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مدیریت دانش و نوآوری

ساسان رستمنژاد

مدیریت دانـش ششـتی ان
نوآوری سازمانی
پریا پارسایی

در سالیان اخیر مدیریت دانش بهنواان یهح زها

با ارهههاب ماجههاد ههاهر تههاند .اکثههر ناو ربههها ا

راهبههردب بههراب سهها مانها مهراتههد اسههت

فع

کاربردهایی در بخشهاب مختلف سها مان هچوهان

زاص ضر رم ک ش یرار ا اریق نهاو رب بهاد

مدیریت موهاب اناهانیم مهدیریت یالیهدم مهدیریت

بریهه ناتههی ا ف ههار زاصهه ا فرصههتهاب جدیههد

کیفیههتم ارازههی مت ههادم
ریاحم مدیریت پر ژ ها

خههدمامم ار یههابی

غیر دارد .اسهتررار ناها

مدیریت دانش در سا مان ماجب افزایش بههر رب
بکارگیرب مهثرریر سهرمایهاب اناهانیم ف هرب
ااالنایی میتادم بنتابک بایارب معتردنهد که
ترکتهایی ک بتاانوهد ههر
کاب کوود

انفعال نیر هاب متعدد ن ام میگیرنهد .برخهی

هاتود .این مرزل ا فرایود ناو رب با ا لین مرزل ا
رخ دانشم یعوی تواسایی دانش در اریباط است.
خلق اید  :ی ی ا مه یرین مراز

ناو رب خلق ایهد

است .در این مرزل بر پای خالییتم اید هاب بهبهاد
یا یاسع مت ادم

خدمام یاسط کارکوان ارائه

ه سهری یر دانهش را

میتاد .یالید یح اید م با یاج به ماهیهت نهوهی

به مرزله کهاربردب برسهانود در بها ار

ونم مییااند فارغ ا هرگان یید بودب صارم پهییرد؛

مافقیر خااهود باد.

اما بهراب نچلهی کهردن ونم بایهد به باهیارب ا ایهن

مراحل نوآوری و ارتباط آن با چرخه دانش

متد دیتها یاج کرد .این مرزل ا فرایوهد نهاو رب

دانههش یههح نام ه ریههابتی کلیههدب اسههت.

با مرزل خلق دانش اریباط یوگهایوگی دارد .به بیهان

امههر

ترکتها بها اسهتفاد ا دانهش مییاانوهد سهری یرم

بهتههرم در باههیارب ا مههاارد خلههق دانههش مبوههی بههر

ار انیههر

باکیفیههت بههادیر ا ریبای ههان بهه نتههایج

ماردنار خاد برسهود .سها مانها بهراب برهام رتهد
یاسع خاد باید نهاو رب داتهت باتهود

مهدیریت

اید هاب جدید ایفاق میافتد.
پیاد سا ب اید  :مرزل سا فرایوهد نهاو ربم یبهدی
اید هاب بالرا بنانی ایعیت (مت ال یا خدمایی

دانش مییاانهد نرهش مهچهی در نهاو رب سها مانی

یا م یرار در فرایود

داتت باتد.

کار را مییاان مرزلاب یلری کرد ک بیدریج یهعام

تواسایی فرصتها :ا لین مرزل ناو ربم تواسایی
ک ف نالئه پتاناهی

غیر ) است .این مرزله انجها

اجزا دانش را کوار ه گیاتت

بانه

ایجهاد یهح

یراهرام ماجهاد در متهیط

نههاو رب تههاد .در مرزلهه پیاد سهها بم ابزارههها

اسههت .ایههن نالئه مییاانههد بصههارم فرصههتهاب

ی ویحهاب مختلف مرباط به نخیر سها ب دانهش

فوا رب جدید یا نیا مودبهاب در زال یرار ا ارف

باتتراکگیارب دانش یأریرگیار هاتود؛
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این مرزل وماختهام یجربیام مافق
یجاربسا ب اید  :یجاربسا ب

میگیرد

نامافق ت

باید براب گا بعدب ا ون استفاد کرد.
با اریابی ون بد ن اغراق ی هی

انترالیافتهاب یتریرایی ب نرص صوعتی

ا پیوید یرین مراز فرایود ناو رب است .ببیاندیگر یجاربسا بم فرایود یاسهع یهح کاهب کار ا اریهق
مهالع ام انسوجی یح اید

کاربرد ون یا پییرش ون در با ار است .در ایهن مرزله بایهد یچهامی دانهش

درسوماختهاب کابتد مارداستفاد یرار گیرد یا ازتچال مافریت افزایش یابد.
چگونه فرایند نوآوری را تسهیل کنیم؟
ی ی ا مه یرین نااملی ک مدیریت دانش را پ تیبانی میکود ناو رب

ایهد هاب خالیانه اسهت .نهاو ربم

فرایود بکارگیرب اید هاب ناین ناتی ا خالییت است ک مییااند مت ال جدیدم خدمت جدید یها را زه
جدید انجا کارها باتد .ناو رب بنواان یح نام زیایی بهراب تهرکتها در راسهتاب ایجهاد ار ش
مزیت ریابتی در متیط بتدم پیوید

پایاب امر ب یلچداد میتهاد .ای اجیر ناناکها کارتهواس م ههار

مدیریت دانش ژاپن میگاید“ :در ایت ادب ک یوها یز باربامم بیربایی استم یهح موبه مهچه ن
مزیت ریابتیم دانش است ”.یتی هرر
ترکتها

زفه
بهاد ا

یراضاها یرار میکودم فوا ربها یاسع مییابدم ریبا یاد میتهاندم

سا مانهایی مییاانود مافق باتود ک هچاار در زال خلق دانش

در زال زاضر بایارب ا فرایودهاب کارب با تیا هاب یبلی کارومد نیاتود

بکارگیرب ون هاتود.

در صهاریی  ایهن ناکارومهدب در

مدم مان کایاهی اصالا ن ادم خاارام جبرانناپییرب را براب کاب کارها ب هچرا خااهد داتت .ی ی ا
مه یرین ارکان ناو رب در سا مانم یاهی فرایودها
یافتهاب مرکز کیفیت

ر یها ا خلهق ایهد یها اجهراب ون اسهت .بهر اسهاس

بهر رب امری ا ا یجربیام تهرکتهاب مهافری نایهر IBMم Mayo Clinicم & Procter

Gambleم Air Products and Chemicals Inc.م Boston Scientific Cardiovascular Divisionم

Sciences Corporationم Ethicon Endo-Surgery

Computer

 HPسا مانها باید ماارد یر را براب یاهی فرایوهد نهاو رب

درنار بگیرند.
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کارکوان براب م ارکت ر فرایود ناو رب باید انگیز خهاد را رد ههاب ارتهد سها مان یعوهی رهبهران

مهدیران

دریافت کوود .براب اینک ناو رب ب استرایژب درا مدم سا مان یبدی تادم رهبران سا مان باید هچجانب ا
فرایود اید یا اجرا زچایتی کوود .ر یهاب ناو ران باید براب نیر ب کار مدلسا ب تاد .اگر رهبرب ارتد نرش
فعالی در ناو رب ب نهد گیردم ک سا مان اهچیت اراهاب ناو ران را درک میکود
براب اینک ناو رب مافق تاد باید در ار شها

فرهوگ سا مان موع س تاد .فرهوگ م ارکت یهح نو هر
ناها انگیزتهی

ضر رب براب دستیابی ب مافریت در این زا

است

ناو رب باید بخ ی ا ک برنام پاداشدهی

یدردانی سا مان باتد.

ههدایاب در ناهر گرفتتهد بهراب

بد ن جاد مواب کافیم زتی نایدبخشیرین ناو ربها نیز نچییااند مافریتومیز باتد .سا مان بایهد موهاب
م خ ی را براب ناو رب یخ یص دهد .رهبران سا مان با این کار ن ان میدهود ک فرایوهد نهاو رب
برای ان مه

رهدر

با ا لایت است.

در مان استخدا فرط مهارمهاب فوی را مالک یرار ندهید

کارکوهانی را اسهتخدا کویهد که نههن خهالق

ناو رب دارند .ریاحپییرب را ی ایق کوید .اگر کارکوان تچا ا ت ات بترسودم هرگز اید هاب نها را مههرا
اجرا نخااهود کرد .رهبرب باید بپییرد ک ازتچال ت ات جاد دارد

این پییرش را ب کارکوان ااالعرسهانی

کوود.
د ر هاب وما تی رسچی

غیررسچی را براب یرایت ناو رب در سا مان برگزار کویهد .وتهوایی بها ی ویحهها

ابزارهاب ناو ران سرنت ز ما ل

خلق اید در کارکوان را افزایش میدهد.

یالشهاب مرباط ب ناو رب را اندا گیرب کوید .هر ارا ابت ارب باید بهراب پیگیهرب میهزان پی هرفت کهار
ز ال ااچیوان ا دستیابی ب اهداف اندا گیرب تاد.
درک

اندا اصلی کاب کار سا مان براب ایجاد یح فرهوگ ناو ر ضر رب است .سها مان بایهد اههداف
سهپس برنامههاب نهاو رب خهاد را که ون اههداف را پ هتیبانی

اندا استرایژیح خاد را یعریف کود

میکوود پیاد سا ب نچاید .براب اینک ناو رب مافق تاد
یادب بر فرهوگ سا مان داتت باتود

در سراسر ترکت گاترش یابدم رهبران باید یالط

بدانود نیر ب کارتان  درکی ا مأماریت اسهترایژیح سها مان دارد

براب یالشهاب ناو ران ب  ابزارهایی نیا است .سا مانهاب مافهق به دنبهال سهبدب متهاا ن ا انهااع
گاناگان ناو رب هاتود .یاج ب ناو رب با ب ترکتها این ام ان را میدهد ک در خارج ا سا مان نیهز به
دنبال اید هام فرصتها

را ز ها بگردند.
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چگونه نوآوری باز به مدیریت دانش کمک میکند؟
یهالش بهراب یاسهع

فرویود ناو رب درگیتت ابات ب مواب ف هرب در نسها مانی

یجاربسها ب ونهها

بصارم داخلی باد؛ اما این فرایود ای سالهاب اخیر دستخاش یرارام جدب تد است .مفهها نهاو رب
با ب ت

نچلی

کاربردب ا ده  60میالدب مارداستفاد بهاد اسهتم امها در سهال  2003بهاد که هوهرب

ابر مفها ناو رب با را ا لین بار ب ار برد .هوا جوبهاب مختلف نارب این پارادای م در ماهیر یاسهع
ی ام یرار دارد.
ابر ناو رب با را اینگان یعریف میکود ”:ناو رب با م استفاد هدفچوهد ا جریانههاب ر دب

