
از مدل خاصى استفاده مى کنید؟ در صورت مثبت  آیا شما در اجراى مدیریت دانش 
بودن پاسخ، لطفًا مدل خود را به اختصار شرح دهید.

این  از چارچوب زیر استفاده مى کنم. در  بله من در اجراى پروژه هاى مدیریت دانش 
مدل چهار توانمندساز مدیریت دانش شامل نقش ها، فرایندها، فناورى ها و حاکمیت با چهار 
فرایند مباحثه، مستندسازى، ترکیب کردن و بررسى و مرور ادغام شده اند. این دو گروه با 
هم تشکیل یک ماتریس 16 سلولى مى دهند که قالبى براى تدوین چارچوب مدیریت دانش 

فراهم مى کند. استفاده از این عناصر در این جدول داراى دو هدف است:
ارائه قالبى کلى  به منظور  استفاده در هر  سازمان، هر صنعت و هر اندازه.   •

حصول اطمینان از جامعیت چارچوب پیاده سازى مدیریت دانش و اینکه تمامى   •
توانمندسازها و فرایندهاى مدیریت دانش را دربرگیرد.

قالب این چارچوب به شکل زیر است:

ایجاد یک فرهنگ دانش محور اغلب یکى از مهمترین چالش هاى پیاده سازى مدیریت 
دانش در سازمان هاى ایرانى است. پیشنهاد شما جهت تسهیل و رفع این چالش چیست؟

پاسخ به این سوال نیاز به بیان مقدمات و توضیحات وسیعى دارد اما به طور خالصه، به 
باشد. من معتقدم یک شرکت  نباید دانش محور  نظر من فرهنگ سازمانى هیچ شرکتى 
تجارى همیشه باید فرهنگى سود محور و یک سازمان دولتى، فرهنگى در راستاى ارائه 
خدمات داشته باشد. در واقع  نقش مدیریت دانش کمک به ترویج فرهنگ سازمانى بوده و 

تحقق اهداف آن سازمان با توجه به ماهیت آن ، خواهد بود.
به طور خالصـــه جهت استفاده از مدیریت دانش در ترویج فرهنگ سازمانى، باید  

گام هاى زیر را عملیاتى و اجرایى نمود: 
•  نقشه فرهنگ سازمان خود را ترسیم نمایید
•  گلوگاه ها و توانمندسازها را شناسایى کنید.

•  ذینفعان عمده را شناسایى کنید.
•  پیاده سازى مدیریت دانش را با یک پایلوت آغاز کنید.

•  از نتایج بدست آمده در پایلوت به عنوان مهر تاییدى جهت توسعه مدیریت دانش در 
کل سازمان استفاده کنید.

 

نیک میلتون، مدیر عامل و موسس شرکت 
نوکو، تجارب  بین المللى مشاوره مدیریت دانش 
ارزنده اى در حوزه پیاده سازى و توسعه مدیریت 
دانش به منظور ارتقا سودآورى کسب و کار دارد. 
او در 19 سال سابقه حرفه اى خود مشاور شرکت

 BP, Huawei, Mars & De Beer هاى بسیارى از جمله 
از  استفاده  و  نهادینه سازى  استقرار،  به  و  بوده 
مدیریت دانش با هدف بکارگیرى و بهره بردارى 
ارزش هاى ملموس در  از دانش سازمانى و خلق 
تخصصى  حوزه  است.  نموده  کمک  کار  و  کسب 
تدوین  دانش،  مدیریت  ارزیابى  ایشان  فعالیت 
پیاده سازى مدیریت  و  و  چارچوب ها  استراتژى 
و  پروژه محور  دانش  مدیریت  و همچنین  دانش 

بهره بردارى از درس آموخته ها است.
جذاب ترین فرایند مدیریت دانش براى نیک 
سیاست هاى  با  دانش  ترکیب   و  کسب  میلتون 
کسب و کار سازمان است که برنامه هاى متعددى 
ارائه  مختلف  پروژه هاى  در  راستا  همین  در  نیز 

کرده است.
او  در طى سال ها فعالیت خود کتب بسیارى 
دانش  مدیریت  مختلف  موضوعات  پیرامون 
کاربردى، تالیف نموده و نتایج فعالیت هاى خود 

را در کنفرانس ها و سمینارها ارائه نموده است. 

