

مــدت زیــادی اســت کــه ســازمانها مدیریــت دانــش را بــه
عنــوان یــک اســتراتژی مهــم در کســب و کار خــود میشناســند.
امــا ســطح توقــع و اولویتهــای مشــتریان نیــز بــه طــور مــداوم
در حــال افزایــش اســت .لــذا بــه منظــور مدیریــت ایــن تغییــرات
الزم اســت مفاهیــم ابتدایــی مدیریــت دانــش کــه برپایــه مخــازن
دانشــی ایســتا بنــا شــده بــود ،دســتخوش تغییــر شــده و بــه ســمت
مفاهیمــی همچــون مشــتریمحوری و پویایــی حرکــت کنــد.
ســازمانها دریافتهانــد کــه نیازمنــد افزایــش روابــط دوســتانه
بــا مشتریانشــان هســتند و بایــد بــر اســاس ترجیحــات مشــتریان
بــه آنهــا خدمترســانی کننــد .ایــن ســطح از خدمترســانی
نیازمنــد مدیریــت اثربخــش دانــش مشــتری اســت .در حقیقــت
ســازمانهایی کــه توانایــی مدیریــت اثربخــش داراییهــای دانشــی
مشتریانشــان را دارنــد و میتواننــد دانــش جدیــدی را بــا همــکاری
مشتریانشــان خلــق کننــد ،ســازمانهایی هســتند کــه در میــان
رقبــای خــود دارای مزیــت رقابتــی میباشــند.
امــروزه یکــی از زمینههــای جــذاب در تحقیقــات مدیریــت
دانــش ،مدیریــت دانــش مشــتری اســت و شــامل اســتراتژیهای
مدیریــت دانشــی اســت کــه مربــوط میشــود بــه مدیریــت دســتهای
از دانشهــای ســازمان کــه از طریــق تعامــات بیــن ســازمان و

مشــتریان بهدســت میآیــد.
مدیریــت دانــش مشــتری فرآینــدی از کســب ،ســازماندهی،
بهاشــتراکگذاری ،انتقــال و کنتــرل دانــش اســت کــه بــا مشــتریان
و بهرهمنــدی ســازمان از نظــرات آنــان در ارتبــاط اســت .مدیریــت
دانــش مشــتری بــه ســازمانها کمــک میکنــد تــا نیازهــای خــاص
مشتریانشــان را شناســایی و در مســیر درســت هدایــت کننــد تــا
عملکــرد بهتــری در افزایــش رضایــت مشــتری داشــته باشــند.
ســازمانها بــرای ایجــاد تعامــل بــا مشــتریان و کســب نظــرات،
ایدههــا ،اطالعــات و دانــش ارزشــمند آنهــا نیازمنــد ابزارهــای
ارتباطاتــی مناســب هســتند و رســانههای اجتماعــی بــه جهــت دارا
بــودن قابلیتهایــی از قبیــل ایجــاد جذابیــت بــرای کاربــران ،ابــزار
مناســبی بــرای تشــویق مشــتریان بــه تســهیم دانــش بــا یکدیگــر و
بــا ســازمان هســتند .فضــای بــاز و خــواص اشــتراک اطالعاتــی که در
رســانههای اجتماعــی وجــود دارد ،کاربــران و محتــوا را بــه یکدیگــر
متصــل و فضــا را بــرای بهرهمنــدی از اســتراتژی مدیریــت دانــش
مشــتری محــور و پویــا آمــاده میکنــد .همچنیــن رســانههای
اجتماعــی باعــث میشــوند تعامــات ســازمان بــا مشــتریان کــه
در ســه دســته دانــش از مشــتری ،دانــش بــرای مشــتری و دانــش
دربــاره مشــتری جــای میگیرنــد بــه نقطــه اوج خــود برســند.
بــر اســاس تعاریــف علمــی ،رســانههای اجتماعــی شــامل
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مجموع ـهای از خدمــات آنالیــن هســتند کــه از تعامــات اجتماعــی
میــان کاربــران حمایــت میکننــد و بــه آنهــا اجــازه میدهنــد
تــا مخــازن اطالعاتــی آنالیــن را بــا همــکاری یکدیگــر بســازند،
جســتجو کننــد ،بــه اشــتراک بگذارنــد و مــورد ارزیابــی قــرار
دهنــد .رســانههای اجتماعــی ،گروهــی از برنامههــای کاربــردی
اینترنتــی هســتند کــه بــر اســاس نظریــات “وب  ”2ایجــاد شــدهاند
و بــه کاربــران امــکان تولیــد محتــوا و تبــادل آن را میدهنــد.
ایــن رســانهها ،کاربــران را از خواننــدگان غیرفعــال محتــوا بــه
ایجادکننــدگان و منتشــرکنندگان فعــال محتــوا تبدیــل کــرده و
نقــش آنهــا را بســیار پررنگتــر کردنــد.

مطالعه موردی شرکت استارباکس

اســتارباکس یــک فروشــگاه زنجیــرهای بیــن المللــی در زمینــه
فــروش انــواع نوشــیدنی و قهــوه اســت کــه در ســال  1971در
واشــنگتن تاســیس شــد .اســتارباکس از زمــان تاســیس تاکنــون
پیشــرفت چشــمگیری داشــته اســت و هــم اکنــون دارای 23000
واحــد فــروش در بیــش از  60کشــور دنیــا اســت.
مدیــران اســتارباکس در ســال  2008در پاســخ بــه عملکــرد
ضعیــف مالــی خــود تصمیــم گرفتنــد از رســانههای اجتماعــی
اســتفاده کننــد .هــدف آنهــا پیــروزی در رقابــت بیــن رقبــای خــود
در حــوزه غــذا و نوشــیدنی از قبیــل مــک دونالــد و دانکینــس بــود.
آنهــا بــا اعتقــاد بــر اینکــه مشــتریان ناراضــی میتواننــد بــدون در
میــان گذاشــتن مشکالتشــان بــا مدیریــت مجموعــه بــه رقبــا ملحــق
شــوند ،اســتفاده از رســانههای اجتماعــی را بــه عنــوان وســیلهای
بــرای ارتبــاط بــا مشــتریان مــورد اســتفاده قــرار دادنــد .موفقیــت
ایـ�ن تـلاش زمانـ�ی مشـ�خص شـ�د کـ�ه وبسـ�ایت“ “�MyStarbuck
 ”sIdeaبــه عنــوان کاربرپذیرتریــن رســانه اجتماعــی ســال 2008

شــناخته شــده و در همــان دو ماهــه اول راهانــدازی بیــش از 41000
پیشــنهاد در آن ثبــت شــد.
اســتارباکس دانــش بــرای مشــتری را از طریــق ایــن وبســایت و
بــا اطالعرســانی بــه مشــتریان دربــاره ایدههــای در حــال بازبینــی،
بازبینــی شــده ،در انتظــار شــروع و شــروع شــده در اختیار مشــتریان
میگــذارد .اطــاع یافتــن مشــتری از اینکــه اســتارباکس واقعــا بــه
نظــرات وی دقــت میکنــد و بــرای آن ارزش قائــل میشــود باعــث
افزایــش وفــاداری وی بــه اســتارباکس میشــود .دانــش از مشــتری
نیــز بــه طــور عمــده از نظــرات و ایدههــای مشــتریان دربــاره
محصــوالت و خدمــات فروشــگاهها دریافــت میشــود .اســتارباکس
حتــی دربــاره چیدمــان داخلــی و دکوراســیون فروشــگاهها نیــز
از مشــتریان نظرخواهــی کــرده و مطابــق نظــرات و ایدههــای
آنهــا رفتــار میکنــد .همچنیــن تمامــی ایدههــای ثبــت شــده
در خصــوص محصــوالت جدیــد را در معــرض دیــد کاربــران ســایت
میگــذارد تــا آنهــا را ارزیابــی کننــد و بــه آنهــا رای دهنــد ســپس
ایــدهای کــه بیشــترین نظــر و یــا رای مثبــت را بــه خــود اختصــاص
داده باشــد را اجرایــی میکنــد و از ایــن طریــق دانــش دربــاره
ذائقــه مشــتریان خــود را بدســت م ـیآورد.
اســتارباکس همچنیــن از رســانههای دیگــری ماننــد توییتــر،
فیســبوک و نرمافــزار مــکان یــاب فورســکوئر نیــز بهــره میبــرد .در
توئیتــر از ترکیــب عکــس و متــن اســتفاده کــرده و دانــش الزم بــرای
مشــتریان دربــاره محصــوالت جدیــد ،کمپینهــا و رویدادهــا را در
اختیــار آنهــا قــرار میدهــد و بــه آنهــا اطــاع رســانی میکنــد.
فورســکوئر یــک نرمافــزار پرطرفــدار مکانیــاب اســت کــه
کاربــران خــود را قــادر میســازد تــا نزدیکتریــن مکانهــای
مــورد عالقــه خــود را بیابنــد .اســتارباکس از ایــن رســانه بــه
منظــور ایجــاد دانــش بــرای مشــتریان خــود اســتفاده میکنــد و
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رویدادهــای روزمــره از قبیــل تخفیفهــا و محصــوالت جدیــدی
کــه در یــک مــکان خــاص ارائــه میشــوند را بــه مشــتریان
اطالعرســانی میکنــد .افــراد بــا جســتجوی هــر مــکان در ایــن
رســانه امتیــاز کســب میکننــد و بــه نشــانهای گوناگــون
میرســند .اســتارباکس از ایــن قابلیــت بــرای ارائــه تخفیفهایــش
اســتفاده میکنــد و براســاس نشــانهای مختلــف ،تخفیفهایــی
بــه مشــتریانش ارائــه میکنــد.