دانش بمواار تتاب بخ یدن ب ناو رب در نسها مانی

خر جهی

گاهترش بها ار به جههت بهر موهدب خهارجی ا

ناو رب است”

امر

ونو در نرص ناو رب بی تر در زال هار استم الگاب ناو رب با استم یرا ترکتها خهاد به ایهن

نتیج رسید اند ک ایعاً ن هچ اید هاب خاب فرط ا داخ سا مان ن

ت میگیرد

ن اینک یچها ایهن

اید هاب خابی ک در داخ ترکت خلق میتاندم صرفاً با ای ا ب کانالهاب تواختتد

جارب تهرکت به

صاریی مافریتومیز با اریابی میتاند.
ر ی رد ناو رب با معترد است ک دانشهاب مفید بایار گاترد
ازدهاب یتریق

یا ی تد هاهتود

یاسعسا مانی نیز باید ب تواساییم ایجاد اریباط

ب کار بردن مواب دانشهاب خهارجی

بنواان یح فرویود اصلی نگا کوود .براب اریراء ناو ربم سا مانها باید استفاد ب مثرر

داتت باتد .ارازی دییق یرسهاختهاب مهدیریت دانهش
ماجب میتاد یا جریان دانش در داخ

زتهی یاانچوهدیرین
کارومهدب ا دانهش

اسهتفاد درسهت ا ابزارهها

ی ویحههاب ون

خارج سا مان بهیو تاد .یتلی جریان دانهش در نهی

موجر ب تواسایی فرصتهاب بهباد سا مان تد

میوسا خلق اید

دانش جدید میتاد.
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نمونههای موفق مدیریت دانش و نوآوری در حوزه ذینفعان
بایارب ا سا مانهاب مافق نال

بر مدیریت دانش کارکوهانم ر ی ردههاب متوهانی بهراب مهدیریت دانهش

نیوفعان نیز دارند ک جاربسا ب این ر ی ردها ماجب میتاد یها ارربخ هی نهاو رب به ته
افزایش یابد .در ادام د نچان مافق ا ناو رب با ک مبتوی بر تواسهایی جریانههاب دان هی

ه گیرب
اسهتفاد ا

ی ویحهاب مدیریت دانش نایر ”مدیریت دانش م ترب” اجرایی تد است را باه مر ر میکوی :
یانیلیار ترکت

ودملیتی بریتانیاییهلودب است ک مالح تچار یادب ا نا هاب یجارب بینالچللهی در میوه

مااد غیاییم ناتیدنیهام مت ادم مرایبتهاب تخ یم تهایود ها

ترکت در سالهاب اخیر مرد

لاا ورای هی بهداتهتی اسهت .ایهن

سا مانهاب سراسر دنیا را ب هچ ارب در زا

در این راستا با پیاد سا ب راه ارهاب مدیریت دانش م تربم نال

ناو رب دنام نچاد اسهت

بر دریافهت ایهد هاب ناو رانه ا میهان

م تریان خادم یعدادب ا نیا هاب خاد را نیز با نچا ب اتتراک گیاتت است .بهنبارمدیگر جچ سهپارب را
نیز در باتر ناو رب با پیاد سا ب نچاد است.

استام ا ی ترکت نفت

گا نر ژب است ک در بیش ا  40ک هار جههان فعالیهت دارد .بزرگتهرین سههامدار

کچپانی استام ا ی م د لت نر ژ است .این ترکت با بهر گیرب ا پاریال دریافت اید م یچامی نیوفعان خهاد را
در خلق دانش جدید سهی کرد

ا این اریق بایارب ا

این کار م تریانم یأمینکوودگانم متخ
استام ا ی نچ کرد

الشهاب کاب کار خاد را ز کهرد اسهت .بها

ان صوعتم دان گا ها

مراکز نلچی

در ز ماائ سا مانی ب این ترکت نفتی ار پایی کچح میکوود.

ناو رب با یأکید میکود ک ناو رب براب افراد خها،م ماضهانام خها،

ناو رب را مییاان در هچ افراد در هچ مت ها
اجتچانی تدن ناو رب یأکید بایارب دارد .ابزارها
ناین ارر بازایی دارند

غیر بنواان با ب نهاو رب

مت ههاب خها ،نیاهتم بل ه

هچ ماضانام جاتجا نچاد .این پارادای بر هچهگیرب
ی ویحهاب مدیریت دانش نیز براب یاسع ایهن ر ی هرد

مییاانود ارربخ ی ناو رب را در سا مان افزایش دهود.
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موفقیت در مدیریت دانش

ساسان رستمنژاد

 ۵تجربه کـاررردی در اسـتقرار
مدیریت دانش
ساسان رستمنژاد

رسید
ای سالهاب اخیر مهالب بایار یهادب در رابهه

این یجهیز نیها ب به ابهزار یها یجهیهزام خاصهی

بهها اسههتررار راه ارهههاب مههدیریت دانههش موت ههر

نداریههد ! یعچیرکههار گفههتم " مههانی کهه ماضههاع

کردی م اما هچ ارب با سا مانهاب مختلهف ک هار
سراسر یجرب

داراب ن ام وما ند است .یجاربی

م

لی ک داتتید ر ب مهن موتره کردیهد

بها

یاج ب یجربیام پی هیو خهاد متاجه را زه

کهه در ادامهه بهه نکههر ونههها میپههردا

در بهههن

تد !" م

سا مانهاب ایرانی ایفاق افتاد اسهت

مییاانهد

دستگا باد ک صرفاً "نی بهار" بی هتر یوای تهد

براب سا مانهاب دیگر ه ی رار تهاد

یها ایو ه

باد .یعچیرکار باک کردن نی بار ا ف ار این ر غهن

تچا ا ون بیخبر هاتید!

در مدم مان کچتر ا  ۵دییر م ه لی را که وهد

م اب ون ایفاق افتاد

ا میزان ف ار ر غهن هیهدر لیح ون

فقط نیمبار!

ما گریبان یالید ون کارخان را گرفت بهاد براهرف

دری ههی ا سههفرهایی کهه بههراب اجههراب ایههدامام

کرد! این یجرب ا ونجا براب من باهیار جالهب بهاد

معهدنی

ک ما در مهدیریت دانهش زهرف ا نر ه دانهش

داتت م ی ی ا کارتواسان سا مان یعریهف میکهرد

می نی م بدان معوا که بهدانی که

ه کاهی در

ش م انی ی ک ا ون در فرویودهاب یالیدب

یهزب میدانهد

ایهن یجربه

مدیریت دانش ی ی ا پر ژ هها در زها
ک

این ترکت استفاد میتهادم د هار م ه
باد .م

ه این باد ک دستگا پهس ا مهدیی

کار کردن داغ میکرد
ا کههار ب

تهد

مجبار میتدند ک دسهت

ههود یهها دسههتگا خوههح تههاد .ای ههان

میگفت ک با

کجاب سا مان



دییرا ب هچین ماضاع میپردا د.
این تجربیات به هیچ دردی نمیخورد!
ود سال پیش مانی که بها ی هی ا تهرکتهاب
پتر تیچی معتبر ک ار هچ ارب میکهردی ی هی ا

ودین ترکت معتبر یعچیرکوود این

مدیران سا مان در جلااب با صهرازت بیهان به

براهرف

این ماضاع اتار کهرد که مهن بههیونواان در

یجهیز اریباط بریرار کردند یا ایهن م ه

تاد لی مافریتی زاص ن د .یا اینک در کچهال
ناامیدب ی ی ا هچ اران ترکتم یعچیرکارب را که
دری ههی ا تهههرهاب هچههان اسههتان

در تههرکت

ازد سا مانی خهاد نیها ب به دانهش پوههان
یجارب کارکوان ندار م

راک این یجربیام ب هیو

دردب نچیخارد! براب ما ساال پیش ومد ک

هار

دیگرب م رال ب کار بهاد معرفهی کهرد .یعچیرکهار

یجربیام کارکوان یهح ازهد سها مانی نچییاانهد

بهد ن زتهی یهح

راهگ ا باتد یا ایو  ای ان بایجرب بیش

بعد ا

ود ر

با کت

تلاار

مفید

ابزار ب مت کارخانه مراجعه کهرد بهاد! ای هان

ا  30سههال فعالیههت در صههوعت پتر تههیچیم ایههن

میگفت ک ما باکچال یعجب گفتی ک براب یعچیر

ماضاع را ی ریح کرد.
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ای ان میگفت ک هچ اران من بوا ب ددی مختلف ان ا غر ر بیجام ند یالط ب بان انگلیای
دستارالعچ هاب نتا کار با ماتینودم

دیگرم ر شهاب اجرایی

ب یعبیرب ب ون یالط ندارند
ماضاع بان

ب هچین دلی با سعی

میتاد ک یجارب مختلفی کاب کوود

ددی

یجهیزام را بخابی مهالع نچیکووهد

خها ب اجراب فعالیتهای ان میپردا ند .ایهن

ب خیهال خادتهان بهنواان یجهارب سها مانی در

سامان مدیریت دانش بارگیارب کود.
لی ای ان اننان داتت ک این یجربیام بنواان دانش وت ارم سالهاب پیش در یالب ر شهاب اجرایی
دستارالعچ ها ماتود تد
تخ ی ک گاهی بان

در سا مان ماجاد است

این کارکوان بجاب کاب این یجهارب بصهارم

ضررهاب بایار یادب ه براب سا مان میتادم باید دانش وت ار مهریبط بها ایهن

فعالیتها را مهالع کوود

ب ار ببودند .ب یعبیرب ای ان ب اهچیت مدیریت دانش وت ار اتار میکرد ک

ماضانی است ک در سا مانهاب ما کچتر ب ون پرداخت میتاد.