او قبل از تاسیس شرکت نوکو و با استفاده از 
 BP تجربیات بدست آمده  طى  5 سال فعالیت در
پیاده سازى مدیریت دانش و  Norway، مسولیت 

را  انجمن هاى خبرگى  برگزارى جلسات  و  ایجاد 
به عنوان مدیر تیم مدیریت دانش BP، بر عهده 
در  پیشرو  شرکتى  به   BP شد  سبب  که  داشت 

زمینه مدیریت دانش تبدیل شود.
دانشگاه  فارغ التحصیل  میلتون،  نیک  دکتر 
اول  رتبه  آموخته  دانش  و  ولز در مقطع دکترى 
ارشد  کارشناسى  مقطع   در  کمبریج  دانشگاه 

است.
از اعضاى کارگروه توسعه  او همچنین یکى 

استانداردهاى ISO  مدیریت دانش است.
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از  میلتون،  نیک  دکتر  با  مصاحبه 
خبرگان حوزه مدیریت دانش

شرکت  موسس  و  عامل  مدیر  میلتون،  نیک 
نوکو،  دانش  مدیریت  مشاوره  بین المللى 
تجارب ارزنده اى در حوزه پیاده سازى و توسعه 
سودآورى  ارتقا  منظور  به  دانش  مدیریت 
کسب و کار دارد. او در19سال سابقه حرفه اى 
 BP, خود مشاور شرکت هاى بسیارى از جمله
Huawei, Mars & De Beer بوده و به استقرار، 

با  دانش  مدیریت  از  استفاده  و  نهادینه سازى 
دانش  از  بهره بردارى  و  بکارگیرى  هدف 
سازمانى و خلق ارزش هاى ملموس در کسب 
تخصصى  حوزه  است.  نموده  کمک  کار  و 
فعالیت ایشان ارزیابى مدیریت دانش، تدوین 
پیاده سازى  و  چارچوب ها  و   استراتژى 
دانش  مدیریت  همچنین  و  دانش  مدیریت 
پروژه محور و بهره بردارى از درس آموخته ها 

است.
براى نیک  جذاب ترین فرایند مدیریت دانش 
میلتون کسب و ترکیب  دانش با سیاست هاى 
برنامه هاى  که  است  سازمان  کار  و  کسب 
پروژه هاى  در  راستا  همین  در  نیز  متعددى 

مختلف ارائه کرده است.
بسیارى  کتب  خود  فعالیت  سال ها  طى  او  
دانش  مدیریت  مختلف  موضوعات  پیرامون 
فعالیت هاى  نتایج  و  نموده  تالیف  کاربردى، 
خود را در کنفرانس ها و سمینارها ارائه نموده 

است. 

او قبل از تاسیس شرکت نوکو و با استفاده از 
تجربیات بدست آمده  طى  5 سال فعالیت در 
مدیریت  سازى  پیاده  مسولیت   ،BP Norway

دانش و ایجاد و برگزارى جلسات انجمن هاى 
خبرگى را به عنوان مدیر تیم مدیریت دانش 
به   BP شد  سبب  که  داشت  عهده  بر   ،BP

دانش  مدیریت  زمینه  در  پیشرو  شرکتى 
تبدیل شود.

دکتر نیک میلتون، فارغ التحصیل دانشگاه ولز 
اول  رتبه  آموخته  دانش  و  دکترى  مقطع  در 
دانشگاه کمبریج در مقطع  کارشناسى ارشد 

است.
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مواردى که باید براى تعیین پایلوت مدیریت 
دانش در نظر گرفت:

مکان  چند  در  که  بحرانى  فعالیت هاى   -
آنها  عملکرد  سطح  و  مى شود  انجام  مختلف 

متفاوت است.
-  فعالیت هاى بحرانى که براى سازمان جدید 
است و سازمان نیاز به یادگیرى سریع در آن 