اســتارباکس بهواســطه ایجــاد روابــط دوطرفــه بــا مشــتریانش
توانســت بــه ســرعت بــه نیازهــای متفــاوت آنهــا پاســخگو باشــد و
ضمــن نگــه داشــتن مشــتریان قبلــی ،مشــتریان وفــادار جدیــدی
نیــز بیابــد .هــم اکنــون فروشــگاههای زنجیــرهای اســتارباکس در
سراســر جهــان بــه مشــتریان خــود خدمترســانی میکننــد و بــه
مشــهورترین برنــد در زمینــه نوشــیدنی و قهــوه تبدیــل شــدهاند.
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گفتوگویی دوستانه با ساسان رستمنژاد
مدیر توسعه کسبوکار مشاوران توسعه آینده

زینب سنجریپور
کارشناس ارشد مدیریت دانش

آغاز سخن

ساســان رســتمنژاد متولــد آذرمــاه در شــهر تهــران اســت.
مــدرک لیســانس مهندســی صنایــع خــود را از دانشــگاه آزاد واحــد
تهــران جنــوب گرفتــه اســت و بــه واســطه عالقـهای کــه بــه مباحــث
مشــاوره کســبوکار داشــته در ســال  1390وارد رشــته مدیریــت
کارآفرینــی دانشــگاه تهــران شــد و کارشناســی ارشــد خــود را در
ایــن رشــته دریافــت کــرد .در هفــت ســال اخیــر در زمینــه مشــاوره
تحصیلــی و مشــاوره مدیریــت در حوزههــای مدیریــت دانــش،
تعالــی ســازمانی ،مدیریــت برنــد ،تحقیقــات بازاریابــی و مباحثــی
از ایــن قبیــل مشــغول بــه فعالیــت بــوده اســت و در حــال حاضــر
مدیریــت واحــد توســعه کســب و کار شــرکت مشــاوران توســعه
آینــده را بــر عهــده دارد .در ادامــه دقایقــی پــای صحبــت ایشــان
نشســتهام و تجربــه  7ســاله ایشــان در زمینــه مشــاوره را بــرای شــما
بازگــو میکنــم.

کمی از سوابق کاریتان بگویید

از زمانیکــه در مقطــع کارشناســی مشــغول بــه تحصیــل بــودم
همــواره دنبــال ایــن بــودم کــه در کنــار تحصیــل فعالیتهــای
جنبــی هــم داشــته باشــم .اقدامــات بســیار خوبــی در انجمــن علمــی
مهندســی صنایــع و کمیتــه کیفیــت دانشــکده فنــی و مهندســی
واحــد تهــران جنــوب انجــام دادیــم کــه تجــارب ارزشــمندی از آن
دوران بدســت آوردم .در زمینــه کار هــم بایــد عــرض کنــم کــه اولین
تجربــه کاری مــن کــه بــه نوعــی ورودم بــه دنیــای کسـبوکار بــود،
ایجــاد واحــد مشــاوره تحصیلــی در دبیرســتان پیشــرو ،بــر مبنــای
پروپــوزال ارائــه شــده بــه همــراه دو تــن از دوســتانم بــه مدیــران
ایــن دبیرســتان بــود .کار تدریــس ریاضیــات دبیرســتان و همچنیــن
دانشــگاهی را نیــز از همــان زمــان بــه مــوازات آن شــروع کــردم.
البتــه پیــش از ایــن موضــوع ،حــدود  2ســال قبلتــر ،بــا شــرکت
هــای  Niscertو  DASکــه از )Certification Body (CBهــای ISO
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بودنــد بــه عنــوان نماینــده برگــزاری کارگاههــای سیســتمهای
مدیریتــی آنــان ،همــکاری میکــردم ولــی ایــن اقــدام بیشــتر حــال و
هــوای دانشــجویی داشــت و خــودم بــه عنــوان کار جــدی بــه آن نگاه
نمیکنــم .در زمــان خدمــت ســربازی بــه فعالیتهــای آموزشــی و
تدریــس ادامــه دادم و پــس از پایــان دوران خدمــت ،در شــرکت نیک
تدبیــر آویــژه بــه عنــوان کارشــناس پروژههــای مشــاوره مدیریــت
مشــغول بــه فعالیــت شــدم .در همــان ســال هــم در مقطــع ارشــد
پذیرفتــه شــدم .حــدود ســه ســال در زمینههــای مختلــف حــوزه
مشــاوره مدیریــت تجــارب ارزشــمندی کســب کــردم و پروژههــای
متعــددی در زمینههــای تعالــی ســازمانی ،مستندســازی ،مدیریــت
برنــد ،تحقیقــات بــازار و ...اجــرا نمودیــم.

چــرا مشــاوره مدیریــت را بــه عنــوان حــوزه کاری
خــود انتخــاب نمودیــد؟

مهمتریــن علــت انتخــاب حــوزه مشــاوره مدیریــت ،ویژگیهــای
فــردی و اخالقــی خــودم بــود .چــرا کــه همیشــه دغدغــه توســعه
مهارتهــای فــردی و ســازمانی و بهبــود را داشــتهام و احســاس
میکنــم مشــاوره مدیریــت بــه عنــوان حرفــه کاری ،توانســته تــا بــه
االن بــه ایــن عالقــه ذاتــی پاســخ بدهــد.

و چرا مدیریت دانش را برگزیدید؟

مــن بــه هــر موضوعــی ،از دو منظــر فــردی و ســازمانی نــگاه
کنــم و در انتخــاب حــوزه مدیریــت دانــش بــه عنــوان حرفــه شــغلی
نیــز بــه ایــن نــگاه متعهــد بــودهام .از منظــر نــگاه فــردی ،بحــث
توســعه مهارتهــای فــردی همــواره بــرای مــن مطــرح بــوده،
زیــرا افــراد بــه عنــوان یــک سیســتم پویــا ،ورودیهایــی را دریافــت
میکننــد و بــر اســاس آن رشــد میکننــد و در ایــن فراینــد
نیازمنــد بهبــود و توســعه میباشــند و ایــن بهبــود ،زمانــی کارا و
اثربخــش خواهــد بــود کــه از تجربیــات شــخصی خــود و دیگــران در
توســعه مهارتهایشــان کــه منجــر بــه توســعه عــرض زندگیشــان
میشــود ،بــه خوبــی بهــره ببرنــد و مبحــث مدیریــت دانــش
شــخصی بــه خوبــی بیانکننــده ایــن نــگاه اســت.

در بحــث ســازمانی ،ســازمانها بــا تولیــد محصــول ســعی در
کســب درآمــد دارنــد امــا بــرای اینکــه بتواننــد توســعه و بهبــودی
را داشــته باشــند طبیعت ـاً بحــث یادگیــری ،رشــد و دانــش را مــورد
توجــه قــرار دهنــد و مدیریــت دانــش ســازمانی را میتــوان یکــی
از معــدود راهحلهایــی ســازمانی دانســت کــه بــه خوبــی میتوانــد
بــه توســعه و بهبــود در ســازمانها کمــک کنــد .مدیریــت دانــش
در واقــع چتــری اســت کــه باعــث میشــود ســازمانها در طــول
حیــات خــود از قطــره قطــره تجربیــات و اندوختههایشــان در
فرایندهــای کاری ســازمان مجــددا ً اســتفاده کننــد کــه چــرخ را از
نــو اختــراع نکننــد.

چگونــه شــد بــه مشــاوران توســعه آینــده
پیو ســتید ؟

همانطــور کــه عــرض کــردم عالقــه مــن بــه حــوزه مشــاوره
مدیریــت و بــه طــور خــاص حــوزه مشــاوره مدیریــت دانــش،
باعــث شــد تــا زمانــی کــه بــه فکــر جدایــی از مجموعــه نیــک
تدبیــر افتــادم ،مشــاوران توســعه آینــده را در میــان تعــداد نســبتا
زیــادی از گزینههایــی کــه داشــتم ،انتخــاب کنــم .از ابتــدای ورودم
بــه مشــاوران توســعه آینــده ،ســعی کــردم بــا دیــدگاه توســعهای
بــه حــوزه کاری خــودم نــگاه کنــم بــه همیــن جهــت ،ســعی در
برقــراری ارتبــاط بــا بــزرگان و متخصصــان مدیریــت دانــش دنیــا از
طریــق شــبکههای اجتماعــی و غیــره نمــودم؛ همچنیــن مطالعــات
شــخصی خــودم را در زمینــه مدیریــت دانــش افزایــش دادم و بــه
منظــور معرفــی شــرکت مشــاوران توســعه آینــده بــه کســانی کــه بــا
مــا آشــنا نبودنــد ،کانــال «مشــاوران مدیریــت دانــش ایــران» را در
تلگــرام و کانــال «شــرکت مشــاوران توســعه آینــده» را در آپــارات،
ایجــاد کــردم .زمانــی کــه بــه مجموعــه مشــاوران پیوســتم بــه
عنــوان مدیــر پــروژه و کارشــناس ارشــد پروژههــا مشــغول شــدم
و بعــد از گذشــت یــک ســال ،بــا اعتمــادی کــه مدیــران شــرکت
بــه مــن کردنــد ،مســئولیت توســعه کســب و کار را عهــده دار شــدم.