ما دانش نداریم!
ً
اخیرا با ی ی ا بانحهاب خ اصی معتبر ک ار هچ ارب را وغا کرد ای

در جلاه تهر ع پهر ژ ی هی ا

مدیران این بانح ماضاع جالبی را بیان کرد .ای ان اتار داتت ک در بانح ما دانش سها مانی به نرهه
سربسر خادش رسید است

کارکوان ما دان ی ندارند ک ون را با دیگران ب اتتراک بگیارنهد

یزب ک هاتم بخ وامهام وییننامهام ر شهاب اجرایی

هچه ون

دستارالعچ ها یا ب یعبیرب هچهان دانهش

وت ارسا مانی است .در بتثی ک در این جلا پیرامان بیان ما ل ای ان داتتی ماضانایی مهرا تهد
ک در ادام ب ون اتار میکو .
ی ی ا ماضانام این باد ک دانش وت ار در سا مان باید باندا

دانهش پوههان ماردیاجه یهرار بگیهرد؛

راک ب گفت این مدیر بایارب ا کارکوان بانح نابت ب دانش وت ارم وگهاهی

این

الش مییااند با استفاد ا ی ویحهاب مختلف مدیریت دانش برارف تاد

یاهلط د

را ندارنهد

یا به زهدای مچ هن

برسد.
اما ماضاع دیگرب ک مهرا تد این باد ک بر اساس مدل کم س سهح دانش سها مانی داریه ؛ دانهش
پایابم دانهش پی هرفت

دانهش ناو رانه .به نبهاریی مها در سها مان ا بدنه کارکوهان انتاهار یالیهد

اتتراکگیارب دانش ناو ران را نداری .
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راک دانش ناو رانم
است

یف ازدهاب متالی این ماضاع ا جچل ازد پژ هشم یتریهق

غیهر

یاسهع

کارکوان سا مان باید متچرکز بر دانش پایاب

پی رفت سها مانی باتهود؛ یعوهی هچهین مهااردب که

یا ب یعبیرب بان

بها بههر رب

فعالیتهاب ونها را پیش میبرد

میتاد ک کارتان را بهتر

اصهالییر

بی ترب انجا دهود.
مانی ک در نهو مر ر میکرد متاج تد ک خیلی ا مدیران در سا مانهاب دیگر نیز مچ ن است ب ایهن
الش برخارد کوود

یف ما بنواان م ها ر مهدیریت دانهش

هچووهین متالیهان مهدیریت دانهش در

سا مان این است ک سهاا مختلف دانش سا مانی را براب ونان یبان کوی یا این مبت

براب ونها تهفاف

تاد.
سیستم جواب میده؟!
ً
اخیرا پیرامان ارائ یژگیهاب نر افزار مدیریت دانش دانا دری هی ا بانحههاب بهزر
در جلااب ک
داتت م ی ی ا مدیران زا
اناانی دارد

ک هار

فوا رب ااالنام دغدغاب را مهرا کرد ک بانح ما بیش ا  30ههزار نفهر نیهر ب

ویا نر افزار تچا پتانای زضار

ساال ای ان مهرا کرد ک هیو یت

م ارکت این یعداد نیر ب اناانی را دارد من در پاسه

به

در هیو یجرب پیاد سا ب ما در سها مانهاب مختلهفم صهد درصهد

کارکوان سا مان در فرایود مدیریت دانش م ارکت ن ردند

این یاند نیوها در مدیریت دانشم بل  کلی سیات ها

نخااهود کرد!

ر ی ردهاب بهبادب

جالب این باد ک پس ا صتبتهاب بود ی ی ا مدیران زا

مدیریتی صادق است .ن ته

وما ش اتار کهرد که در سهامان نر افهزارب

وما ش این بانح ک بیش ا  ۱0سال سابر داردم زد د  ۱0درصد کارکوان زضهار فعهال

م هارکت ارهربخش

دارند!

بصارم کلی در استررار راه ارهاب مدیریت دانش باید ب این ماضاع یاج داتت باتی ک کلیه کارکوهان
در این فرویود م ارکت نخااهود داتت؛ راک هچ کارکوان نالی ندارندم هچ کارکوان انگیهز ندارنهد
کارکوان الزاماً دانش

یجرب یاب ارائ ندارد

دان

ار نیاتود!
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مدیر موتورسوار!
ود ما گیتت سهچیوارب بها ر ی هرد ارائه مفهاهی م ضهر رمم مزایها
سا مانهاب خ اصی
یاری کوود هاب

معتبر ک ار داتت  .مانی ک بت

الزامهام مهدیریت دانهش دری هی ا

ما ب رکن رهبرب بنواان ی ی ا یاههیلگرها یها

ار اب مدیریت دانش سا مان بهر رب وسیایی رسهیدم ی هی ا مهدیران بایجربه خهاار

بایار جیابی را براب سایر مدناین یعریف کردند .ای ان در ابتدا این ساال را مهرا کرد ک مفهاهیچی مانوهد
رهبربم د ستی
کچی بت

تهر ندب یا هچان  Leadership, friendship, citizenshipب معواب ایعی یعوی  ! پهس ا

گفتگا پیرامان این ماضاع ای ان ادام دادند ک ماضاع رهبرب بدان معواست ک کارکوان یح

سا مان ب یح فرد اجا
اجا

میدهود ک بر ای ان رهبرب کود

میدهد ک من با ا د ست بات

یا ماضاع د ستی ب این معوا است ک یح نفهر

یا تهر ندب ب این معوا است ک یح تهر ب من اجا

میدهد ک

من تهر ند ون تهر بات !
این یعابیر بتدم براب من جیاب
خ اصی دیگر

جالب باد .ای ان ادامه داد که وهد سهال پهیش دری هی ا سها مان

بنواان مدیر ی ی ا بخشها م رال ب کار تد .ا لین ماضانی که دغدغه ای هان بهادم
یا ب یعبیرب یاسع سه با ار در این میو باد.

افزایش فر ش دستگا هاب پا

ای ان اتار داتت ک براب ایو  متاج فرایود دییق این زا

تهاد به مهدم سه مها بها مایارسهی لتم

فعالیتهایی ک اپرایارهاب ون سا مان انجا میدادند را انجا دادند یا ا نزدیهح بها الشهها
اجرایی ونان وتوا تاند! بعد ا

م ه الم

ود ما نیز در یالب یح هچایش ا هچ اپرایارها دنام ب نچه و ردنهد

ا

بریرینهاب ونها نیز یردیر کردند.

این ماضاع پای

اساسی تد ک ترکت پرداخت ال تر نیح ون بانح در زال زاضر بی ترین سه با ار را در

ک ار دارد .این مدیر رهبرب ایعی

نفان در یلبهایی ک هچی  در کتابهاب زها

میتاد را ب معواب ایعی اجرا کردند.
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رهبهرب به ون اتهار

اولین رویداد کافه دانش
در امور لیچینگ و ریولیچینگ مجتمع
سرچشمه ررگزار شد
نخاتین «ر یداد کاف دانش» مجتچ مس سر
یجهیز نیر ب اناانی
در این برنام یح ر
لیویوگ

چم یاسط ازهد مهدیریت دانهش امهار ومها ش

با هچ ارب سفیران دانش امار لیویوگ
م خبرگان مجچته مهس سر

بیالیویوگ زضار داتتود

ب بت

بیالیویوگ برگزار تد.

هچم اسهایید دان هگا

م ها ران صهوعتی امهار

یبادل نار دربار راه ارهاب «افزایش راندمان با یابی

انتالل غبار کار فلش» پرداختود.
هدف ا برگزارب کاف دانشم خلق

ب اتتراک گیارب دانش براب ز م

تواسایی تد در امار لیویوگ باد ک نتایج مهلابی را ب هچرا داتت.

الم

هالش ههاب کلیهدب

11

شایلوت مدیریت دانش

ساسان رستمنژاد

چرا در پیادهسازی مـدیریت
دانش شکست میخوریم؟
احمد سپهری

یک شبه ره صد ساله پیمودن

صرف هزیوهاب گزاف یح نر افهزار مهدیریت دانهش

باههیارب ا سهها مانها یچای ه دارنههد کهه ناا هههاب

یهیکرد انههد .در نهایههت ایههن سیاههت نر افههزارب

در مهدم

ار ش وفریوههی بههراب سهها مان

مدیریتی مختلف را با سرنت بایار یهاد
مان کایا پیاد سا ب

یح تب ر صد سال را ای

کوود .نچانههاب نهامافق باهیارب یهادب در ک هار
جاد دارد ک با این ر ی ردم سیاهت هاب مهدیریتی
فرههط

مختلههف را در سهها مان پیاد سهها ب کرد انههد

هیوگانهه ارربخ ههی
نداتت

یوها بخ ی ا زافا سهر رهاب سها مان را

ب یاخیر خاد در میو رد.
در ادام این مهلهب ی هد دار

وهد نامه مهه در

ت ات پر ژ هاب مدیریت دانهش را بیهان کهو

ماجب"سیات دگی" کارکوان تد اند.

انتها ی ی ا راه ارهاب مااج با این ناام

ب نواان مثال انااع استانداردهایی ک ای د دهه

ب اتتراک بگیار .

اخیر استررار یافت

ا ون فرط

یابلا ر ب دیاار راهر ها

وهد

ن هن

یهح

ایاق مدیران سا مان بهایی

مانههد اسههت .پر ژ هههایی کهه بههراب یههد ین برنامهه
اسههترایژیح سهها مان اجرایههی تههد
کتابوهاب یبا اما غیرکاربردب است

نتیجهه ون

در

را با تچا

این راه که میروی به ترکستان است
ز ایههت تههچار ت ه م بههاب د

م گلاههتان سههعدب؛

اهدب مهچان پادتاهی باد .ان ب اعا بو اتود
هان به نچها

کچتر ا ون خهارد که ارادم ا بهاد

فرط در مان

برخاسههتود بههیش ا ون کههرد کهه نههادم ا م یهها ههن

ار یابی جایز یعالی سا مانی ب نچهایش در میویهد.

صالزیت در زق ا

یادم کوود .ان بمرا خهایش

پر ژ هاب مختلفی که بهراب ناها وراسهتگی پیهاد

ومد سفر خااست یها یوها لی کوهد .پاهرب صهازب

تد م امها ارهرب ا وراسهتگی در هیوکجهاب سها مان

فراست داتت .گفت اب پدر مگر در مجلهس سهلهان

دید نچیتاد .جلاام متعددب ک بهراب ارازهی
ید ین فرایودهاب سا مان برگزار تد

د ها فرایوهد

یرفرایود ید ین تد م اما با هه سهلیر کارکوهان
مالک اجراب فعالیتهاست؛

د ها مثال دیگر.

این ماضاع گریبهان مهدیریت دانهش را نیهز گرفته
است

ب سختی میف ارد .سها مانهاب متعهددب

جاد دارند ک بهجاب اجهراب ایهدامام یرسهاختی
مدیریت دانشم ب دنبال را میانبر هاتود

اعا نخاردب گفت در نار ای ان

یزب نخارد ک

ب ار وید .گفت نچا راه یضا کن ک

یزب ن ردب ک

ب اروید.
یرس نرسی ب کعبم اب انرابی
کاین ر ک یا میر ب ب یرکاتان است
متالیان مدیریت دانش در برخهی سها مانها یچایه
دارند.