حوزه دارد.
بازنشستگى  مشکل  که  سازمان  از  بخشى   -

کارکنان یا گردش باالى کارکنان را دارد.
- نواحى از سازمان که به علت فقدان دانش 

گیر کرده است.
فعالیت هاى  تکرارى، خصوصـاً  فعالیت هاى   -

پر هزینه

همچنین معیارهاى عملکردى باید در راستاى سیاست هاى کالن سازمان نیز باشد تا از طریق 
جریان  پایش  امکان  عملکردى،  معیارهاى  کند.   ایجاد  افزوده  ارزش  سازمان  براى  دانش  مدیریت 
راهکارهاى  از   استفاده  به منظور    را  افراد در سازمان  توسط مدیران  مشارکت  موثر و چشمگیر 
انگیزشى و تشویقى مناسب، ممکن مى سازد. در این راستا موارد  ناسازگار  با سیاست هاى سازمان به 
سرعت شناسایى شده و از نهادینه شدن آنها در سازمان جلوگیریکرد. در نتیجه این معیارها باید در 

داشبوردهاى پایش فرایندهاى کسب و کار دخیل شوند.
معیارهاى بلوغ

هدف معیارهاى بلوغ پیگیرى روند پیشرفت بلوغ مدیریت دانش سازمان در گذر زمان است. به 
عنوان مثال، این روند مى تواند از طریق بررسى فرهنگ سازمانى و یا یکى از ابعاد مدیریت دانش نظیر 
انجمن هاى خبرگى رخ دهد. به نظر من نمى توان از معیارهاى بلوغ جهت بررسى بلوغ مدیریت دانش 

در کل سازمان استفاده کرد.
ارزیابى سطح بلوغ مختص یک فرایند است. به عنوان نمونه یک انجمن خبرگى به بلوغ مى رسد، 
و  رفتارها  شده،  بزرگ تر  رفته  رفته  مى شود،  تشکیل  کوچکى  مقیاس  در  اول  مرحله  در  زیرا 
استانداردهایش توسعه مى یابد و به تدریج بالغ مى شود. اما مدیریت دانش از جنس فرایند نیست، یا 
وجود دارد و یا به طور کل وجود ندارد. مدیریت دانش یک جهش فرهنگى است نه یک بلوغ فرهنگى. 
مدیریت دانش به اعتقاد من یک تغییر پارادایم به طرز فکرى نوین بوده و از جنس فرایند بلوغ نیست، 
که همگى چارچوب هاى  کیفیت  مدیریت  و  مالى  مدیریت  ایمنى،  مدیریت  ریسک،  مدیریت  مانند 

مدیریتى هستند که نقش ها، فرایندها، فناورى و حاکمیت مختص به خود دارند. 
معیارهاى اثرگذار بر کسب و کار

از  استفاده  مى کنند.  ارزیابى  را  کار  و  کسب  نتایج  بر  دانش  مدیریت  تاثیر  میزان  معیارها  این 
معیارهاى سنجش اثرگذارى، مدیریت ارشد را قادر مى سازد تا اثر مستمر مدیریت دانش در کسب و 
کار را ارزیابى و ارتباط آن  با مزایا و نتایج مورد انتظار در سیاست هاى مدیریت دانش سازمان را 
در شرکت هاى  عمدتاً  است، که   ROI اثرگذارى  معیارهاى  ابزارهاى سنجش  از  یکى  کند.  مشخص 
خصوصى مورد استفاده است که رهبرى هزینه در آنها بسیار حائز اهمیت بوده و استفاده از آن در 
شرکت هاى دولتى متداول نیست، زیرا هدف شرکت هاى دولتى کسب سود نبوده و ارائه خدمات با 

کیفیت از اهمیت باالترى برخوردار است.

همان طور که مى دانید، موفقیت مدیریت دانش وابسته به عوامل سازمانى متعددى است. دالیل 
موفقیت مدیریت دانش در شرکت هایى که مشاور آنها هستید چیست؟

آنها اشاره مى کنم، عمده دالیل موفقیت مدیریت دانش است که  به  ادامه  برخى موارد که در 
همواره تالش مى کنم در تمامى پروژه هاى خود آنها را بکار گیرم:

•  پیاده سازى مدیریت دانش مستلزم آن است که در راستاى اهداف کسب و کار سازمان بوده و ارتباط 
تنگاتنگى با استراتژى کسب و کار باشد.