نظرتــان در مــورد فضــای کاری در مشــاوران
توســعه آینــده چیســت؟

فضــای کاری در یــک شــرکت را میتــوان بــه دو بخــش
قســمت کــرد .بخــش نخســت شــرایط فیزیکــی ماننــد ســبک
تفکیــک فضاهــای کاری ،نــوع تجهیــزات و نــوع چیدمــان را شــامل
میشــود کــه ایــن مهــم در مجموعــه مشــاوران بــه خوبــی طراحــی
و پیــاده شــده اســت .بخــش دوم مربــوط بــه شــرایط روحــی و
روانــی فضــای کاری میشــود کــه بــا توجــه بــه وجــود روابــط
دوســتانه در بیــن اعضــای شــرکت کــه منجــر بــه ایجــاد فضایــی
پویــا ،شــاد و صمیمــی شــده اســت و همچنیــن اعتمــاد متقابلــی
کــه بیــن مدیــران و پرســنل وجــود دارد و اینکــه تعامــل بیــن اعضــا
حــرف اول را میزنــد ،از ایــن لحــاظ نیــز مجموعــه مشــاوران نمــره
خیلــی خوبــی میگیــرد و بــه خوبــی توانســته ایــن فضــای مثبــت
را بیــن اعضــای شــرکت نهادینــه کنــد.
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وظایــف واحــد توســعه کســب و کار در مشــاوران
توســعه آینــده چیســت؟

وظایــف اصلــی ایــن واحــد بــه طــور خالصــه بــه صــورت زیــر
اســت:
• برنامهريــزي و پيادهســازي اســتراتژي توســعه بــازار
بــراي مشــتريان جديــد
• تجزيــهو تحليــل بــازار بــراي شــناخت فضــاي رشــد
جديــد
• تحليــل جذابيتهــا ،نيازهــا و فرصتهــاي بــازار بــراي
ايجــاد ارزشهــاي جديــد بــراي مشــتريان و ارائــه راهكارهــاي مؤثــر
در ايــن راســتا
• گســترش فرصتهــاي جديــد در كســبوكار ،تجــاري
كــردن آنهــا و افزايــش ســود حاصــل از رشــد كســبوكار جديــد

آینــده مشــاوران توســعه آینــده را چگونــه
می بینــد ؟

بــه نظــر مــن ،شــرکت مشــاوران توســعه آینــده بــه عنــوان
نخســتین شــرکتی کــه بــه صــورت تخصصــی در زمینــه ارائــه
خدمــات مشــاوره مدیریــت دانــش کار خــود را در ســال  1383آغــاز
کــرد ،میتوانــد بــا تکیــه بــر مزیــت رقابتــی خــود کــه همــان نــگاه
تخصصــی بــه مدیریــت دانــش بــوده اســت ،جریــان ســاز اقدامــات
نوآورانــه در ایــن حــوزه باشــد و بــه ارائــه خدمــات نویــن در حــوزه
کاری خــود بپــردازد.

ساســان رســتم نــژاد خــارج از شــرکت چگونــه
اوقــات خــود را میگذرانــد؟

مــن عالقــه زیــادی بــه کتــاب خوانــدن دارم و همیشــه یــک
کتــاب خــوب کــه اصطالحــا جوابــش را پــس داده و توســط بــزرگان
توصیــه شــده ،در کیفــم دارم .نقطــه اوج کتابخوانــی بنــده ســال 93
بــود کــه آخــر ســال کــه حســاب کــردم دیــدم تقریبــا در هــر دو
هفتــه یــک کتــاب حــدود  300صفح ـهای را خوانــده بــودم!
یکــی دیگــر از عالیقــم موســیقی اســت .ایــن عالقــه ریشــه در
کودکــی و نوجوانــی بنــده داره .پــدرم دســتی در شــاعری و آواز
خوانــدن دارنــد و همچنیــن بــرادر بزرگــم زمانــی کــه حــدود 10
ســال داشــتم ســنتور میزدنــد و مــن هــم از روی دســت ایشــان و
بــدون کالس رفتــن و دانســتن نــت ،ســنتور زدن را یــاد گرفتــم .این
عالقــه باعــث شــد تــا بــه خوانــدن آواز عالقــه پیــدا کنــم و امــروزه
طــوری شــده کــه زمانــی کــه میخواهــم وارد جمعــی از دوســتان یــا
اقــوام بشــوم ،از قبــل چنــد قطعــه را آمــاده مــی کنــم چــون میدونــم
بایــد بخوانــم .بــه طــور کلــی در آینــده نزدیــک فراگیــری موســیقی
را بــه عنــوان یکــی از کارهــای جــدی زندگیــم ،دنبــال میکنــم.
ســفر رفتــن و دیــدن دنیــا و خصوصــا ایــران ،از دیگــر عالیقــم
اســت و ایرانگــردی را بــه واســطه ســفرهای شــخصی و همچنیــن
کاری ،تقریبــا خــوب بــدان پرداختــم ،ولــی بعــد دوم را هنــوز موفــق
نشــدم مثــل بعــد اول بــه پیــش ببــرم.

ساسان رستم نژاد از نگاه مشاورانیها؟!
فربــد آقالــر :ساســان در هــر زمــان و در هــر حالــی خــوش
اخــاق اســت ،ســختترین کارهــا را آســان میگیــرد و شــروع
میکنــد بــه کار کــردن تــا باالخــره بــه یــک نتیجــهای برســد.
انگیــزه و پشــتکارش قابــل تحســین اســت و از وقتــی مدیریــت
توســعه کســب و کار شــرکت مشــاوران توســعه آینــده را بدســت
گرفتــه شــاهد تحــول چشــمگیری در رویکردهــای بــازار شــرکت
هســتیم .روحیــه فعــال ،انگیــزه بــاال و خــوش خلقــی از روحیــات
مهــم وی اســت و باعــث میشــود هــر کســی از کار کــردن در
کنــارش لــذت ببــرد.
فریــد مظفــری :بــه نظــر مــن مهمتریــن ویژگــی شــخصیتی
ساســان ،تــاش بــرای بــه روز بــودن و توســعه فــردی خــودش
هســت .معمــوال ســعی میکنــد از خیلــی از مباحــث مرتبــط بــا
شــناخت خــودش و محیــط اطرافــش غافــل نمانــد و همیــن کار
باعــث شــده کــه کارش را بــا عالقــه و شــناخت انتخــاب کــرده و از
آن لــذت ببــرد .میتــوان گفــت کــه در انجــام کار خیلــی دیــر ناامیــد
میشــود و شــروع بــه انجــام کار میکنــد ،حتــی اگــه روش انجــام
کار مبهــم باشــد .روابــط اجتماعــی خوبــی دارد و ســعی میکنــد بــا
همکارهــا صمیمــی باشــد .همیــن باعــث میشــود وقتــی بــا وی کار
میکنیــد حــس خوبــی از کار تیمــی داشــته باشــید.
آذر صداقــت :از زمانــی کــه افتخــار همــکاری بــا آقــای
مهنــدس رســتمنژاد را در شــرکت مشــاوران توســعه آینــده دارم.
بســیار فعــال ،مســئول ،اهــل مطالعــه هســتند و بــا تمــام انــرژی
ی خودشــان را دنبــال میکننــد .در کنــار
اهــداف ســازمانی و شــخص 
همــه خصوصیــات خوبــی کــه دارنــد ،دو تــا مشــخصه خــاص هــم
دارنــد :قــد  1متــر و  90ســانتیمتر و تکیــه کالمهــای خاصشــان.
امیــدوارم در اینــده خیلــی نزدیــک شــاهد موفقیتهــای چشــمگیر
ایشــان باشــیم.
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مدیریت تغییر :سازمان ها تغییر نمی کنند ،بلکه افراد هستند که تغییر می کنند

سارا کرمی
کارشناس ارشد مدیریت دانش

هنگامــی کــه ســازمان شــما پــروژه یــا راهــکاری را جهــت
بهبــود عملکــرد آغــاز میکنــد ،افــراد فرصتهایــی را بــه چنــگ
آورده و یــا موضوعاتــی اساســی را مطــرح میکننــد .ایــن دســت
پروژههــا اغلــب مســتلزم تغییراتــی هســتند؛ تغییراتــی در
فرایندهــا ،نقشهــای شــغلی ،ســاختارهای ســازمانی و اســتفاده از
تکنولــوژی .هرچنــد ،در واقــع ایــن کارکنــان ســازمان شــما هســتند
کــه در نهایــت بایــد تغییــر کننــد تــا وظایــف شــغلی خــود را بــه
ســرانجام برســانند .اگــر ایــن افــراد در مراحــل تغییــرات شــخصی
خــود ناموفــق باشــند ،ایــن راهکارهــا بــا شکســت مواجــه خواهنــد
شــد .اگــر کارکنــان تغییــرات مــورد نیــاز بــرای انجــام راهکارهــا را
پذیرفتــه و بــا تغییــرات ســازگار شــوند ،آنــگاه نتایــج مــورد انتظــار
حاصــل از پروژههــا محقــق خواهنــد شــد.

مدیریت تغییر چیست؟

مدیریــت تغییــر خــط مشــی اســت کــه نحــوه آمادهســازی،
مجهــز کــردن و حمایــت از افــراد جهــت ســازگاری موفــق بــا
تغییــرات را فراهــم میکنــد تــا موفقیــت ســازمانی حاصــل گــردد.

مدیریــت تغییــر یــک رویکــرد ســاختاریافته بــرای حمایــت از افــراد
در ســازمان ارائــه میکنــد تــا از وضعیــت کنونیشــان بــه وضعیــت
آتــی گــذار یابنــد.