با
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ک در یح پر ژ
یاسع داد

ود ماه کایا مدمم ابزارها

ی ویحهاب مدیریت دانش را در یچامی ازهدهاب سها مانی

در گزارش پایان سال خاد ک ب مدیران ارتد ارائ میکوود مدنی تادند ک مدیریت دانهش را

ه پیاد کردی  .اما مانی ک ب ازد خاد با میگردندم در کوج نزلهت خهاد میدانوهد که در ایه
پیاد سا ب ن د

این گزارشم نچای ی ا ایدامام سههتی بهاد اسهت .امها بهنا ار ایهن ماهیر را ادامه

میدهود یا در سالهاب بعد سراغ یح ر ی رد مدیریتی دیگر بر ند .بدین یرییهب پهس ا
مدلهام ر ی ردها
نا یز باد

یهزب

ابزارهاب مدیریتی

اهرا در سا مان پیاد سا ب تد م اما نتایج

وهد سهال یچهامی

دستا ردهاب ون باهیار

ب صفر می میکود.

مدیریت دانش از که آموختی؟
ز ایت تچار بیات

ی

م باب د

م گلاتان سعدب؛ لرچهان را گفتوهد :ادب ا که ومهاختی گفهت :ا بهی

ادبان! هر  ا ای ان در نار ناپاود ومد ا فع ون پرهیز کرد .
الگابردارب ی ی ا ر ی ردهاب یاصی تد

مارر براب انترهال دانهش

یجربیهام مافهق

نهامافق اسهت

سا مانهاب بایارب در سهح دنیا ا این ر ی رد استفاد میکوود .ی هی ا یاصهیهاب مها در گهر

دانها به

یچامی ترکتهایی ک ی د دارند ناا مدیریت دانش را پیاد سا ب کوودم "الگابردارب ا تهرکتهاب مافهق"

است .با انجا این فرایودم سا مان مییااند مایر ای تد یاسط دیگر سا مانها را بررسی کود
ترایط خادم مدل مدیریت دانش مهلاب را ارازی

متواسب با

اجرا کود .این کار ازتچال ت اهت مهدیریت دانهش را

کاهش میدهد.
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تاریخ دوباره تکرار میشود
اما نلی(ع) در نام سی

ی

نهج البالغ ک در سال  38هجرب

پهس ا با گ هت جوهگ صهفین یهد ین

تد م ب فر ندش اما زان مجتبی(ع) این وین میفرماید؛ پار درست است ک من ب انهدا
نچر ن رد ا م اما در کردار ونها نار اف ود

در اخبارتان اندی ید

پی هیویان

در ورارتان سیر کرد یا ونجها که گایها

ی ی ا ونان تد ا ؛ بل  با مهالع یاری م گایا ا ا ل یا پایان نچرتهان بها ونهان بهاد ا  .پهس یاهچتهاب
ر تن

تیرین ندگی ونان را ا د ران ییرگی تواخت

کرد م سپس ا هر یزب مه

ار شمود ون را

ندگانی سادمود ونان را با د ران یانبارش تواسایی

ا هر زادرابم یبا

تیرین ون را براب یا برگزید .

زتچا این جچل معر ف را توید اید؛ "ملتی ک کتاب نچیخااندم باید یچا یاری
کایا مفاهی بایار یادب نهفت است که مییهاان ا

را یجرب کود ".در ایهن جچله

ایهاب مختلهف ون را بررسهی کهرد .ا ونجها که مها

ماضانام را با "نیوح مدیریت دانش" نگا میکوی م در این خ ا ،ه ی د دار
مدیریت دانش را با ی ی ا مه یرین یای یاریخی جوگ جهانی د

الشههاب پیاد سها ب

یعوی "نبرد استالیوگراد" گر بزن .

نبرد استالینگراد
استالیوگراد ی ی ا تهرهاب اصلی صوعتی تار ب
بزر

ساخت جوگافزار

میومد

نزدیح ب سهاز ر د لگها بهاد که در ون کارخانههاب

یراکتار جاد داتت .فتح این تهر براب ود لهف هیتلهرم امتیها بزرگهی به زاهاب

ماجب گااتن مایرهاب زچ

نر تار ب در جواب ر سی ا اریق ر د لگا میتد.

یا بهار سال ۱۹42م ولچان یاانات باد بخش گاترد اب ا اراضی بالر سم ا کراین

ک ارهاب زا

بالتیح را

ب اترال خاد درو رد .در ترق نیز ولچان یاانات باد یچامی جبهها ا لویوگراد در تچال یا ر ستاف در جواب
را یثبیت کود .هیتلر مهچ ن باد پس ا پایان ماتان سال  ۱۹42مرا مت اریش سرخ را ا بین خااههد بهردم

را ک زتی با جاد این ک ل
ون ارد جوگ ن د

ر مرکزب متتچ یلفام یادب در غرب ما ا تد باد امها هوها  6۵درصهد

با استرازت کافی

یجهیز د بار وماد م هارکت در نبهرد بادنهد .ل ه رهاب تهچال

اصال ف ار سوگیوی یا ون مان ندید بادند.
جواب ک
ً
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با مافریتهاب ا لیم ولچان ی چی گرفت زچل را بی تر متاج بخشهاب جوابی تار ب کود .در  23ژ ئیه
 ۱۹42هیتلر اهداف یهاج را اصالا کرد

با گاترش فاقالعاد ون ی رف استالیوگراد را نیز به ون افهز د .بها

یاج ب این ک نا رهبر تار ب بر این تهر باد هر د ارف تر ع ب یبلیرام گاترد موبی بر ار ش کوتهرل
این تهر کردند .سراط تهر جواا غربی

تچالی نیر هاب پی ر ند ب سچت باکا را نیز امن میکرد یا ولچهان

بتااند بر مواب راهبردب نفت این موهر مالط تاد.

ِ
نبرد استالیوگراد یا فاری  ۱۹43نیز ادامه داتهت
نبردهاب جوگ جهانی د

یچا یاری

نالیریب ک  24نفر ا ونها را ژنرالها ی

ی هی ا اهادنییرینم مهلهحیرین

سرناتهت سها یرین

ب ر باد است .فیلد مارتال «فهان پها لاس» به ایفهاق  2۵00افاهر
ی میدادند

بیش ا صهد ههزار نفهر دیگهر یاهلی اریهش سهرخ

تار ب تدند .پس ا این نبرد ولچان نا ب در جبه تریی هیوگا نتاانات ابت ار نچ را ب دسهت بگیهرد
مجبار تد بخ ی ا نیر هاب خاد را براب جبران یلفام ا جبه غربی ب جبه تریی موتر نچاید.
چرا آلمان نازی شکست خورد؟
مهالعام مختلفی در خ ا ،ت ات ولچان نا ب در این جوهگ انجها تهد م امها ون یهزب که در اینجها
بیشیر ب

میوید یعان اسهترایژب نادرسهت بهاد .ولچانهها بهیش ا زهد به خهاد مهچه ن بادنهد

پیشبیوی غلهی ا یاانایی تار ب داتتودم ب هچین دلی ی چی گرفتود در مان کایاهی کار را ی ار کووهد.
این استرایژب در مانی ایخان تد ک هیتلر مجبار ب یرای کردن نیر هاب خاد در سایر جبهههاب نبهرد نیهز
باد

نچییاانات یچا یااب خاد را متچرکز کود.
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چرا در پروژههای مدیریت دانش شکست میخوریم؟
نگا کایا ب این ایع یاریخی ن ام جالبی را ب ما گاش د میکود .در بایارب ا سا مانهام مدیران ارتدب
ک نرش مهچی در یعان استرایژبهاب کالن پیاد سا ب مدیریت دانش دارنهدم هچانوهد هیتلهر ی هچی گیرب
میکوود(البت در مث موای  نیات)

ب دنبال پیاد سا ب در کایا یرین مان مچ ن هاهتود .ایهن ماضهاع
یچامی ازدها

ماجب میتاد یا انتخاب پایلام بی ارر تد

فرایودهاب سا مان درگیهر اجهراب مهدیریت

دانش تاند.
در این مایر برخی ازدهاب سا مانی مانود لهاتانم با سرنت بایار یادب مدیریت دانش را میپییرندم اما

بایارب ا

ازدها رفتارتان مانود تار ب است

ازد متهالی مهدیریت دانهش را درگیهر نبهرد اسهتالیوگراد
تد

پیر بهاب فایتان ابتداب جوگ نیهز

میکوود .بدین یرییب پایان پر ژ مانود پایان جوگ جهانی د

ب ت ات موتهی میتاد .یعوی ون ازدهایی ک در ابتدا هچ ارب

هچراههی خهابی بها مهدیریت دانهش

براب ادام را را نخااهود داتهت

داتتود نیز در انتهاب پر ژ انگیز د

ایهن ماضهاع به موزله ت اهت

سا مان در پیاد سا ب مدیریت دانش است.

برای حل این عارضه چه باید کرد؟
بد ن یردید ی ی ا مثلفهاب اصلی برنام مدیریت دانش در هر سا مانی انتخاب پایلام
ابزارهاب مدیریت دانش در پایلام است .با این کار نال
مدیریت دانش در سا مانم باترهاب یاسع

بر تواسهایی نرهاط یهام

اجراب ی ویحهها

یابه بهبهاد فرایوهد

یارب بخ ی مدیریت دانش در سا مان نیز فراه میتاد.

با یاج ب متد دیتهاب مختلفی ک در سا مانها جاد داردم یچرکز در بکارگیرب مواب نرش بایار یهادب
در یترق اهداف مدیریت دانش ایفا میکود .نکر این ن ت ضر رب است که ههیو ناها مهدیریتی ا جچله

مدیریت دانش را نچییاان در یح با
پایلامهاب ماتعد یخ یص داد

مانی کایا استررار داد

باید متواسب با بلهاغ سها مان موهاب را به

بر اساس نتایج زاصلم مدیریت دانش را در ازدهاب دیگر یاسع داد.
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تجرریات موفق جهانی؛
اقدامات شرکت تاتا استیل در پیادهسازی
مدیریت دانش
یایا استی ترکت فاددسا هودب در سال  ۱۹0۷یأسیس تد است .این ترکت با

رفیت یالید بیش ا

 3۵میلیان ین فادد در سالم ی ی ا بریرین ترکتهاب یالید کوود فادد در جهان بتهچار میویهد
مت ادم یایا در بایارب ا ک ارهاب دنیا مارد استفاد یرار میگیرد.
یایااستی پیاد سا ب مدیریت دانش را ا ا اخر ده  ۹0میالدب وغا کرد
دادن ون است .این ترکت در وخرین ار یابی جهانی ک یاسط مرکز کیفیت
گ ت انجا تدم در جایگا

هار بلاغ مدیریت دانش یرار گرفت

بد ن یایف در زال ادامه
بهر رب امری ها در سهال

ب نواان ی ی ا  ۱0سها مان بریهر

دنیا معرفی تد .یاج ب مدیریت دانش ب نواان یح ر ی رد بهباد ماتچرم اتتراک بر شهام یاسع
ناو رب

یردیر ا بریرین دان

ترکت ا ابزارها

اران ا ن ام برجات مدیریت دانش یایا استی بتهچار میویهد .ایهن

ی ویحهاب مختلفی براب مدیریت دانش استفاد میکود ک ی ی ا مه یرین ونهام

ی ویح انجچن خبرگی است.