•  مدیریت دانش باید در حوزه هاى کلیدى دانش و جاهایى که تصمیم گیرى هاى ارزشمند سازمان 
انجام مى شوند، اجرا شود.

•  براى پیاده سازى مدیریت دانش باید به آن از منظر یک برنامه تغییر فرهنگ نگاه کرد.
•  در نهایت مدیریت دانش در قالب یک چارچوب مدیریتى کامل ارائه شود.

•  این چارچوب باید عرضه و تقاضاى دانش را به خوبى نشان دهد.
•  شرط پایدارى این چارچوب، قرارگیرى در ساختار سازمانى است.

•  این چارچوب باید مبتنى بر برنامه ریزى دقیق و ساختار یافته باشد.
•  پیاده سازى مدیریت دانش باید یک فرایند مرحله به مرحله همراه با فواصل مشخص و منظمى براى 
تصمیم گیرى مستمر باشد که   توجه به فضاى حاکم بر سازمان و شرایط اقتضایى، در آن حائز اهمیت 

است.
•  پیاده سازى مدیریت دانش را در یک پایلوت آغاز کنید.

•  پیاده سازى مدیریت دانش مستلزم داشتن یک تیم اجرایى است که روند فعالیت ها را به یک شوراى 
عالى گزارش دهد.

چالش هاى بسیارى در راستاى ترویج فرهنگ به اشتراك گذارى دانش از قبیل مقاومت در برابر تغییر، 
ترس از دست دادن امنیت شغلى با تسهیم دانش، بهانه هاى نبود وقت کافى و غیره وجود دارد. شما 

چگونه با این مسائل روبرو شده؟ و راهکار شما براى رفع آنها چیست؟
اصول تغیر فرهنگى، اصول دشوارى نبوده و اکثر سازمان ها مى توانند راهکارهاى فرهنگى که در حال 
حاضر در سازمان استفاده مى کنند براى پیاده سازى مدیریت دانش نیز بکار گیرند. داشتن یک برنامه 
پایلوت مدیریت دانش امرى ضرورى است. با داشتن  پایلوت مى توان موفقیت هایى که افراد از طریق 
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زمانى که بودجه سازمان محدود است، نشان 
فعالیت هاى  از  آمده  بدست  ارزش  دادن 
حائز  امرى  آن  متولیان  براى  دانش  مدیریت 
جهت  مفید  ابزارهاى  از  یکى  است.  اهمیت 
سنجش ارزش ایجاد شده و نرخ بازگشت مالى 
 (ROI) سرمایه  بازگشت  نرخ  محاسبه  دانش، 

است. 
رویکرد  یک  از  استفاده  با  باید  سازمان ها 
سیستماتیک جهت ارزیابى نیازها، فرصت ها و 
ایجاد  ارزش  بازده  سازمانى،  تعهدات  میزان 
بدست  را  دانش  مدیریت  پیاده سازى  از  شده 
و  ارزیابى  براى  را  روشى  همچنین  آورند. 

سنجش منسجم اهداف پروژه بکارگیرند. 
درواقع ROI معیارى از دریافتى هاى خالص از 
است.  زمان  گذر  در  سرمایه گذارى  میزان 
مستلزم  دانش  مدیریت  فرایندهاى  اجراى 
صرف هزینه، زمان و تعهد است، موارد زیر در 

محاسبه ROI حائز اهمیت است:
الگوبردارى از معیارهاى جهت تعیین یک    -

سطح مبنا
-  شفاف سازى انتظارت از پیاده سازى مدیریت 

دانش
-  اخذ پشتیبانى و حمایت مدیریت دانشارشد

ارزیابى  براى  تکرارپذیر  مدل  یک  تدوین    -
موفقیت ها



•  براى توسعه مدیریت دانش در کل سازمان از مدیران ارشد بخواهید، مشارکت کارکنان 
در فرایندهاى مدیرت دانش را به عنوان یکى از انتظارات خود بیان نمایند. 