سه سطح از مدیریت تغییر

1 .1مدیریت تغییر فردی
بــا اینکــه مقاومــت افــراد در برابــر تغییــر ،یــک واکنــش
فیزیولوژیکــی و روانشناســی طبیعــی اســت ،امــا مــا انســانها
مخلوقاتــی ســازگار و انعطافپذیــر هســتیم .هنگامــی کــه در مراحــل
مختلــف تغییــر مــورد حمایــت و پشــتیبانی قــرار گیریــم ،میتوانیــم
بــه طــرز شــگفتآوری بــا تغییــرات پیرامــون خــود ســازگار شــویم.
مدیریــت تغییــر فــردی مســتلزم شــناخت شــیوه تجربــه تغییــر
در افــراد و آنچــه کــه آنهــا بــرای تغییــر موفــق نیــاز دارند ،میباشــد.
همچنیــن بــه شــناخت آنچــه کــه بــه افــراد کمــک میکنــد تــا
گــذار موفقــی در تغییــر داشــته باشــند نیــز نیــاز اســت؛ از قبیــل
اینکــه افــراد بــه شــنیدن چــه پیامهایــی و از زبــان چــه کســی نیــاز
دارنــد ،زمــان بهینــه بــرای آمــوزش یــک مهــارت جدیــد بــه یــک
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فــرد چــه موقــع اســت ،نحــوه همراهــی بــا افــراد جهــت نشــان دادن
رفتارهــای جدیــد چیســت ،و اینکــه چــه چیزهایــی باعــث نهادینــه
شــدن تغییــر در کار افــراد میشــود .مدیریــت تغییــر فــردی وابســته
بــه قوانیــن روانشناســی و علــم اعصــاب اســت تــا از چارچوبهــای
عملــی بــرای تغییــر فــردی اســتفاده کنــد.
2 .2مدیریت تغییر با نگاهی به درون سازمان
اگرچــه تغییــر در ســطح افــراد ســازمان رخ میدهــد ،امــا
اغلــب اداره تغییــر در تــک تــک افــراد بــرای تیــم پــروژه غیرممکــن
اســت .مدیریــت تغییــر بــا نگاهــی بــه درون ســازمان گامهــا و
دســتورالعملهایی را در ســطح پــروژه ارائــه میدهــد کــه از صدهــا
یــا هــزاران نفــر از افــرادی کــه تحــت تاثیــر پــروژه هســتند حمایــت
کنــد .مدیریــت تغییــر درون ســازمانی در مرحلــه اول شــامل
شناســایی گروههــا و افــرادی اســت کــه بــه دلیــل آغــاز پــروژه
تغییــر ،خــود بــه تغییراتــی نیــاز دارنــد .در مرحلــه بعــد برنام ـهای
تنظیــم میکنــد تــا از اطالعرســانی ،رهبــری ،مربیگــری و
آمــوزش افــراد تحــت تاثیــر پــروژه تغییــر اطمینــان حاصــل نماینــد.
تحــوالت فــردی موفــق بایــد مهمتریــن نقطــه تمرکــز فعالیتهــا در
مدیریــت تغییــر بــا نگاهــی بــه درون ســازمان باشــد.
مدیریــت تغییــر بــا نگاهــی بــه درون ســازمان مکملــی بــرای
مدیریــت پــروژه شماســت .مدیریــت پــروژه نســبت بــه مــورد
پذیــرش واقــع شــدن ،ســازگاری و بهکارگیــری راهــکار پــروژه شــما
اطمینــان حاصــل مینمایــد.
3 .3مدیریت تغییر با نگاه برون سازمانی
مدیریــت تغییــر بــا نــگاه برونســازمانی یــک شایســتگی
محــوری ســازمانی اســت کــه تمایــز رقابتــی و توانایــی ســازگاری
اثربخــش بــا دنیــای دائــم در حــال تغییــر را فراهــم میکنــد .یــک
قابلیــت مدیریــت تغییــر بــا نــگاه برونســازمانی در نقشهــا،
ســاختارها ،فرایندهــا ،پروژههــا و شایســتگیهای رهبــری ســازمان
نهادینــه شــده اســت .فرآیندهــای مدیریــت تغییــر بــه طور منســجم
و اثربخــش در راهکارهــای ســازمانی ب ـهکار م ـیرود ،رهبــران دارای
مهارتهایــی هســتند تــا تیــم خــود را در راســتای اهــداف مدیریــت
تغییــر راهنمایــی کــرده و کارکنــان نیــز توجیــه شــدهاند کــه بــرای
موفقیــت در پــروژه تغییــر چــه ســؤاالتی بپرســند.
نتیجــه نهایــی یــک قابلیــت مدیریــت تغییــر بــا دیــدگاه
برونســازمانی ایــن اســت کــه افــراد هرچــه ســریعتر و بهتــر
تغییــر را پذیرفتــه ،و ســازمانها قادرنــد بــه ســرعت بــه تغییــرات
بــازار پاســخ داده ،راهکارهــای اســتراتژیک را پذیرفتــه ،و ســریعاً بــا
فناوریهــای جدیــد منطبــقشــوند .بهگونــهای کــه کمتریــن اثــر
را بــر بهــرهوری آنهــا داشــته باشــد .ایــن قابلیــت اتفاقــی بدســت
نیامــده ،و مســتلزم یــک رویکــرد اســتراتژیک بــرای نهادینهســازی
مدیریــت تغییــر در سراســر ســازمان اســت.

اهمیت مدیریت تغییر در مدیریت دانش

تغییــرات ســازمانی شــامل یــک یــا چنــد مــورد از تغییــرات

اســتراتژیک ،ســاختاری ،تکنولوژیکــی و عملیاتــی هســتند .مدیریــت
دانــش بــه نوعــی تمامــی ایــن تغییــرات را دربرمیگیــرد ،کــه ایــن
موضــوع علــت اهمیــت داشــتن یــک اســتراتژی جامــع و کامــل
بــرای مدیریــت تغییــر هنــگام پیادهســازی راهکارهــای مدیریــت
دانــش را نشــان میدهــد .عــدم وجــود یــک اســتراتژی مدیریــت
تغییــر ،یکــی از دالیــل شکســت اجــرای مدیریــت دانــش در ســازمان
اســت.
دانــش در ســازمان توســط افــراد جــذب میشــود ،درنتیجــه
ســازمان بــرای تغییــر افــرادی کــه بخشــی از آن هســتند ،بایــد بــر
روی نیازهــای الزم در راســتای تغییــر رفتــاری تمرکــز نمایــد .یــک
اســتراتژی مدیریــت تغییــر اثربخــش بایــد جنبههــای رفتــاری افــراد
را بــه آنهــا نشــان داده و ایشــان را بــرای پذیــرش تغییــر برانگیزانــد.
بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده از تحقیقــات پیشــین ،معرفــی
فنــاوری جدیــد تاثیــر بســیاری بــر ســازمان ،زندگــی کاری و رفتــار
کارکنــان دارد .پروژههــای مدیریــت دانــش نیــز ســازمانها را
دچــار تغییــر میکننــد؛ مطــرح نمــودن یــک راهــکار مدیریــت
دانــش مســتلزم تغییــر رونــد کاری روزمــره ،رفتــار و اغلــب فرآیندهــا
و ســاختارهای ســازمانی اســت .از ســوی دیگــر کارکنــان اغلــب در
مقابــل تغییــر مقاومــت میکننــد ،زیــرا آنهــا بــه فرآیندهــای رایــج
کاری و رفتــاری خــود ،خــو گرفتهانــد.

ارتباط مدیریت دانش و مدیریت تغییر

دانــش منبعــی ارزشــمند بــرای توانمنــد ســاختن ســازمانها
در جهــت نــوآوری و رقابــت اســت .ایــن دانــش در میــان کارکنــان
و همچنیــن از طریــق حــس همجوشــی میــان آنــان بــه وجــود
میآیــد .فراینــد مدیریــت دانــش شــامل خلــق دانــش ،ارزشــیابی
دانــش ،ارائــه دانــش ،توزیــع دانــش ،و کاربــرد دانــش اســت .بــرای
تبدیــل دانــش بــه یــک کاالی ســرمایهای ،ســازمانهابایــد در
جهــت ایجــاد تعــادل میــان فعالیتهــای مدیریــت دانــش بکوشــند.
ولــی موانــع متعــددی برســر راه خلــق و بهکارگیــری دانــش در
ســازمانها وجــود دارد .وظیفــه مدیریــت دانــش آن اســت کــه ایــن
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موانــع را شناســایی و بــرای برطرفکــردن آنهــا چارهاندیشــی
کنــد.
شــرکت تلــکام ویــژن اندونــزی بــه منظــور پیادهســازی
مدیریــت دانــش و همچنیــن اســتقرار نرمافــزار مربوطــه چارچوبــی
بــرای تدویــن اســتراتژیهای مدیریــت تغییــر طراحــی نمــود تــا
تضمینکننــده اجــرای موفــق مدیریــت دانــش در شــرکت باشــد.
ایــن چارچــوب عمدتــاً متمرکــز بــر تفکــر سیســتمی ،نظریــه
پذیــرش فنــاوری و مــدل مدیریــت تغییــر کرت-لویــن اســت.
تفکــر سیســتمی راهــی بــرای فکــر کــردن همچــون یــک
سیســتم اســت کــه نگاهــی کلنگــر بــه پیرامــون خــود دارد .تفکــر
سیســتمی همچنیــن میتوانــد ابــزاری بــرای یافتــن الگوهــا و روابــط
میــان سیســتمهای فرعــی بــوده و تغییــر یــا تقویــت الگوهــا
بهمنظــور رســیدن بــه نتایجــی خــاص را آمــوزش دهــد .مفهــوم
اصلــی در تفکــر سیســتمی تفکــر رو بــه عقــب و طراحــی ســازمان
اســت کــه بایــد بــا توجــه بــه آینــده مــورد نظــر ســازمان تطابــق
یابــد .تفکــر سیســتمی در گام اول بــا اســتفاده از یــک روش ســاده
و کارا و تمرکــز بــر پیامدهــای مطلــوب بــه فراینــد حــل مســائل
پیچیــده کمــک کــرده و در گام بعــدی بــا تفکــر رو بــه عقــب تعــداد
روشهایــی کــه جهــت دســتیابی بــه اهــداف مــورد نیــاز اســت
را شناســایی میکنــد .فازهــای انجــام شــده در تفکــر سیســتمی
شــامل محیــط ،خروجیهــا ،بازخــورد ،ورودیهــا و دســتاوردهای
عملیاتــی اســت.
کرت-لويــن يــک مــدل ســه مرحلــهاي بــراي تغييــر ارائــه
کــرده اســت کــه چگونگــي آغــاز ،مديريــت و تثبيــت فراینــد تغييــر
را توصيــف ميکنــد .قبــل ازبررســي هــر مرحلــه بهتــر اســت کــه
مفروضــات ايــن مــدل را مطالعــه کنيــم.
1 .1فراینــد تغييــر صــورت نميگيــرد مگــر آنکــه انگيزشــي

بــراي تغييــر وجــود داشــته باشــد.
2 .2فرایند تغيير شامل يادگيري چيزي جديد است.
3 .3افراد ،کانون تغييرات سازماني هستند.
4 .4مقاومت در برابر تغيير وجود خواهد داشت.
5 .5تغيير اثر بخش نيازمند تقويت است.
مراحل:
•خــروج از انجمــاد :ايــن مرحلــه بــر ايجــاد انگيــزش و
آمادگــي بــراي تغييــر تاکيــد مــي کنــد.
•تغييــر :در ايــن مرحلــه بايــد اطالعــات جديــد  ،الگــوي
رفتــاري جديــد ،بــراي کارکنــان فراهــم آورد.
•انجمــاد مجــدد :تغييــر در حيــن فراگــرد تثبيــت بــه
کمــک کارکنــان بــا تلفيــق رفتارهــا و نگرشهــا تغييــر يافتــه بــا
شــيوههاي عــادي انجــامکارهايشــان پايــدار ميشــود.