17

ارزارها و تکنیکهای مدیریت دانش
ساسان رستمنژاد

داستانســـرایی؛ تکنیکـــی
قدرتمند در مدیریت دانش
زهرا صدری

داستاناههرایی ی ههی ا ابزارهههاب یدریچوههد مههدیریت

ر تی خ هح

دانش است ک در سالهاب اخیر مارد یاج بایارب

پا رپایوت ارائه تهاد.امها ونهها ی هچی گرفتوهد ا

ا سا مانها یرار گرفت

رسهچیم در یالهب اسهالیدهاب یهح

ا ون براب انترال دانش در

داستاناههرایی بههراب ایههن کههار اسههتفاد کووههد .بههراب

زا هاب مختلف استفاد میکوود .در ایهن مهلهب

م اهد این فیل مییاانید ی ایر مراب را در گاتی

ک بر گرفت ا  2مرال ا ویاب نیهح میلتهان

خهان

خاد اس ن کوید.

مرسی ههارپر م ها ران مهدیریت دانهش در ار پها
امری استم ب بیان «یدرم داستانارایی»

«  3اید

براب ارائ یح داستان خاب» میپردا .
نیح میلتان در ی هی ا وخهرین مهالهب که در ب
سایت خاد موت هر کهرد م به بیهان ددیلهی دربهار
یدریچوههدب داستاناههرایی در بهه اتههتراک گیاتههتن

چرررا داسررتانها ابررساری بسرریار بدرتمنررد برررای

دانش پرداخته اسهت .مهن اغلهب ا مرکهز ومها ش

اشتراکدانش هستند؟

ویشن انی ایلدلود در ایادم متتد ب نواان یهح
مثال نالی بهراب اتهتراک دانهش اسهتفاد مهیکو .
پاریههههال ونههههها تههههام یاههههچتهایی نایههههر
درسوماختهههام م هها ر م بههال
زاادث

خالصههاب ا

پیاند ب یهدیاهایی اسهت که در کانهال

یاییاب ونها بارگیارب تهد اسهت .پخهش ی هی ا
این فیل ها دیهر

به نوهاان بخ هی ا یهح بیوهار

ونالینم یدرم داستانها را در به اتهتراک گیاتهتن
دانش ب من یادو رب کرد.

داستانها ب ما یهادو رب میکووهد که دانهش ا
یجرب ایعی افراد ایعی زاص میتاد .دانهش
امرب انتزانی نیات

در ایعیت پایریزب تد

است .در مارد این فیل مرباط ب خهر درختهانم
ایعیت خهرم جرازت

مر

است.

داسههتانها ازااسههی را موتر ه میکووههد کهه در
کلچام

ناتتار یاب انترال نیاهت .در یهدئاب

باد "نادب سا ب خهر" را ب نواان یهح ماه ل

ایههن یههدیا مربههاط بهه اسههترایژبهاب جلههاگیرب ا

بیان ازااسام فردب ک در ابتداب داستان دربار

زاادث در مرابل با درختان خهرنهاک هوگها ویهش

د ستان خاد سخن میگاید.

سا ب در جوگ است .این مهالب مییاانات ب
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ب نواان یح مردم هاتیاران نچ کرد

تچا را مجبار میکود یا با بری یدیا بایار جدب برخهارد کویهد.

تچا ف ر میکوید "اگر ماا ب نبات م این ایفاق مچ ن است براب من ه بیفتد".
ن ت جالب در مارد داستانها این است ک هچ افراد داستانی براب گفتن دارند .اگر میبیوید تخص دیگهرب
داستان خاد را ب اتتراک میگیاردم ب تچا این اجا

را میدهد ک داستان خاد را با ا ب اتتراک بگیاریهد.

اگر میخااهید رفتارب را در سا مان خاد اریرا دهیدم داستانهاب ایعی افرادب را بیان کوید ک ون رفتهار را ا
خاد ن ان میدهود.

اگههر میخااهیههد فرهوههگ مرابلهه بهها اتههتبا را در سهها مان بهبههاد دهیههد یهها کارکوههان دانههش

یجربیههام

ت اتهای ان ب اتتراک بگیارند در ابتدا باید داستانهایی ا افرادب ک دربار ت اهت صهتبت میکووهد
ن ان دهید .ب نواان نچان مییاانید ا مجچان «بهترین اتتبا من» در ناسا الگابردارب کویهد .بها ایهن کهار
مییاانید یح الگاب مدیریت یرار را در سا مان خاد یاسع دهید.
تچا مییاانید ا داستانها براب متراند کردن مدیران ارتد در مارد ار ش مدیریت دانش استفاد کویهد .اگهر
مدیران ارتد مدیریت دانش را با ر داتت باتود

بدانود ک براب سا مان ار ش افز د ایجاد میکودم زتچا ا

اجراب ون پ تیبانی خااهود كرد.
سه ایده برای داستانسرایی بهتر در مدیریت دانش
داستانسرایی بهترین را براب م ارکت کارکوان در مدیریت دانش است .در بی تر ماای م تهچا نچهی یاانیهد
کارکوان را مجبار ب انجا مدیریت دانش کوید .یی هاب مدیریت دانش باید داسهتانهایی را پیهدا کووهد که
ن ههان دهوههد ههرا مههدیریت دانههش مهه اسههت

گانهه در سهها مان اجرایههی میتههاد .هچهه مهها هههر ر

داستانهایچان را ب اتتراک میگیاری م بوهابراین بهنار میرسهد اسهتفاد ا داستانسهرایی در یهح برنامه

مدیریت دانش باید وسان باتد .اما متأسفان هچی  ایوهار نیات.
بایارب ا یی هاب مدیریت دانش یالش میکوود داستانها را ب ر شهاب جیاب باتتراک بگیارند .براب
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یادگیرب اینک گان در مدیریت دانش داستانهاب بهترب بگایی م من با د نفر ا بهترین داستاننایاهانی
ک میتواس اریباط بریرار کرد  .میریا بر سام مدیر یح تهرکت م ها ر

دکتهر کهارد ا دلم نضها هی هت

مدیر  APQCدر یعام با این د نفر ن ام بایار یاب در خ ا ،داستانسرایی وماخت م اما س اید مهرا
ایعاً مرا یتت یأریر یرار داد ک ون را با تچا ب اتتراک میگیار .

تد

 oبراب یافتن داستان ا پرسشهاب مواسب استفاد کوید
 oداستانسرایی را ب فرایود یبدی کوید
یدریچود را باتتراک بگیارید

 oداستانهاب کایا

برای یافتن داستان از پرسشهای مناسب استفاده کنید
پیداکردن اید مواسب براب ر ایت یح داستان بان
ب این ف ر میکوود ک اید های ان ب اندا
بخااهید داستانها

ز ت

کافی خالیان

مرا مت بایارب ا کارکوان میتهاد .ونهها

جیاب نیات .بوابراینم اگر ماهتریچاً ا کارکوهان

ازتچاد نتیج مهلابی ب دست نچیو رید .براب این
یجارب خاد را ب اتتراک بگیارندم
ً

کار بهتر است ا پرسشهاب مواسب استفاد کوید .ساادیی بپرسید ک کارکوان را یرغیب کود یا بر نراط یهام
خاد یچرکز کوود:
o



o

 ناملی بان

o



یزب بان

افتخار تچا در این پر ژ تد
رضایت تچا در اال کاریان تد

یزب تچا را متعجب کرد

 oد ست دارید در پر ژ هاب بعدب  ایفایی بیفتد
داستان سرایی را به فرایند تبدیل کنید
مانود هر کار دیگربم هر

 بی تر این کار را انجا دهی م در ون خبر یر میتای  .یی مهدیریت دانهش بایهد

یالش کود یا داستانارایی را ب نواان ی ی ا ر ی ردهاب سهاد

ارهربخش مهدیریت دانهش در فرایوهدهاب

مختلف سا مانی ارد کود .اگر تچا یچا یجربیام با ار ش خاد را در گاتاب ا پاریال مهدیریت دانهش یهرار
دهیدم فرط کوج ا یرین کارمودان ونها را میبیوود .درناض باتتراکگیارب ون در یالب یح داستان ماجب
میتاد یا هچ اران بی ترب ب دانش تچا دسترسی پیدا کرد

ا ون استفاد کوود .با یاج ب این ماضهاع

یی مدیریت دانش نباید صهرفا بهر ر ب تهیا هاب کالسهیح ربهت
تیا هاب ساد یر مانود داستانسرایی را یر یج کرد

باتهتراکگیارب دانهش یچرکهز کوهد

ون را ب یح فرایود ی رارپییر بدل کود.

داستانهای کوتاه و بدرتمند را بهاشتراک بگذارید
این ر ها بی تر کارکوان یچای ندارند مان بایار اادنی را صرف مهالع یح یجرب

یا تویدن یح داستان

ب وود .بهچین دلی یی مدیریت دانش باید ب دنبال راه ارهایی براب ارائه داسهتانهاب اررگهیار در مهدم
مانی کایا باتد .باار کلی استفاد ا انیچی ن براب جیابیت ب رب بی تر
کایا مییااند داستانهاب ما را جیابیر کرد

یا ی ها یر گایها

مخاابان بی ترب را ب خاد جلب کود.
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مدیریت دانش در استانداردها
ساسان رستمنژاد

سیستم مـدیریت دانـش و
استاندارد 30401
محدثه لطفی

پس ا زد د د دهه ا اجهراب ناا موهد مهدیریت

ماان پیاد سا ب مدیریت دانش

دانههش در سهههح دنیههام در سههال  20۱8اسههتاندارد

مدیریت دانش یح یعریف پییرفتتد ندارد .ماانه

مدیریت دانش موت هر تهد .در سهال  20۱۷سها مان

تواختتد

بینالچللی استاندارد ISOم پیشنایس استانداردب بها

ک کچاکان نیا اسهت بهر ونهها غلبه کهردم مهدیریت

نواان  ISO 30401:2018را به ریبگیهرب گیاتهت

دانش با بایارب ا ناا ههاب دیگهر مانوهد مهدیریت

ابق در سال بعد ون را موت هر کهرد .ایهن اسهتاندارد

ااالنام اتتبا گرفت میتاد

بینالچللی در هر سا مانیم فارغ ا ناع صهوعت
انههدا

ون

یهها مت ههادم

میدهههدم ام ههان پیاد سهها ب
استانداردم نیا مودبها
پیاد سهها ب

یادب براب مدیریت دانش جهاد دارنهد

یها

باهههیارب ا برداتهههتهاب نادرسهههت رایهههج در

خههدمایی کهه ارائهه

مارداجراب مدیریت دانش جاد داردم براب مثال این

اسههتررار دارد .ایههن

دیدگا ک صرفاً خریهد سهامانهاب نر افهزارب بهراب

ر شههایی را بهراب ایجهادم

اسههتررارم نگهههداربم کوتههرل

بهبههاد

ماتچر یح سیات مدیریت ارربخش براب مهدیریت
دانش در سا مانها ایجاد مینچاید.