تعیین  از حاکمیت  المان هایى  با درنظر گرفتن  را  دانش در سازمان  •  چارچوب مدیریت 
کنید.

•  ارتباط مستمر خود را با اعضاى سازمان به منظور دریافت بازخورد برنامه هاى مدیریت 
دانش حفظ نمایید

•  مدیریت دانش را در سیستم مدیریت عملکرد لحاظ نمایید. 
سازمانى  فرهنگ  با  مرتبط  بهبودهاى  سایر  همچون  را  دانش  مدیریت  کلى،  طور  به 
ببینید، مانند HSE که توجه به ایمنى و سالمت کارکنان را به یک اولویت سازمانى تبدیل 
کرده و  اهمیت ویژه اى به رعایت اصول ایمنى بخشیده است و یا ایجاد فرهنگ مسئولیت
 پذیرى مالى که نهادینه سازى این فرهنگ در سازمان، افراد خود را در سودآورى سازمان 

سهیم مى دانند.

اثربخشى  ارزیابى  دانش  مدیریت  نظیر  بهبود  پروژه هاى  در  موارد  مهمترین  از  یکى 
پروژه است. چگونه اثربخشى فرایندها و راهکارهاى مدیریت دانش را در پروژه هاى خود 

ارزیابى مى کنید؟
معیارهاى بسیارى براى پیاده سازى مدیریت دانش وجود دارد، اما به نظر من فقط یکى 
از آنها قابلیت ارزیابى اثربخشى را دارد. در ادامه چهار معیار را توضیح مى دهم که فقط 

آخرین مورد مخصوص ارزیابى اثربخشى است.
معیارهاى براى فعالیت ها

هدف از استفاده از معیارهاى سنجش فعالیت ها، نظارت بر فعالیت هاى مدیریت دانش و 
پیگیرى میزان استفاده از فرایندهاى مدیریت دانش و فناورى هاى مدیریت دانش است. 
این فعالیت ها مواردى از قبیل پایگاه دانشى آنالین، فعالیت هاى مربوط به درس آموخته
غیره  و  پاسخ  و  پرسش  همکار،  کمک  خبرگى،  انجمن هاى  جلسات  تعداد  پروژه ها،   هاى 

هستند.
معیارهاى براى عملکرد (انطباق پذیرى) مدیریت دانش

هدف معیارهاى سنجش عملکرد، حصول اطمینان از انطباق فعالیت هاى شما با سیاست
و  حمایت   و  پشتیبانى  نیازمند  کار  و  کسب  حوزه هاى  شناسایى  دانش،  مدیریت   هاى 
سیاست  سازمانى  در  اگر  مثال،  عنوان  به  است.  عملکرد  در  استثنایى  موارد  تشخیص 
سازمان  پروژه هاى  تمامى  در  آموخته ها  درس  به اشتراك گذارى  و  کسب  دانش  مدیریت 
باشد، بدین معناست که تمامى پروژه ها باید از این سیاست تبعیت کرده و این یک تصمیم 
آیا  بررسى مى کنند که  . معیارهاى عملکردى  امکان مذاکره است  بدون  و  الزامى  قطعى، 
فرایند تسهیم دروس آموخته در تمامى پروژه ها انجام مى شود یا خیر؟ پروژه هایى که این 
فرایند را انجام نمى دهند نقض کننده سیاست سازمان خواهند بود. اگر شما انطباق پذیرى 

را ارزیابى نکنید، چگونه  متوجه اجرایى شدن سیاست هاى سازمان خواهید شد؟ 
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برخى از کتب تالیف شده توسط نیک میلتون 
عبارتند از:

- "هندبوك مدیران دانشى"
دانش  مدیریت  استراتژى  یک  طراحى   "  -

موفق"
- "مدیریت دانش براى پروژه ها و قراردادها

- "عملکرد از طریق یادگیرى"

به  منجر  دانش  مدیریت  مى دانیم  همگى  ما 
سوال  اما  مى شود،  کار  و  کسب  نتایج  کسب 
مى کند؟  ایجاد  ارزش  چگونه  که  اینجاست 
تمام  در  را  دانش  مدیریت  مى توان  چگونه 
سازمان توسعه داد؟ و چگونه مى توان بودجه