چارچــوب اســتراتژیهای مدیریــت تغییــر
بــرای پیادهســازی مدیریــت دانــش در تلــکام
ویــژن

شــرکت تلکامویــژن جهــت پیادهســازی مدیریــت دانــش،
بــرای ایجــاد تغییــر در فرهنــگ ســازمانی اســتراتژیهای مدیریــت
تغییــر را بــا توجــه بــه شــرایط شــرکت تدویــن نمــود .شــکل 1
گامهــای تدویــن اســتراتژی مدیریــت تغییــر ایــن شــرکت اســت.
تفکــر سیســتمی ،ماتریــس  ،SWOTنقــاط کلیــدی موفقیــت،
روش آنالیــز  SKEPTICو مــدل پذیــرش فنــاوری جهــت تدویــن
اســتراتژیهای مدیریــت تغییــر پیشــنهاد شــدهاند .تئــوری
ســهمرحلهای کرت-لویــن بــرای گروهبنــدی اســتراتژیهای
بهدســت آمــده طــی ایــن ســه مرحلــه ارائــه شــده کــه مدیریــت

شکل .1چارچوب استفاده شده برای تدوین استراتژیهای مدیریت تغییر جهت پیادهسازی مدیریت دانش
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جدول  :1اهداف و سنجههای موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش

میتوانــد در راســتای اجــرای مدیریــت دانــش از آنهــا اســتفاده
کنــد .فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــی نیــز بــرای اولویتبنــدی
اســتراتژیها از منظــر برنامهریــزی و زمانبنــدی اســتفاده شــده
اســت.
بــر اســاس رویکــرد تفکــر سیســتمی ،شــرکت تلــکام ویــژن
اندونــزی در زمــان تصمیمگیــری جهــت پیادهســازی مدیریــت
دانــش مشــخص کــرد کــه زمــان آغــاز طــرح ،طــی دو ســال آینــده
بــوده و حــدودا ً  5ســال بــه طــول خواهــد انجامیــد .ایــن بــازه دو
ســاله جهــت انجــام تحقیقاتــی بــرای انتخــاب واحــد متولــی مناســب
در ســازمان ،بررســی زیرســاختهای فنــاوری مــورد نیــاز و علــل
نیــاز بــه مدیریــت دانــش در نظــر گرفتــه شــد .بــه ایــن منظــور
مصاحبههایــی صــورت گرفتــه کــه عوامــل متعــددی از جملــه
وضعیــت اجتماعی-جغرافیایــی ،رقابــت ،اقتصــادی ،زیس ـتمحیطی،
سیاســی ،فنــاوری و منظــر مشــتری مــورد بررســی قــرار گرفــت.
ایــن تحقیقــات مرحلــه اول چارچــوب یعنــی بررســی فرصــت هــا و
تهدیدهــا و تحلیــل آینــده مطلــوب مــورد نظــر بــرای ســازمان را در
بــر میگیــرد.
مرحلــه بعــدی اهــداف و معیارهــای موفقیــت پیادهســازی
مدیریــت دانــش را تعریــف میکنــد .بــا توجــه بــه مــرور ادبیــات

موضــوع ،نیازهــای ســازمانی و مصاحبههــای صــورت گرفتــه بــا
بخــش  ،ITاهــداف مدیریــت دانــش مشــخص شــده و بــر ایــن
اســاس فرایندهــای مدیریــت دانــش مــورد نیــاز :کشــف دانــش،
کســب دانــش ،و بهاشــتراکگذاری دانــش طراحــی شــدند.
بــا شناســایی اهــداف پیادهســازی مدیریــت دانــش ،شــرکت
بایــد ســنجهها و عوامــل کلیــدی موفقیــت را نیــز جهــت ارزیابــی
ایــن اهــداف تدویــن نمایــد .کــه KPIهــا و CSFهــا بــه عنــوان عوامل
تعیینکننــده در موفقیــت پیادهســازی مدیریــت دانــش شناســایی
شــدند.
در مرحلــه بعــد جهــت ارزیابــی وضعیــت کنونــی ســازمان
از منظــر مدیریــت دانــش ،بــر اســاس تفکــر سیســتمی شــرایط
داخلــی ســازمان مــورد بررســی قــرار میگیــرد .کــه ایــن کار
از طریــق مصاحبــه بــا مدیــران ارشــد در بخشهــای مختلــف و
توزیــع پرسشــنامه انجــام شــد .مصاحبههــا بــا هــدف شناســایی
دیدگاههــای مدیــران دربــاره پیادهســازی مدیریــت دانــش انجــام
شــد و محورهــای مطــرح شــده در پرسشــنامه نیــز شــامل دیــدگاه
مدیــران ،فرهنــگ و زیرســاختهای ســازمان و فنــاوری بــود .بــرای
ســنجش بــر اســاس مــدل پذیــرش فنــاوری ،میــزان مقاومــت در
برابــر پذیــرش تکنولــوژی جدیــد مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار
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گرفــت .ایــن پرسشــنامهها در میــان  71تــن از  121کارمنــد ایــن
شــرکت توزیــع و جمــعآوری شــد.
بــا بررســی تحلیــل شــرایط داخلــی و کنونــی شــرکت ،نقــاط
قوتوضعــف شناســایی شــده و بــا بررســی وضعیــت آتــی و مطلــوب
ســازمان فرصتهــا و تهدیدهــای پیادهســازی مدیریــت دانــش در
شــرکت شناســایی خواهنــد شــد .جــدول  1اهــداف و ســنجههای
موفقیــت پیادهســازی مدیریــت دانــش را نشــان میدهــد .
در ادامــه پــس از تحلیــل شــرایط بیرونــی و درونــی شــرکت و
تعریــف اهــداف و ســنجههای پیادهســازی مدیریــت دانــش ،بحــث
تدویــن اســتراتژیهای مدیریــت تغییــر مطــرح میشــود .بــرای
توســعه اســتراتژیهای مدیریــت تغییــر ،تحلیــل  SWOTبــهکار
رفتــه کــه بدینوســیله نقــاط قــوت و ضعــف بــا بررســی وضعیــت
درونــی و فرصــت و تهدیدهــا بــا بررســی وضعیــت بیرونــی شــرکت
مشــخص شــدهاند .نتایــج ایــن تحلیلهــا در جــدول شــماره 2
ارائــه شــده اســت.
پــس از آنکــه اســتراتژیهای مدیریــت تغییــر بــا اســتفاده از
تحلیــل  SWOTتدویــن شــد ،بــر اســاس مراحــل مدیریــت تغییــر
لویــن بــا شــرایط ســازمان منطبــق میشــوند .و در نهایــت بــا توجــه

بــه اولویتهــای مطــرح در ســازمان ایــن اســتراتژیها رتبهبنــدی
خواهنــد شــد.
بــر اســاس نتایــج بهدســت آمــده از چارچــوب پیشــنهادی
در شــرکت تلــکام ویــژن اندونــزی ،ســه اســتراتژی مهــم جهــت
پیادهســازی موفــق مدیریــت دانــش ارائــه شــد کــه عبارتنــد از:
1 .1در مرحلــه خــروج از انجمــاد :مهمتریــن اســتراتژی ،تقویت
حمایــت مدیریتــی و بهبــود درک مزایــای مدیریــت دانــش بــرای
تمامــی ذینفعــان در شــرکت اســت؛ بــه طــوری کــه شــهرت بیشــتر
شــرکت در عمــوم را تضمیــن نمایــد.
2 .2در مرحلــه گــذار و تغییــر :مهمتریــن اســتراتژی تخصیــص
وقــت کافــی بــرای آمــوزش و یادگیــری اســت ،کــه بــه منظــور
آمــوزش کارکنــان در سیســتم مدیریــت دانــش بایــد مطابــق بــا
شــرایط ســازمانی باشــد.
3 .3در مرحلــه انجمــاد :مهمتریــن اســتراتژی اســتقرار خــط
مشـیهایی اســت کــه بیــن قوانیــن شــرکت تناســب برقــرار کــرده و
همچنیــن نمایندگانــی را بــرای اجــرای موفــق فرایندهــای مدیریــت
دانــش تخصیــص دهــد.