پیاد سا ب مدیریت دانش کافی است.
درصارییک کارکوان ندانود مدیریت دانهش

نچییاانود براب ون کارب انجا دهود؛ بوابراین استررار
جاربسا ب این سیاهت در سها مان تهچا ماهتلز

دانش بنواان یهح نامه کلیهدب در دسهتیابی به
اهداف اسهترایژیح سها مان یلرهی میتهاد .ههدف

داتتن یح استرایژب اریباای مواج
درصارییک پیا تچا بصارم

اصلی استاندارد ایز  3040۱کچح ب سا مانها بهراب

یالب سهاد

ارازی یح سیات مدیریتی است که ار شوفریوهی

نخااهود کرد ک ا ابزارها

ایجاد ار ش را ا اریق دانش یاهی میکود .ایهن
اسههتاندارد اصههال

الزامههام د

یاهتم

مواسهب موتره

در نار گرفتایدم

دهوگا

جیاب است.
ب بهان

ن هادم کارکوهان درک

ر ی ردهایی ک برای هان

 مانی باید استفاد کوود.

بههراب پیاد سهها ب

هوگامیکهه ایههن ی ههار در کارکوههان ایجههاد تههاد کهه

سیات مدیریت دانش را یعهان میکوهد .ایهن امهر

بیشا زد ب مدیریت دانش م رال هاهتودم مهان

نچلیهایی

ب مانعی یبدی خااهد تد .گاهی ا یام این ماه ل

ماتلز هچ ارب بین ازدهاب مدیریتی
سا مان است.

ناتی ا برنامریزب نامواسب بهراب مهدیریت دانهش
است.
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براب نچان مچ ن است ا افراد درخااست تاد در جلاهاب اادنی ترکت کوود
برخی ا ابزارها برای ان یتگیر باتد .این ناع ا ماان
باتود

یا یهادگیرب

اسهتفاد ا

مانی ایجاد میتاد ک کارکوان بیشا زد درگیهر ون

یا مدیریت دانش را “کار اضافی” بدانود ک ب درد ونها نچیخارد.

زتی اگر رهبران یچا ید ب زچایت ا مدیریت دانش بایاتودم مچ هن اسهت فرضهیام اساسهیم نگرشهها
یاانین ناناتت برخالف برنامهاب مدیریت دانش پیش ر د .فرهوگسا مانی نامواسب مییااند کارموهدان را
ا ارا سثال
تح

یا ب اتتراک گیاتتن بترساند

یا ایو  ونها را در مارد گهانگی اسهتفاد ا دانهش د هار

یردید کود .هچووین یفا مهاب ریف فرهوگی میان نچل ردهام ازهدها

مایعیتههاب جررافیهایی

متفا م مییااند موجر ب ایجاد گر هاب غیررسچی میتاد ک نچل رد میان ییچی مدیریت دانش را پیوید
میکود .ببیاندیگر دانش در میان گر هاب متهد د باییمانهد

ا اتهتراکگیارب ونهها بها سهایر یی هها

جلاگیرب میتاد.
در بایارب ا سا مانهام دانش زیایی در نهن متخ

ان نگهدارب میتاد

با جابجایی

یها خهر ج ایهن

افرادم سا مان با ریاح ا دست رفتن دانش ر بر خااهد باد .اجراب سیاهت مهدیریت دانهش مبتوهی بهر
استاندارد ایز 3040۱م ا این یهدید جلاگیرب میکود؛ اما ب اار کلی استررار
ماتلز تواخت ابعاد گاناگان ون ب مواار بهباد اسهترایژب هها

اجراب سیات مدیریت دانهش

فرویوهدها اسهت یها در نهایهت موجهر به

ارربخش در سا مان تاد.
این ابعاد ب ی دیگر اباتاند

ا اریق یح فرویود مدیریت یرارم اجراب سیات مدیریت دانش را یاهی

میکوود.
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بر اساس یعاریف ارائ تد در این استانداردم مدیریت دانش تام کلی ر ش ها

ی ویحههایی اسهت که

براب مدیریت کردن دانش در یح سا مان استفاد میتاد .مه یرین الش در پیاد سها ب مهدیریت دانهش
این است ک یح ر ی رد سیاتچی براب ون ایخان تاد یا ون را ب یح فرایود مواج در سهح ترکت یبهدی
کود.

زمینههای استفاده از سیستم مدیریت دانش چیست؟
استاندارد  ISO 30401دامو

یاانیوی را براب پیاد سا ب مدیریت دانش یعان کرد

ب رهوچادههایی را در

این خ ا ،ب سا مان ارائ میکود .ایز  3040۱سوگ متهح جههانی بهراب ایجهادم پیاد سها بم نگههداربم
با نگرب

بهباد مدیریت دانش است.

یچامی الزامام این استاندارد بینالچللی براب هر سها مانی صهرفنار ا نهاع یها انهدا

ونم یها مت هادم

خدمایی ک ارائ مینچایدم کاربرد دارد .ا ارفی هدف ایهز  3040۱یعریهف الزامهایی اسهت که سیاهت هاب
مدیریت دانش باید با ون هچاا تاند یا متضچن پیاد سا ب مافق مدیریت دانش باتهد .درنینزهالم ایهن
استاندارد انعهافپییرب خاد را در یبال ترایط مختلهف زفه
یژگیها

مهینچایهد یها سها مانها بتاانوهد در راسهتاب

نیا هاب خاد با استاندارد موهبق تاند.

السامات یک سیستم مدیریت دانش یکپارچه چیست؟
بایارب ا سا مانها ب دنبال این هاتود ک مدیریت دانش را ب بخ ی ا کارههاب ر مهر کارکوهان یبهدی

کوود .ونها میخااهود بدانود ک

گان مییاانود برداتت افراد را ا مدیریت دانش بنواان “کار اضافی” به

یزب یرار دهود ک باار ابیعی بنواان بخ ی ا جریان کار ر مر ونها انجا تاد .براب ایو  سیاهت
مدیریت دانش بخابی در سا مان جارب تاد د

است
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ون را ب یح سیات بینیب

نرص یبدی کوی  .براب انجا این کار مییاانی در ابعاد مختلف ایدامام یهر

را انجا دهی :
 oرهبرب :ار اب د

سیاستگیارب دییق در سهح ترکت

 oبرنامریزب :متاسب ریاحها
 oپ تیبانی :نز

فرصتها براب ید ین برنام نچلیایی مواسب

اراد مواب اناانی براب پیاد سا ب مدیریت یرار

 oنچلیام :اجراب ابزارها

ی ویحهاب مواسب

 oار یابی نچل رد :ار یابی نتایج با استفاد ا تاخصهاب کلیدب نچل رد

 oبهباد :ایدامام جدید براب غلب بر م

الم

هدف ار یابیتد

این ر ی رد باید بورامی دنبال تاد .ببیاندیگر اجراب ایدامام مدیریت دانش در یالب یح پر ژ به پایهان
نچیرسد .برنام یرار یا مانی ک باندا

کافی یرایت ن د باتهدم به بدنه سها مان نچی اهبد

پیانهد

نچیخارد.
یرایت وخرین مرزل ا یح برنام یرار است

این هچانجایی است ک باهیارب ا سها مانها کهار را رهها

میکوود .پس ا ایچا مدم پر ژ ک معچاد با زضار م ا ر مدیریت دانش هچرا است باید ایدامام یر به
مواار یرایت

یثبیت انجا تاد.

ایسو  30401چارچوبی برای پیادهسازی مدیریت دانش
هدف ا دریافت گااهیوام استاندارد ایز  3040۱فراه کردن

ار ابی براب سا مانهاست یا مدیریت دانش

را بصارم مثرر پیاد سا ب کوود .یااند این استاندارد براب کلی بخشهاب سا مان سا گارب دارد .ن ته مهه

کلیدب در خ ا ،پیاد سا ب ارربخش مدیریت دانش این
است ک این ر ی رد باید بورامی دنبال تاد .ببیاندیگر اجراب ایدامام مدیریت دانش در یالب یهح پهر ژ
ب پایان نچیرسد.
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را رها میکوود .پس ا ایچا مدم پر ژ ک معچاد با زضار م ا ر مدیریت دانش هچرا است باید ایهدامام
یر ب مواار یرایت

یثبیت انجا تاد.

اندا گیرب معیارهاب کلیدب مانود بهر ربم بهباد یعامالم دان ی

سایر تاخصهاب کچی

کیفی مدیریت

دانش ب اار دائچی انجا تاد.
 oاندا گیرب معیارهاب کلیدب مانود بهر ربم بهباد یعهامالم دان هی

سهایر تهاخصهاب کچهی

کیفهی

مدیریت دانش ب اار دائچی انجا تاد.
 oب کچح ابزارهایی مث داستانسرایی

برگزارب ر یدادهام ایدامام مثبت ارام ااالعرسانی

یر یج داد

تاد.
 oبررسیها

ار یابیهاب پس ا برنام انجا تاد .استفاد ا «ی ویح با نگرب پس ا ایدا » در خاد اهرا

مدیریت دانش نیز باید مارداستفاد یرار گیرد.
 oبا جچ و رب ااالنامم باید ب هر نرهضعفی اکوش ن ان داد .اگر تاخصهاب اصلی تهر ع به لرهزش
کوودم مچ ن است د

باتد گا بی ترب یاسط یی متالی

م ا ر براب ادام کار برداتت تاد.

اجراب نچای ی مدیریت دانش در سا مانها با برگزارب د ر وما تهی ک رمهق
دانش مه است!»

خرید یح نر افزار بسادگی

یها

هاس پاسهتر «مهدیریت

کچترین اصه اکی تدنی استم اما پیاد سها ب مهدیریت

دانش با ر ی رد «مدیریت یرار» مهچ واً وسان نیات .ماان

یادب بهراب مافریهت جهاد دارد؛ ا مرا مهت

کارکوان گرفت یا فوا رب موااخ .گر  کار مدیریت یرار وسان نیاهت؛ امها یراهر مافریهتومیز ام انپهییر
است.
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مدیریت دانش مشتری؛

ساسان رستمنژاد

خودرویی که بستنی وانیلی
دوست نداشت!
اردالن لک

زتچاً ماجراب این خادر ب پانتیاکی که به باهتوی

اهر این نام بایار ابتدایی به ناهر میرسهید

در

انیلی زااسیت داتت را توید اید .نخاهتین بهار

زتی سایر م تریان نیز تاید ایهن زهق را به جوهرال

سهپس

مایار میدادند ک این نام ماردیاجه یهرار نگیهرد.