در  و  داده  اختصاص  آن  براى  مشخصى   اى 
تبدیل  سازمانى  اولویت هاى  از  یکى  به  واقع 

شود؟
اولین قدم در شروع یک پروژه مدیریت دانش 

تدوین Business Case است .
برنامه  هاى مدیریت دانش در یک سازمان در 
مالى،  تأمین  و  حمایت  دریافت  راستاى 

می بایست به یک Business Case متکى باشد.
Business Case  شامل موارد زیر است:

- تشریح مشکل یا یک فرصت در کسب و کار 
که باید توسط پروژه به سود یا منفعت تبدیل 

شود؛
- راه حل  هاى موجود  و قابل ارائه ؛

هر  با  مرتبط  سود هاى  و  هزینه  ها  تشریح 
راهکار مدیریت دانش؛

- مبنا و پایه اى براى پروژه است و به طور 
کلیدى  منافع  و  پروژه  ایجاد  دالیل  کامل 

حاصل از آن را مستند مى کند. 
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بندى  شامل  سال 2015  نسخه   ISO 9001
است که به طور خاص مدیریت دانش را در بر 

مى گیرد، که به شرح ذیل است:
عملیات  براى  نیاز  مورد  دانش  باید  سازمان 
سیستم مدیریت کیفیت و فرایندهاى مربوط 
و  کاال  انطباق  از  و  کرده  مشخص  را  آن  به 
اطمینان  با رضایت مشتریانش  خدمات خود 
حاصل نماید. این دانش باید نگهدارى شده، 
نیاز در دسترس  محافظت شده و در صورت 

باشد.  
 ISO بند 7.1.5 سازمان براى داشتن استاندارد

باید داراى امکانات زیر باشد: 
-  تعریف مشخصى از دانش حیاتى سازمانى 
و  کاالها  فرایندها،  عملیات،  در حوزه  (دانش 

خدمات)
-  سیستمى براى حفظ، نگهدارى و دسنرسى 

به دانش حیاتى سازمانى
-  سیستمى براى کسب و استخراج و یا خلق 

دانش جدید
میدانى،  تحقیقات  از  استفاده  با  نوکو  شرکت 
مستند  و  آنالین  اسناد  بررسى  و  مصاحبه ها 
ذکر  موارد  وضعیت  بررسى  طریق  از  شده، 
وضعیت  مشکلى،  هرگونه  شناسایى  و  شده 
کنونى چارچوب مدیریت دانش را ارزیابى مى

 کند 

اجراى مدیریت دانش بدست آورده اند و ارزشى که از طریق فعالیت هاى مدیریت دانش حاصل شده 
را به اطالع سایرین رساند و آنها را ترغیب به مشارکت و همراهى نمود. اگر مدیریت دانش در پایلوت، 
نتیجه مثبت و ارزش آفرینى براى افراد نداشت، یقین بدانید که پیاده سازى آن در کل سازمان نیز 
هرگز با موفقیت همراه نخواهد بود. به نظر من "عدم وجود وقت کافى" نیز یک مانع جدى نیست، 
بلکه "در اولویت  نبودن مدیریت دانش" مشکل عمده است. اگر مدیریت دانش در سازمان یک اولویت 
باشد، افراد نیز براى آن وقت کافى اختصاص خواهند داد. همچنین به نظر من "ترس از دست دادن 
امنیت شغلى" نیز مشکل جدى نیست، با توجه به سال ها تجربه در حوزه پیاده سازى مدیریت دانش، 

کسى را ندیده ام که با به اشترا ك گذارى دانش شغل خود را از دست بدهد. 
تعریف شما از سیستم مدیریت دانش (KMS) چیست؟ آیا سیستم مدیریت دانش، نرم افزارى است که 
اجراى فرایند مدیریت دانش شامل مستندسازى، به اشتراك گذارى، بکارگیرى و ... را تسهیل مى کند؟ 