جدول .2استراتژیهای مدیریت تغییر شناسایی شده برای پیادهسازی مدیریت دانش
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معرفی کنفرانسها و همایشها

 :2016 KM Worldکنفرانس مدیریت دانش و راهکارهای سازمانی ()2016
تاریخ و محل برگزاری :هتل 2016 Nov 17-14 ،Washington ،JW Marriott
موضوع اصلی :بهرهبرداری از مدیریت دانش؛ افراد ،فرآیندها و فناوری
برگزارکننده :شرکت Information Today

معرفی

واژة هــک و هــک کــردن ،بیشــتر در جامعــة مشــتاقان و متخصصــان
فنــاوری شــناخته شــده اســت .امــا  ،2016 KM Worldایــن مبحــث
را از ســرفصلهای آنــان قــرض گرفتــه و بــه دنبــال هــک کــردن
مدیریــت دانــش اســت .بدیــن معنــا کــه کنفرانــس  2016مدیریــت
دانــش و راهکارهــای ســازمانی ،قصــد دارد موردهــا ،ایدههــا،
اســتراتژیها و اقداماتــی کــه در فرآیندهــا و فنــاوری مدیریــت
دانــش بــهکار گرفتــه میشــود را تغییــر داده ،بــه گونــهای کــه
موجــب تعامــل و مشــارکت بیشــتر اجتمــاع در فعالیتهــای مدیریت
دانــش شــود .ســازمانها بــه ســرعت درحــال تغییــر و تحولانــد
و ســاختارهای خــود را از حالــت سلســلهمراتبی بــه مســطح تغییــر
میدهنــد ،شــیوههای خالقانــه و نوآورانــه را تشــویق میکننــد و
تــاش دارنــد تــا نظــر مخاطبــان خــود را بــه روشهــای مختلــف
جلــب کننــد و بــا اســتفاده از فنــاوری ،ارتبــاط و اتصــال کارکنــان
خــود را تســهیل نمــوده و روشهــای جدیــد و هیجانانگیــز را بــرای
تبــادل دانــش ب ـهکار گیرنــد.
امــروزه ســازمانها بــه منظــور موفقیــت در دنیــای رقابــت ،بایــد
وقایــع را از چشــماندازها و دیدگاههــای مختلــف ببیننــد ،ســریع
تصمیــم بگیرنــد و انعطافپذیــر باشــند و قــادر باشــند بــه آســانی
دانــش خــود را انتقــال داده و بــه اشــتراک بگذارنــد .همچنیــن بایــد
بتواننــد حجــم عظیــم دادههــا را پــردازش نمــوده و بــا مشــتریان و
جوامــع هــدف خــود ،بــه شــکلی مثبــت و ســازنده تعامــل نمــوده
و آنــان را بــه مشــارکت تشــویق نماینــد .بنابرایــن پلتفرمهــا،
فرآیندهــا و برنامههــای مدیریــت دانــش ســازمانی بایــد بــه موقــع
بــه ایــن رویدادهــا پاســخ داده و رضایــت مشــتری را بــرآورده ســازند.
فرهنــگ ســازمانی افــراد را در نــوآوری و تحــول ســازمان توانمنــد

میســازد و ســازمانهایی کــه تعامــل خوبــی میــان اعضــای خــود
و دیگــر ســازمانها برقــرار کردهانــد ،قادرنــد مرزهــای پیشــرفت را
درنوردنــد و بقــای خــود را تضمیــن کننــد.
رویــداد امســال  :KM Worldهــک کــردن افــراد ،فرآیندهــا و ابــزار
مدیریــت دانــش ،بــه دنبــال یافتــن شــیوههای جدیــد بــرای
حمایــت از بهاشــتراکگذاری دانــش و ایجــاد فرهنــگ ســازمانی
پشــتیبان  KMاســت .یکــی از ویژگیهــای تیمهــا و گروههــای
کاری در دوران جدیــد ،ســازماندهی و انســجام خودبهخــودی و
کارکــرد متقابــل میــان واحدهــای ســازمانی اســت .از دیگــر اهــداف
کنفرانــس امســال ،اســتفاده از فرآینــد و فنــاوری بــه منظــور ترویــج
همــکاری میــان اینگونــه تیمهــای کاری اســت تــا بدینترتیــب
ســازمان خروجیهــای ملمــوس ،نوآوریهــای بــاز ،بهبــود مســتمر
و واکنــش ســریع و انعطافپذیــر نســبت بــه تغییــر را بهدســت
آورد.

محورهای کنفرانس

•یادگیــری و اطــاع از اقدامــات درحــال انجــام در خــط مقــدم
مدیریــت دانــش
•تسهیل جریان اطالعات و دانش
•به دست آوردن دانش دربارة ایجاد سازمانی قدرتمند
•تعامل با همکاران و متخصصان
•کاوش در شبکهها و رسانههای اجتماعی سازمانی
•بهبود تکسنومی (طبقهبندی) و مدیریت محتوا
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معرفی ابزارهای مدیریت دانش (قسمت)2

عالیه سلیمیان
کارشناس ارشد مدیریت دانش
در شــماره پیشــین مجلــه بــه ایــن نکتــه اشــاره شــد کــه
ســازمانها متناســب بــا نیازهــا و شــرایط خــود ،ابزارهــای مختلفــی
را بــرای جاریســازی اســتراتژیهای مدیریــت دانــش بــکار
میگیرنــد .ســاختار جمعیتــی نیــروی انســانی ،بــازه عمــر دانــش
در ســازمان ،نیــاز بــه بهبــود اشــتراک دانــش و یــا خلــق دانــش،
میــزان توجــه بــه نــوآوری و خالقیــت و زیرســاختارهای فنــاوری
اطالعــات در انتخــاب ابزارهــای مدیریــت دانــش تاثیرگــذار اســت
و چهــار ابــزار استاد-شــاگردی ،مــرور پــس از اقــدام ،خبرهیــاب
و بازیســازی معرفــی شــدند .در ادامــه بحــث و در ایــن شــماره،
چهــار ابــزار دیگــر بــرای پیادهســازی مدیریــت دانــش در ســازمان
ارائــه میشــود.

کافه دانشی ()Knowledge café

کافــه دانشــی روشــی بــرای بحــث و گفتگــوی گروهــی بــرای
بــه اشــتراک گذاشــتن و توســعه دادن افــکار و بینــش میباشــد.
در کافــه دانشــی بــا کنــار گذاشــتن هــر گونــه قضاوتــی ،فرصتــی

بــرای بینــش عمیقتــر فراهــم میشــود .کافــه دانشــی ابــزاری
بــرای اشــتراک دانــش ضمنــی اســت کــه میتوانــد در تیمهــای
کاری ،انجمنهــای خبرگــی بــرای کمــک بــه تســهیل یادگیــری و
دســتیابی بــه یــک درک عمیقتــر از طریــق بحــث و گفتگــو بــکار
گرفتــه شــود.
فرایند اجرای کافه دانشی بصورت زیر است:

ابتــدا تســهیلگر جلســه بــرای حاضریــن در جلســه هــدف از
ایــن گردهمایــی را توضیــح میدهــد و در ادامــه موضــوع جلســه را
بیــان میکنــد .ایــن موضــوع بصــورت کلــی خواهــد بــود ،بــه عنــوان
مثــال موانــع اشــتراک دانــش در ســازمان چــه هســتند .در ادامــه
افــراد بــه گروهــای پنــج نفــری تقســیمبندی میشــوند و بــر
روی موضــوع مــورد نظــر بــه مــدت  60-30دقیقــه بحــث و گفتگــو
میکننــد .ســپس افــراد گــرد هــم میآینــد و نتایــج حاصــل از
بحــث گروهــی را بیــان میکننــد .تعــداد بهینــه افــراد بــرای اجــرای
کافــه دانشــی  15الــی  50نفــر اســت .زمانیکــه تعــداد حاضریــن
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در جلســه کافــه دانشــی پاییــن باشــد ،میتــوان هــر  10الــی 15
دقیقــه بــا جابجایــی افــراد میــان گروههــا ،خروجــی بحــث و گفتگــو
را بهبــود بخشــید.

الگوبرداری ()benchmarking
الگوبــرداری روشــی سیســتماتیک اســت کــه ســازمانها بــه
وســیله آن میتواننــد فعالیتهــای خــود را براســاس بهتریــن
صنعــت یــا ســازمان اندازهگیــری و اصــاح کننــد .ایــن روش بــا
فراهمســازی چارچوبــی بــرای ســازمانها کــه بــه وســیله آن
فعالیتهــای بهتریــن ســازمان مشــخص گردیــده اســت و تشــخیص
وجــوه تمایــز ســازمان موجــود بــا بهتریــن ســازمان ،نشــان میدهــد
کــه چگونــه میتــوان شــکافهای موجــود را پــر کــرد.
الگوبرداری دارای  4مرحله است:

1 .1گام برنامهریــزی :براســاس تجــارب ،برنامهریــزی مهمتریــن
فــاز فراینــد الگوگیــری اســت .در ایــن مرحلــه انتخــاب بخــش
مــورد نظــر جهــت الگوبــرداری انجــام میگیــرد .طبعــاً ایــن
انتخــاب براســاس اســتراتژی ســازمان و مشــکالت موجــود
اســت .پــس از آن مــی بایســت تیــم الگوگیــری تشــکیل شــود.
شــناخت کامــل و مستندســازی کاری کــه بایــد الگوگیــری
شــود و تشــخیص مشــکالت و گلوگاههــا ،معیارهــای ارزیابــی
و شــاخصهای مقایســه در مرحلــه برنامهریــزی صــورت مــی
پذیــرد.
2 .2جســتجو :شناســایی بــرای بهتریــن فراینــد و جســتجو بــرای
پیداکــردن ســازمانهایی کــه عملکــرد بهتــری دارنــد در ایــن