مجلههاب بهه نهها Traffic Safetyدر سههال  ۱۹۷8ایههن

ان هیو نر سلیچی نچییااند اریبهاای بهین نهاع

مجلاب به نها

Automotive Engineering

داستان را موت ر کردند .این ماجرا با نامهب ی هی ا

باتوی م رفی م ترب

م تریان ترکت جورال مایار ک خادر ب پانتیهاک

نچاید.

را خریدارب کرد باد وغا میتاد .نام اب اب با این

خاب اگر ب ما ل دیت نچایی خااهی دید ک یهح

مضچان" :این د مین بار است که بهراب تهچا نامه

ماضاع بنواان ما ل نواانتد اسهت؛ امها نه در

نهدادن به

داخ سا مان بل  یاسط یح م ترب .مهابق با ناهر

راکه به ناهر میرسهد

بیهان ماه لم ارائه

ارسال میکو  .هر ود تچارا بهراب پاسه
این نام سر نش نچیکو م
نایاود ون نای

نیات .ایعیتی ک بایهد برایتهان

ر تن تدن خهادر ک هف

لف یح درسوماخته تهام
را ز

نتیجه خااههد بهاد .در ایوجها یاهچت ا ل

ترا ده این است ک در خانااد مام هر تب یهح

درسوماخت یاسط یح م ترب بیانتد بهاد .زهال

من براب

نابت جورال مایار باد که ی هچی بگیهرد مهدیریت

ناع باتوی بنواان دسر انتخاب میتاد

خرید ون به باتویفر تهی مراجعه مهیکو ؛ امها ا

دانش را فرط در سا مان ببیود یا بپییرد ک مهدیریت

یتیک ایامبی پانتیاک خاد را خریدارب کرد ا بها

دانش مییااند تر نی ا ارف هرکهدا ا نبنفعهان

این است ک هر یت

ا جچل م تریانم یأمینکوودگانم جامعم کارکوهان نیهز

م

لی مااج تد ا  .م

ا مرا

باتوی انیلی میخر

د بار ساار خهادر

میتا م خادر بخابی ر تن نچیتاد.

داتت باتد.
جورال مایار با این م ترب اریباط بریرار کرد

اما هر بار ک ناع دیگرب ا باتوی را میخر خهادر

ی هی

ا مهودسین بد این ترکت ب دیدار م ترب رفهت

بخابی استارم میخارد

برازتی ر تن میتاد.

متاج تد ک نگارند نامهبر خهالف لتهن ن وهدان

ایعاً میخااه بدان ک

میتهاد

باتخ یت جلا مینچاد.



یزب بانه

یح پانتیاک یتی صازبش باتوی انیلهی میخهرد
خاب ر تن ن اد امها بها سهایر باهتویها بهخابی

نلچی نامم یت ی کرد

مابری ماجرا را ا بان مهودس ترکت جورال مایهار
خااهی توید.

استارم بخاردم هر ود ازچران ب نار میرسد".
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"براب خرید باتوی انیلی ب هچان مرا

رفتی  .هچاناار ک انتاار میرفت خادر بسختی ر تن تد .سه

تب دیگر نیز مالح خادر را هچراهی کرد  .تب ا ل باتوی بها اعه ته الم را انتخهاب کهردی
برازتی ر تن تد .تب د

باتوی یامفرنگی را انتخاب کردی

با ه خادر بهرازتی ر تهن تهد

تب سا با انتخاب باتوی انیلیم خادر ر تن ن د .ی چی گرفت یا مانی که پاسه
ن رد هر تب این م ترب را هچراهی کو
مانها

البت ناع باتوی را ربت

خهادر
در

ایهن معچها را پیهدا

هر بار یچا متریرها مث دماب هاام ناع ساخت مارداسهتفاد م

مرایا کو  .بعد ا مدیی یتریق دریافت باهتوی انیلهی پرفر شیهرین

ب هچین دلی مت فر ش ون در نزدی ی درب مرها

باتوی مرا

است

انتهاب مرا

یرارگرفت بادند؛ بوابراین متاج تد هر  هات مرباط ب ما ل مهان اسهت .امها پرسهش

بعدب این باد ک دلی بد ر تن تدن خادر در فاصل مانی ک
بی تر

بهاد امها سهایر انهااع باهتوی در

خهاب ر تهن تهدن ون باگیتهت مهان

یات

یتریرام این ترکت در این میو موجر ب دانش بی تر دربار پدید اب ب نها «یفه بخهار» در خادر هها
مایارهاب در نسا

یافتن را ز هایی براب ون تد .در ایهن پدیهد جچه تهدن گا ههاب ناتهی ا یبخیهر

ساخت در نرهاب ا مایر ون ماجب میتاد ساخت جدید ب میهزان کهافی ارد مخلهاط سهاخت
ن اد

خادر خاب استارم نخارد.
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این نیب مییااند ناتی ا کیفیت ساختم گرماب بیشا زدم جانچایی نامواسب اجهزام م ه
کیفیت تیلوگها

اجزاب سیات ساخترسانی باتد .در خادر هاب یدیچی که داراب پچههاب م هانی ی

بادند نیز گاهی گرماب مایار موجر ب یبخیر ساخت در ن خاد پچ
مان بی تر ا خاماش کردن ایامبی
درنتیج م

در ن هب یها

کاهش کهارایی ون میتهد .باگیتهت

کاهش دما این بخارام ب مهای یبدی تهد یها پراکوهد میتهدند

لی ب جاد نچیومد.

با بررسی دییق این پارامترها جورال مایار یاانات این م

را برارف کوهد .ا ایهن یجزیه جالهب جوهرال

مایار نتیج میگیری ک دانش هچی  نزد کارکوان سا مان نیات .زتی اگهر نبنفعهان دانهش کهافی بهراب

یاربرساندن ب سا مان را نداتت باتودم مییاانود الشهایی ک موجر ب بیان ما ل گ ت را مهرا نچایود
در پی ارا این ماائ م را ز هایی تگفتانگیز

نتایجی سادو ر براب سا مان ب جهاد ویهد .ا ایهن ر

پیاد سا ب راه ارهاب مدیریت دانش م تربم امرب ضر رب براب ترکتهایی است ک با م هتریان بیر نهی
سر کار دارند .این ماضاع در خ ا ،یأمینکوودگان نیز صادق است ک در ناتتارهاب ویهی به ون خهااهی
پرداخت.
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پیادهسازی مدیریت دانش

ساسان رستمنژاد

نقــش راهاــران دانــش در
سازمان
حامد چینیفروش

دانههش در هههر سهها مانی جریههان دارد .ایههن جریههان
مییااند ا باد ب پهایین یها ا پهایین به بهاد

یها

ک خاد انگیزانود
نچهه کووههد

فرایر ا تاخصهاب یعانتد

در مههدیریت دانههش پر ژ ههها

سههایر

بصارم افری در سا مان جریان داتهت باتهد .ههر

ایدامام دان ی در سا مان را انجها دهوهد .به ایهن

یدر باهترهاب گهردش دانهش در سها مان هچهااریر

مواار باید افرادب بنواان راهبر دانشم نرشوفریوهی

باتدم جریان دانش ر انیر خااههد بهاد .مالهدهاب

کوود.

گههردش دانههش در سهها مان کارکوههان دان ههی یهها

راهبههران دانههش نرههش هدایتکووههد م یاهههی کوود

دان هه اران هاههتود .بههنبارمدیگر ایجههاد سیاههت

جریان دانهش در بخشههاب مختلهف سها مان را بهر

مدیریت دانش مافقم باهتگی به ماه الیتپییرب
هرکههدا ا دان ه اران

البتهه جههاد م انیز هههاب

درست براب ون دارد.

سفیران مدیران ارتهد
نهد میگیرند .ونها
ِ

کچیته

راهبرب دانش در سا مان هاتود .افرادب ک پهیش ا
بریهه کارکوههان در راسههتاب مههدیریت دانههش فعالیههت

هر ود سا مانهایی ک ایدا ب پیاد سا ب مدیریت

میکوود

دانش میکوودم کارگر هی را در نرش اراام متالی

کچح میکوود .زضار این راهبهران دانهشم مییاانهد

ما ال ی

سایرین را نیز ب ایهن مواهار ی هایق

یها

ی میدهودم اما بدیهی است که نههن

یح اکاسیات یدریچود براب یاسع فرهوگ اتهتراک

هیو یی یا فردب نچییااند ب هچ نیا هاب دان هی

دانش

ابیعهی را در

ک مارد درخااست سا مان اسهت یاجه کوهد .ایهن

سا مان ب جاد و رد .راهبهران دانهش مییاانوهد در

یرریبا غیرمچ ن است که یهی یها فهردب ا کارکوهان

در ازدهاب مختلهف

سا مانی هچ
درک کوههد

الشهاب دان ی کارکوان سها مان را

بهه ون پههی ببههرد

باصهههالا بتاانههد

هچ یز را در این خ ا ،ردیف کوهد .ایهن
بخ ا ،در سها مانهاب بهزر

بی هتر به

هالش
ه

خالییت به ته لی ارگانیهح

بخشهاب نچلیایی

ستادب

زضارداتت باتود .راهبران دانش با یاج به ایو ه
در یالههب هاههتهاب کا ههح

یی هههاب یادگیرنههد

نرشوفریوی میکوودم ازتچاد مییاانود نرش پررنگهی
در ساختن سا مان یادگیرند ایفا کوود.

میوید.

یاج ب این ماضاع زائز اهچیت است که راهبهران

بوابراین براب سا مان بایار مه اسهت که به ایهن

دانشم بد ن زچایهت مهدیران ارتهد سها مان ته

مواارم

هایی با داتهت باتهد یها ر ب جریهان

دانش ناارم

نچیگیرند

یرایت نچیتاند.

ب ر انتدن ون کچح کوود؛ کارکوانی
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بوابراین هر ودم یچرکز اصلی مدیران ارتد در درج ا ل ر ب مدیریت نچلیام کاب کارم م تریانم نرهدیوگیم
سرمایهاب فیزی یم اریباط م تریانم کیفیتم سادو رب
یافتن

غیر استم امها مهدیران بایهد یچرکهز خهاد را ر ب

پر رش راهبران دانش در سهاا مختلف سا مانی نیز یرار دهود.