آیا شما از نرم افزار خاصى در پروژه هایتان استفاده مى کنید؟ 
من از نرم  افزار خاصى استفاده نمى کنم، به نظر من مجموعه اى از برنامه ها و سیستم هاى مبتنى بر 
فناورى اطالعات جهت اجراى فرایندهاى مدیریت دانش الزم است. براى پیاده سازى مدیریت دانش 
باید به دنبال برنامه هایى (اپلیکیشن هایى) بود که امکان ایجاد کردن، بحث کردن، ذخیره سازى، به
نرم افزارى  برنامه هاى  مهم  ازقابلیت هاى  برخى  بدهد.  به شما  را  دانش  و جستجوى   اشتراك گذارى 

عبارتند از:
•  مشارکت آنالین (مثال از طریق ویکى ها)

•  بحث هاى آنالین
•  جستجو و یافتن اسناد
•  جستجو و یافتن افراد

•  سازماندهى دانش مستند شده
•  مدیریت درس آموخته ها

•  برگزارى طوفان فکرى آنالین
هیچ سیستم فناورى اطالعاتى وجود ندارد که پاسخگوى تمامى این نیازها باشد، و از طرفى IT نیز 
به تنهایى هیچ ارزشى ندارد. به این دلیل من ترجیح مى دهم درباره یک چارچوب مدیریت دانش 

صحبت کنم که شامل موارد زیر باشد:
•  مجموعه اى از نقش ها و مسئولیت ها

•  مجموعه اپلیکیشن هاى فناورى اطالعات
•  مجموعه اى از فرایندها

•  یک سیستم حاکمیتى قوى

نظر شما درباره روند پیشرفت مدیریت دانش در آینده چیست؟
مهم ترین اتفاقى که براى مدیریت دانش در این دهه رخ مى دهد، استانداردسازى آن است که مبتنى 

بر استاندارد مدیریت دانش ISO در سال 2018 خواهد بود. 
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با توجه به تحوالت فضاى کسب وکار کنونى، دانش نقش بى بدیلى در تعیین شکوفایى و بالندگى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جوامع دارد. بر همین 
اساس مدیریت دانش در تالش است تا با تولید؛ تسهیم و نگهدارى دانش از مهارت ها و ظرفیت هاى هر بنگاه اقتصادى یک مزیت رقابتى بسازد. بر 
همین اساس در اقصى نقاط جهان سازمان ها جهت بقا و سودآورى در فضاى کسب و کار اقتصاد دانش محور به شکل هاى گوناگون از تکنیک ها و روش

 هاى مدیریت دانش بهره مى گیرند. 
ارزیابى وضعیت مدیریت دانش به سازمان ها این امکان را مى دهد که دریابند چگونه فرایند مدیریت دانش را پیاده سازى نمایند. از این رو باید شاخص
 هایى براى اندازه گیرى فرایند مدیریت دانش در این گونه سازمان ها تعریف شود. این شاخص ها کارایى و اثربخشى فرایند مدیریت دانش را بیان مى

 نمایند. 
شرکت مشاوران توسعه آینده، اولین و بزرگ ترین مجرى طرح هاى مدیریت دانش در کشور با هدف ارزیابى ساالنه وضعیت پیاده سازى مدیریت دانش 
در کلیه سازمان هاى ایرانى اعم از خصوصى و دولتى، اقدام به اجراى یک پژوهش میدانى نموده است. برخى شاخص هاى مورد سنجش در این ارزیابى 
عبارتند از: اقدامات جدى صورت گرفته در راستاى پیاده سازى مدیریت دانش، دوره هاى آموزشى برگزار شده، تخصیص منابع مالى و غیر مالى، 
مشکالت بر سر راه اجراى فرایندهاى مدیریت دانش، مزایاى حاصل از مدیریت دانش، وجود نرم افزار تخصصى مدیریت دانش و لحاظ کردن عملکرد 

دانشى افراد در نظام ارزیابى عملکرد و پاداش دهى.
از این رو، از شما همکار گرامى تقاضا داریم با پاسخگویى دقیق به سواالت این پرسشنامه، ما را در این امر مهم یارى نمایید. 

الزم به ذکر است، نتایج حاصل از این ارزیابى هم از طریق ارسال با پست الکترونیک و هم با بارگذارى در وب سایت شرکت مشاوران توسعه آینده 
در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.