مرحلــه صــورتمیپذیــرد .پــس از پیداکــردن ســازمانهای
موردنظــر از بیــن آنهــا بهتریــن انتخــاب شــده و برقرارکــردن
ارتباطــات اولیــه بــا آن ســازمان شــروع میشــود( .ســازمانها
میتواننــد از داخــل ســازمان و یــا خــارج از ســازمان باشــند)
3 .3مشــاهده :هــدف اصلــی از ایــن گام ،مطالعــه فرایندهــای
ســازمان پیشــرو و دســتیابی بــه شــناخت کاملــی از آنهاســت
کــه نیــاز بــه جمــعآوری اطالعــات دارد.
4 .4تجزیــه و تحلیــل اطالعــات :هــدف اصلــی در ایــن فــاز
تعییــن تفــاوت و شــکاف بیــن ســطح عملکــرد موجــود و
عملکــرد مطلــوب اســت .در ایــن مرحلــه مــی بایســتی علــل
ریشــهای ایــن اختــاف شناســایی شــده و عوامــل آن مــورد
بررســی دقیــق قــرار گیرنــد .بــرای ایــن کار میبایســت
اطالعــات را بــه درســتی دســتهبندی کــرد .بیشتریــن تاکیــد
روی اطالعــات مفیــد اســت .پــس از آن بــا پــردازش اطالعــات
فواصــل موجــود شناســایی شــده و علــل اصلــی شــکافهای
موجــود تشــخیص داده میشــود.
5 .5تطبیــق :بــدان معنــا کــه سیاســتی کــه براســاس آن عمــل
الگوبــرداری انجــام شــده اســت میبایســتی موردپذیــرش
قرارگیــرد .هــدف اصلــی از ایــن کار ایجــاد تحــول و بهبــود
اســت .پــس از آن میبایســت طــرح اجرایــی را تهیــه و ســپس
آن را پیادهســازی کــرد.
کمک همکار ()Peer Assist
کمــک همــکار یــک جلســه و یــا کارگاه تســهیلیافته میباشــد
کــه همــکاران از تیمهــا و یــا ســازمانهای مختلــف ،تجربیــات،
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دانــش و بینــش خــود را بــا تیمــی کــه حــول مســاله و چالشــی
درخواســت کمــک نمــوده ،بــه اشــتراک میگذارنــد.
بــا شناســایی چالــش ،افــراد خــارج از تیــم بــرای کمــک گرفتــن
شناســایی میشــوند .افــراد میبایســت در حــوزه موضــوع مــورد
نظــر دارای تجربــه باشــند و میتــوان از ابزارهایــی ماننــد اینترانــت
ســازمان ،خبرهیــاب بــرای جســتجو و یافتــن افــراد بــا مهــارت و
تجربیــات مرتبــط اســتفاده نمــود.
تکنیک کمک همکار زمانی مفید خواهد بود که:

•واحــد کســب و کار بــا چالشــی روبروســت کــه ســایر همــکاران
قــادر بــه ارائــه تجربیــات و بینشــی در آن زمینــه باشــند.
•تنــوع دیدگاههــای بیرونــی (بیــرون از تیــم) طیــف گزینههــا
را افزایــش دهــد.
بطــور ســنتی ،کمــک همــکار بــرای تعامــات رو در رو طراحــی
شــده اســت ،امــا وبینارهــا ،فنــاوری جلســات مجــازی امــکان
برگــزاری آنالیــن کمــک همــکار را فراهــم نمــوده اســت.
زمانیکــه کمــک همــکار بــا گــروه بزرگــی از افــراد برگــزار
میشــود نیــاز بــه حضــور یــک تســهیلکننده میباشــد.
تســهیلکننده میتوانــد از درون و یــا بیــرون ســازمان انتخــاب
شــود .تســهیلکننده بــا مهــارت میتوانــد بحــث و گفتگــو را
جهتدهــی نمایــد و دروس کلیــدی را اســتخراج و تمرکــز گــروه
را بــر روی موضــوع حفــظ نمایــد .زمــان جلســه کمــک همــکار
بســتگی بــه موضــوع و تعــداد حاضریــن در جلســه میتوانــد از یــک
ســاعت تــا چنــد روز باشــد.

شــبکه اجتماعــی ســازمانی (Enterprise social
)network
شــبکه اجتماعــی ســازمانی متمرکــز بــر اســتفاده از شــبکههای
اجتماعــی و ارتباطــات اجتماعــی در میــان کارکنــان اســت کــه از
طریــق نرمافــزار شــبکه اجتماعــی تســهیل میشــود .نرمافــزار
شــامل اصالحاتــی بــرای اینترانــت ســازمان و ســایر پلتفرمهــای
کالســیک میباشــد کــه توســط ســازمانهای بــزرگ بــرای
ســازماندهی ارتباطــات آنهــا ،تعامــل و ســایر جوانــب اینترانــت
ســازمان مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
طبــق پژوهشهــای صــورت گرفتــه چیــزی در حــدود 5-3
درصــد بازگشــت بــر روی شــبکه اجتماعــی حاصــل شــده اســت و
اثربخشــی بازاریابــی و فــروش تــا حــد زیــادی بهبــود یافتــه اســت.
شــبکه اجتماعــی ســازمان اشــتراک دانــش را در کنــار ارتباطــات
ســازمانی بهبــود میبخشــد و بــا تشــکیل تیمهــای مجــازی حــول
یــک موضــوع ،زمــان حــل مســاله را کاهــش میبخشــد .امــروزه
نرمافزارهــای شــبکه اجتماعــی دارای قابلیتهایــی ماننــد ویکــی،
فــروم ،مدیریــت عکــس و ویدئــو ،ارســال پیــام ،تقویــم کاری،
تشــکیل انجمــن ،صفحــه پروفایــل اعضــا و  ...میباشــند کــه
ارتباطــات ســازمانی را بهبــود میبخشــد .عــاوه برایــن بــا امــکان
متصــل شــدن مشــتریان و شــرکای ســازمان ،ارتباطــات ســریعتر
و کاراتــر بــرون ســازمانی و کســب دانــش از ذینفعــان بیرونــی
ســازمان فراهــم شــده اســت.
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معرفی
میتــوان گفــت «مدیریــت دانــش» بــه صــورت سیســتماتیک،
تاریخچــه و ســابقهای حــدودا ً  20ســاله دارد .بــا ایــن حــال ،پیــدا
کــردن ریشــهها و خاســتگاه دقیــق مدیریــت دانــش در عمــل،
تقریب ـاً غیــر ممکــن و شــاید بیفایــده اســت .مطمئن ـاً ایــن شــاخة
نوظهــور از علــم مدیریــت ،والدیــن بســیاری دارد .از میــان بســیاری
از نویســندگان شــناخته شــده کــه اغلــب زندگــی حرفــهای خــود
را وقــف مدیریــت دانــش کردهانــد ،میتــوان بــه داونپــورت و
پروســاک ،نونــاکا و تاکوچــی ،بونتیــس ،گرانــت ،ویــگ و اســپندر
اشــاره کــرد .همچنیــن نویســندگان دیگــری (ماننــد پوالنــی)
وجــود دارنــد کــه بــا اینکــه جــزء دانشــمندان و محققــان مدیریــت
دانــش طبقهبنــدی نمیشــوند ،بــه شــدت بــر ایــن حــوزه تأثیــر
گذاشــته بــه گونــهای کــه هنــوز هــم آثــار آن باقــی اســت .از
زمــان انتشــار آثــار اولیــة ایــن پیشــگامان ،کارهــای بســیاری انجــام
شــده و مدیریــت دانــش در حوزههــای تحقیــق و اقدامــات عملــی،
توســعه پیــدا کــرده اســت .اگــر چــه بهرســمیت شــناختن آن بــه
عنــوان یــک رشــتة علمــی هنــوز مــورد بحــث اســت ،بــا ایــن وجــود
مدیریــت دانــش ،جــای خــود را در علــوم مدیریتــی بــاز کــرده
اســت .در خصــوص آینــدة مدیریــت دانــش نظــرات متضــادی وجــود
دارد .بــه طــور خــاص برخــی منتقــدان ادعــا میکننــد مدیریــت
دانــش بســتر و دالئــل نظــری ضعیــف و تعاریــف مبهمــی دارد و از
چارچــوب تفســیری متناقــض و عــدم وجــود چشــمانداز مشــترک
رنــج میبــرد و در ماهیــت خــود یــک مبحــث میــان رشــتهای و
چنــد رشــتهای اســت .دیگــران میگوینــد کــه مدیریــت دانــش
ماننــد «شــراب کهنــه در بطــری نــو» اســت و ایدههــا و روشهــای
عملــی را از نظامهــا و رویکردهــای پیشــین مدیریــت قــرض گرفتــه
و بــا یکدیگــر ترکیــب میکنــد و مفهومــی جدیــد خلــق نمیکنــد.
ایــن گــروه از منتقــدان تأکیــد دارنــد اقدامــات عملــی مدیریــت
دانــش بــا وجــود ســرمایهگذاری عظیــم توســط شــرکتها ،درصــد
باالیــی از شکســت را بــه همــراه داشــته و در اندازهگیــری منافــع و
هزینههــا نیــز بــا مشــکل مواجــه اســت.