مدیریت سا مان مییااند زس انتچاد را در راهبران دانهش به جهاد و رد یها بهاینیرییب ام هان یاسهع
یرساختهاب مدیریت دانش با زضار ونها میار تاد .ایهن ماضهاع مهه اسهت که باهترهاب مختلهف
سا مانی در خ ا ،مدیریت دانش درک تاد
گیرد .در سا مانهام فارغ ا ناع ماماریت

گانگی مدیریت یا راهبرب ایدامام دان ی ماردیاج یرار

ماهیتکاربتان ک مچ ن است یهح یها وهد ر ی هرد

بعهد را

بی تر ماردیاج یرار دهود ا جچل ُبعد م تربم ُبعد یاسع مت هالم ُبعهد ارائه خهدمامم ُبعهد وما تهی
پژ ه یم ُبعد زاکچیتی
متالیان مدیریت دانش

خدمام د لتی
راهبران

غیر  -د

است در ونهام زلر اریباای مدیران ارتهدم متهالی یها

یی هاب دان ی بریرار باتهد

بهاینیرییب ااچیوهان زاصه تهاد که

جریان دان ی در سا مان ب ت لی درست بریرار است .ب ایهن مواهارم بها نگرب ایهدامام بصهارم د ر ابم

براب پایش

پی رفت برنامهاب اجرایی مدیریت دانش انجا میتاد.
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براب مافریت در اجراب برنامهاب سا مانی در خ ا ،مدیریت دانشم ایدامام یر زائز اهچیت است:
یتلی جریان مدیریت دانش در خ ا ،نیا ها

بیر ن ا سا مان

الزامام مدیریت دانش در داخ

ید ین برنام مدیریت دانش
هدایت یی نچلیایی مدیریت دانش در اجراب ایدامام
کاب کار

راه ارهاب مدیریت دانش (ک در راستاب استرایژب

استرایژبهاب مدیریت دانش است).

در نار گرفتن جلاهاب سالیانم ف لی

مهدیران ارتهد بهمواار

ماهیان بین یی ههاب مهدیریت دانهش

بررسی پی رفت ایدامام مدیریت دانش

با نگرب

ایدامام پر ژ هاب مدیریت دانش

بررسی ضعیت

ههر خر جهی

پیامهدب که بدسهتومد

استم در در ن یی هاب نچلیایی مدیریت دانش براب درک کارههاب خهابی که در راسهتاب مهدیریت دانهش
انجا تد
استخراج ار ش ا سیات ها
استفاد تد مارد یائید

داد ها براب یهی گزارش ماهیان مدیریت دانش؛ در ایهن گهزارشم ماهتودام

تاخصهاب م ارکت افراد بایاتی اندا گیرب تاد .یعداد کهاربران در دسهترس

استفاد مارر بصارم مد ن بایاتی در گزارش یید تاد .کارگر
مدیران ارتد باار ف لی

سالیان براب بت

دربار

اجرایی مدیریت دانهش بایهد جلاهاب بها

الشههاب ویهی کاهب کار

مدیریت دانش متواسب با ونها برگزار کود .ساختار گزارشها د

است یاسط مهدیریت یعهان تهاد .ن ته

کلیدب این است ک ساختار گزارش باید اارب باتد ک ا باد یا پایین
ایدامام

یاسهع اسهترایژبهاب

هچووین در افق

الشها را موع س کود.
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مدیریت دانش و هوش هیجانی؛
ساسان رستمنژاد

همــــدلی؛ مهــــارتی رــــرای
موفقيت مديران
سیروس آقایار

ماهایچاگاندب رهبر فرید هود سهتان بها یعهدادب ا
هچراهان با یهار ب ماماریت میرفهت .ا یها

ابرها ه با یهار زركت میکوود.

یه

جفت كفش خرید باد .ناگهان هوگا نبار یح لوگ
ً
فارا لوگه
ا كفش ا ب بیر ن یهار پرم تد .گاندب
دیگر كف ش را ا پا در و رد

ناگهان پار د بار فریاد د پهدر نگها كهن كا هها

ب بیر ن پریهاب كهرد.

زركام پار را ناار می كردند.
باران تر ع تد

وهد یههر ر ب دسهت مهرد جهاان

كید ا با لیم ون را نهاا ش كهرد

هچراهانش ا این زركت گاندب متعجب تهدند امها

بات

گانههدب در جههااب ونههان گفههت هود سههتان مردمههان

وب ر ب دسههتان می كههد.

فریرب دارد هركس این لوگ كفش را پیدا میكرد به

ج جاان با یعجب

د بار فریاد د پدر نگا كن

نیا ردند

ه هایش را
 یدر یباستم

ج جههاان دیگههر اایههت

ا مرد مان پرسهیدند هرا بهراب مهدا اب

میگفت اب خهدا اب كهاش لوگه

پاریان به ر ان پزتهح مراجعه نچهی كویههد .مهرد

دیگرش را پیدا میكرد ؛ مهن نخااسهت ا را ناامیهد

ماهههن جهههااب داد ایفایههاً درسهههت میگاییهههد مهها

دردش نچیخارد
كو  .كف

را بیر ن انداخت یا دایه بهین مهن

ا

هچیهن ادن ا بیچارستهان بر میگردی  .امهر
براب ا لین بار است ك مییااند نهدگی

یكی داراب یح جفت كفش نا تاد.

ان مادر ادب نابیوا باد

مردماههوی بهه هچههرا پاههر  2۵سههالاش ارد یهههار

ببیود

تدندم در زالی كه ماهافران در صهودلیهاب خهاد

بیوایی خاد را با یافت است.

ن ات بادند .یهار تر ع ب زركت كرد .ب متهض

این پاس

زركت یهار پار  2۵سال ك كوار پوجر ن ات بهاد

گانهای ان جارب تد.

هیجان د تد .دستش را ا پوجر بیهر ن بهرد

در

زالی ك با لیم هااب بیر ن را لچس می كرد فریهاد
د «پدر نگا كن درختان دارند زركت می كوود» مهرد
مان لبخودب د
ایههن پههدر

پاههر

هیجان پارش را یأیید كرد .كوهار

ابیعهت را

پس ا جرازیم

ج جهاان بها تهویدن

سرتان را پایین انداخت

یهرام اتهح ا

همدلی چیست؟
زاف

تیرا ب هچدلی را ایوگان یاصیف می كوود:

تههب یاریههح

بههی مههاج

گردابههی وههین هایهه

كجا دانود زال ما سبكباران ساز ها

ج جههاانی ن اههت بادنههد كهه

یاریخو مفها هچدلی در نلا اناانی ب سال ۱880

ا زركهام پاهر كه

میالدب بهر میگهردد .مهانی كه ر ان هواس ولچهانی

زرفهاب ونان را میتهویدند

مانود بواب پوج سال رفتار می كرد متعجهب تهد
بادند.

امر

پاهر

ی ههاد ر لیپههزا ا هچههدلی بهه نوههاان یاانههایی درک
تواخت ازااسام
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در سال  ۱۹20ر ان واس انگلیای یی جیور هچدلی را ر د ب زری ازااسام دیگران یعریف میكود .هچهدلی
یعوی تویدن یزهایی ك گفت نچیتاد.
مادنا هچدلی را مرواایس الرلاب

وگاهی ب ضچیر در نی فرد میدانهد

میداند ك رفتار زچایتی دارند .افراد هچدل كچتر خاد متارنهد
زچایتی ندارند بی تر د ست دارند ب م كالم
ونان ونردر دغدغ نیا ها

بهرنكس افهرادب كه رفتارههاب هچددنه

نیا هاب خاد بپردا ند

م كالم خاد هاتود ك ب نیا ها

ونرا ا خ اصهیام مهه افهرادب
كامال ابیعهی اسهت یهرا
این رفتار
ً

اصال فكر نچیكوود.
گرفتاربهاب دیگران
ً

ب هچین جهت است ك رسال گرامی اسهال ( )،میفرمایوهد كاهی كه صهبح كوهد در زهالی كه به امهر
مالچانان اهتچا نار د بهر اب ا اسال نبرد است .اما جعفر صادق(ع) نیهز میفرمایوهد یتهی بهرادر دیوهی
زاجتی نزد ماموی و رد

ا نتاانات زاجتش را برو رد سا د لی با ا هچهدلی كوهد خدا نهد ا را بخهاار

هچدلی ب به ت میبرد.
هچدلی یح یدرم هیجانی

موهری یاب است

بنواان ر غن رخ دند براب ر انسها ب اریبااهام نچه

میكود .دكتر دانی گلچن مبدع هاش هیجانی در مرالاب ك در سال  20۱۱در مجل هار ارد بزیوس ریایها به
اس رسید میناسید ب س دلی باید ا مهارم هچدلی بعواان یح نام مافریت در سا مان

كاهب

كهار

بخابی استفاد کرد:
رتد ر

افز ن گر هاب كارب؛ ان گر هاب كارب مته یبهادل

غلیهان هیجانهاسهت

تهواخت

هه

افزایی این هیجانها ماجب بهباد نچلكرد میتاد.
رتد سری جهانی؛ ك د م ون تواخت
نیا تدید ب زف

اریباط مثرر با فرهوگهاب مختلف در جهان است.

نگهداتت كاركوان دان ی یا دان

بایارب ا پژ ه گران معتردند مدیران
ساب مت كار یرک كوودم یرا در ون ر

اران.

ر سایی ك فاید مهارم هچدلی هاتود هیوگا نبایهد خانه را به
یح ر كارب مافری را پ ت سر نخااهود گیاتت .در انتها این مراله

را با این بیت تعر مادنا راج ب هچدلی ب پایان میبری ك:

 نزدیح است جان یا ب جان

ك هر یزب ك اندی ی بدان

ضچیهر هچهدگهر دانوهد یهاران

نبهات یهار صهادق گهرندان
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با ما در ارت اط باشید
این ف لوام یاسط ازد مدیریت دانش امار وما ش
با هچ ارب گر
یخ

م ا ر مدیریت دانش دانا ارازی

یم ارائ مهالب وما تی مفید

دان ی در سهح مجتچ مس سر

بر

یجهیز نیر ب اناانی مجتچ مس سر

ید ین تد است .هدف اصلی ما در انت ار این ن ری

در میو مدیریت دانش

ااالعرسانی وخرین رخدادهاب مدیریت

چ رفاوجان است.

در صاریی  نالیمود ب م ارکت در تچار هاب بعدب هاتیدم مییاانید مرالها
اجرایی مدیریت دانش ارسال کرد

چ رفاوجان

یجربیام خاد را براب یی

یا با تچار  3430۵۷6۱یچاس زاص فرمایید.

آشنایی بیشتر باا ادادامات مادیریت

دانش مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

مطالعه آخرین مطالب تخصصی و مقاالت
علمی و اجرایی حوزه مدیریت دانش

حضرت علی (ع) :ذکات دانش ،نشر آن است.
استفاده از مطالب منتشر شده در این فصلنامه با ذکر منبع بالمانع است.
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