عاقالنــه نیســت کــه انتقــادات فــوق را دس ـتکم گرفــت؛ امــا
بــه نظــر میرســد محبوبیــت مدیریــت دانــش در میــان راهحلهــای
ســازمانی بــه حــدی اســت کــه آن را از حالــت یــک «کاالی لوکــس»
و «مــد روز» خــارج کــرده و بــه یکــی از الزامــات ســازمانی در عصــر
حاضــر بــدل میکنــد .طــی چنــد ســال اخیــر جنبــش مدیریــت
دانــش شــکل گرفتــه و توســعة آن بــه گونـهای اســت کــه نمیتــوان
آن را نادیــده گرفــت .بــه عنــوان مثــال برگــزاری کنفرانسهــا،
تدویــن کتابهــا ،مجموعههــای کتــاب و مجــات تخصصــی،
تشــکیل انجمنهــای مدیریــت دانــش از متخصصــان و دانشــمندان،
مطالعــات مــوردی موفــق از ســازمانهایی کــه مدیریــت دانــش را
پیادهســازی کــرده و بــرای آن ســرمایهگذاری نمودهانــد و ظهــور
دانشــمندان جدیــد کــه بــه صراحــت برچســب مدیریــت دانــش را
یــدک میکشــند ،همگــی حاکــی از اوجگیــری تفکــر مدیریــت
دانــش در میــان جوامــع و سازمانهاســت .بنابرایــن اکنــون زمــان
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مناســبی اســت بــرای آنکــه ســؤاالت اساســی دربــارة حــال و آینــده
مدیریــت دانــش طراحــی و مطــرح شــود ،هماننــد« :وضعیــت فعلــی
مدیریــت دانــش چگونــه اســت؟ آیــا مدیریــت دانــش آنگونــه کــه
مشــوقان آن میگوینــد ،واقعـاً بــه یــک رشــتة تحصیلــی بــدل شــده
یــا آنطــور کــه منتقــدان عقیــده دارنــد ،زمــان آن فــرا رســیده کــه
بحــث دربــارة مدیریــت دانــش را کنــار گذاشــته و بــه موضوعــات
جدیدتــری بیاندیشــیم؟ بــه طــور کلــی ،چــه کارهایــی باقــی مانــده
کــه پرداختــن بــه آنهــا باعــث تکمیــل و بلــوغ مدیریــت دانــش
میشــود؟ محققــان ،پژوهشــگران و دســتاندرکاران مدیریــت
دانــش در آینــده بایــد در چــه جهــت و مســیری حرکــت کننــد؟»
پرداختــن بــه ســؤاالت فــوق ،عمــده هــدف جلــد اول از ســری
کتابهایــی اســت کــه تحــت عنــوان «پیشــرفت در مدیریــت
دانــش ،تجلیــل از بیســت ســال تحقیــق و اقــدام» منتشــر شــده
اســت .جلــد اول داســتان ســفر مدیریــت دانــش بــه آینــده را روایــت
میکنــد .بحــث را از ســرآغاز مدیریــت دانــش آغــاز نمــوده ،پویایــی
حــال حاضــر آنرا آشــکار میکنــد و تــاش مینمایــد آنچــه در
آینــده رخ میدهــد را پیشــگویی کنــد .بــه طــور خــاص ،جلــد 1
ســعی میکنــد روح زمانــه و طــرز فکــر حاکــم بــر مدیریــت دانــش
کنونــی را تســخیر کــرده ،از پیشــرفتهای آن تجلیــل نمــوده و بــا
خوشبینــی آینــدهای روشــن بــرای مدیریــت دانــش وعــده دهــد و
اطمینــان دهــد کســانی کــه مدیریــت دانــش را بــا آغــوش بــاز پذیــرا
شــوند ،آینــدهای سرشــار از فرصتهــای تحقیقاتــی و اقدامــات
عملــی در پیــش رو خواهنــد داشــت.
ایــن کتــاب مجموع ـهای ســاختارمند از مقــاالت و نوشــتههای
حاصــل از تحقیقــات و پژوهشهــای اخیــر اســت کــه توســط
اعضــای انجمــن بینالمللــی مدیریــت دانــش ( )IAKMو همــکاران
و دانشآموختــگان آنهــا و دیگــر دانشــمندان مجــاز گــردآوری
شــده اســت .کتــاب در ســه بخــش عمــده طراحــی و تدویــن
شــده کــه هــر یــک از آنهــا دارای ســه فصــل میباشــد .کتــاب
بــه گونــهای ســازماندهی شــده کــه امــکان میدهــد هــر یــک از
فصلهــا بــه طــور مجــزا و متناســب بــا نیــاز خواننــده انتخــاب
شــوند ،ولــی توصیــة کلــی ایــن اســت کــه فصلهــای اول تــا ســوم
کتــاب حتمــاً مــرور شــوند.
بخــش اول ( )part Iنگاهــی گــذرا بــه گذشــتة مدیریــت دانــش
اســت .از آنجــا کــه هــر کتــاب خــوب بــا یــک مقدمــة جــذاب ،گیــرا
و کامــل آغــاز میشــود ،فصــل اول بــا عنــوان «مدیریــت دانــش:
اصــول ،تاریخچــه و رونــد توســعه» ،خواســتگاه مدیریــت دانــش را
مــورد کنــکاش قــرار داده و نحــوة پیشــرفت آن نســبت بــه کاربردهــا
و ارزشهــای اقتصــادی را بررســی میکنــد .فصــل دوم بــا عنــوان
«مفاهیــم و مدلهــای مدیریــت دانــش» ،بــه بررســی برخــی از
مهمتریــن مفاهیــم و مدلهایــی کــه در خــال ســالهای آغازیــن
مدیریــت دانــش بــرای ایــن حــوزه توســعه داده شــد ،میپــردازد.
پژوهــش در جهــت مدلهــا و مفاهیــم مدیریــت دانــش در ســالهای
گذشــته بــه طــور واضحتــر و مفصلتــر در فصــل ســوم بــا عنــوان:
«تحلیــل توصیفــی پژوهشهــای مدیریــت دانــش در بــازه زمانــی

 1997تــا  »2012مــورد بحــث قــرار میگیــرد و نشــریات معتبــر و
برتــر مدیریــت دانــش بــه شــکل توصیفــی مطالعــه میشــود.
بخــش دوم ( )part IIبــر مدیریــت دانــش در حــال حاضــر
تمرکــز دارد .بــه طــور خــاص ســه فصــل بخــش دوم کتــاب،
مدیریــت دانــش در عمــل ،شــامل :اقدامــات ،روشهــا و رویکردهــای
اتخــاذ شــده توســط ســازمانها را بــه تصویــر میکشــد .فصــل
چهــارم بــا عنــوان «مدیریــت دانــش در بخــش دولتــی :مطالعــة
مــوردی در کشــور انگلســتان» بــه پیادهســازی مدیریــت دانــش در
بخــش دولتــی میپــردازد .در فصــل پنجــم بــا عنــوان «حمایــت از
مدیــران کس ـبوکار بــه وســیلة مدیریــت دانــش» نقــش مدیریــت
دانــش در پشــتیبانی از مدیــران کســبوکار و تســهیل و بهبــود
عملکــرد تصمیمگیــری آنــان در محیطهــای صنعتــی مختلــف،
مــورد بررســی قــرار میگیــرد .در فصــل ششــم« :درک و بهبــود
جعبهابــزار تخصصــی :انجمنهــای خبرگــی بــه عنــوان اصلیتریــن
درسآموختــة مدیریــت دانــش» ،تأکیــد اصلــی بــر اهمیــت انجمــن
خبرگــی در یادگیــری اجتماعــی و انتقــال دانــش اســت و انجمــن
خبرگــی را بــه عنــوان یــک روش مدیریــت دانــش بــه تصویــر
میکشــد.
بخــش ســوم ( ،)part IIIبــه آینــدة مدیریــت دانــش اختصــاص
داده شــده و دیدگاههــا و ایدههــای جدیــد ارائــه میدهــد .دو
فصــل اول از بخــش ســوم ،مســائل و چالشهــای عمــدهای کــه
بــر ســر راه تحقیقــات و اقدامــات مدیریــت دانــش قــرار دارد را
بــر اســاس نظــر خبــرگان مدیریــت دانــش ،مشــخص میکنــد.
فصــل هفتــم« :آینــدة تحقیقــات در مدیریــت دانــش :نتایــج
حاصــل از مطالعــة شــبکة جهانــی تحقیــق دانــش» ،چشــمانداز و
جهتگیریهــای آینــدة مدیریــت دانــش را از طریــق نظرســنجی
جهانــی از دانشــگاهیان و مجریــان مدیریــت دانــش ،ارائــه میدهــد.
فصــل هشــتم بــا عنــوان «مجریــان مدیریــت دانــش بایــد انتظــار
چــه آینــدهای را داشــته باشــند و نیازهــای آنــان چیســت؟ از دیــدگاه
شــخصی» ،نظــرات شــخصی یــک محقــق برجســتة مدیریــت دانــش
در خصــوص انتظــارات از مدیریــت دانــش و آینــدة آن را منعکــس
میکنــد .فصــل آخــر بــا عنــوان «نســل بعــدی مدیریــت دانــش:
مدلهــای ارزیابــی بــر اســاس نقشــة دانــش» مدلــی جدیــد از
ارزیابــی مدیریــت دانــش را پیشــنهاد میدهــد کــه نشــان میدهــد
مســیر پیـشروی مدیریــت دانــش در آینــده چیســت و چگونــه بایــد
بــه اهــداف تعیینشــده دســت پیــدا کــرد.
در کل میتــوان گفــت کــه ایــن کتــاب بــه مجریــان مدیریــت
دانــش کمــک میکنــد تــا راهحلهــای جدیــد طراحــی کــرده و
راهکارهــای خــود را توســعه دهنــد بــه گونــهای کــه داراییهــای
نامشــهود خــود را بــه نتایــج و خروجیهــای ملمــوس تبدیــل
نماینــد .بــا توجــه بــه انبــوه محققــان و مجریانــی کــه بــه شــکلی
منســجم و بــا روشــی سیســتماتیک بــا یکدیگــر همــکاری میکننــد،
ایــن کتــاب تضمیــن میکنــد کــه علــم مدیریــت دانــش ،همچنــان
بــه تکامــل و بلــوغ خــود ادامــه خواهــد داد.
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به نام خالق لوح و قلم
مدیریــت دانــش فــردی و ســازمانی ،از الزامــات عصــر حاضــر و جــزء اصلیتریــن شــاخصهای موفقیــت و عامــل بقــای ســازمانها اســت.
لــزوم وجــود شــبکهای از اســاتید دانشــگاهی حــوزة مدیریــت دانــش ،در کنــار متخصصــان پیادهســازی ایــن مفهــوم در ســازمانهای ایرانــی،
مــا را بــرآن داشــت تــا کانــال رســمی «مشــاوران مدیریــت دانــش ایــران» را جهــت اطالعرســانی پیرامــون موضوعــات روز و همچنیــن
بــه اشــتراک گــذاری تجربیــات پیــاده ســازی مدیریــت دانــش در ســازمان هــای داخلــی و خارجــی راهانــدازی نماییــم.
بــر ایــن اســاس ،جهــت پربارتــر شــدن هــر چــه بیشــتر ایــن کانــال ،لینــک زیــر جهــت عضویــت شــما و همچنیــن ارســال آن بــرای
دوســتان و همــکاران درج گردیــده اســت.
https://telegram.me/iranKMconsulting
با تشکر
مشاوران توسعه آینده
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