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امور آموزش و تجهیز نیروی انسانی
واحد مدیریت دانش



ر در دو دهه گذشته پیاده سازی مدیریت دانش د
بسیاری از سازمان ها و شرکت ها مورد توجه قرار

درصههد از ۸۵گرفتههه اسههت به کورییههه بههیش از 
از پانصد شهرکت برتهر دنیها در  ها بهه کارگیری

تینیک های مدیریت دانش و نرم افزار مهدیریت
دانههش در راسههتای ارزر نفرینههق و زشهه  ارزر 

.افزوده برای کسب و کار زود هستند
ق نمارها گزارر  ها و نتایج ارزیابق های  بین المشش
ایه در نیز بیانگر این است که نرخ بازگشت سهرم
ری بر مدیریت دانش بسیار باالست و سرمایه گذا

ه روی این مفهوم مدیریتق نتهایج ملشهوبق را به
در ملشب پهیش رو ته ر شهده تها . همراه دارد

برزق از مهم ترین مفهاهیم مهدیریت دانهش بهه 
.زبان ساده بیان شود

انواع دانش در سازمان
 دانهش را  ۳۰۴۰۱استاندارد مدیریت دانش ایهزو 

دارایههق انسههانق یهها»: اینگونههه تیریهه مق کنههد
در سازمانق که تصمیمها و فیالیتههای ارهرب ش

دانش سهازمانق را. «یک زمینه را مقدور مق سازد
ود از منظرهای م تشفق مق توان دسته بندی نمه
ه اما ییق از مهم ترین نن ها کبقه بندی دانش به

«دانش نشیار» و « دانش پنهان»دو دسته 

ساسان رستم نژاد
اهمیت مدیریت دانش؛

ــش چیســت و  ــدیریت دان م
چرا برای سازمان مهم است؟
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دانش پنههان یها دانهش یهمنق دانشهق . است
.است که در ذهن افراد قرار دارد و مستند نیست
دانهههش پنههههان انتزا هههق اسهههت و میمهههوال 

ن و این دانش با تجربهه کرد. غیرسازتارمند است
یادگیری  ین  مل کسب شده و در ذههن افهراد 

نهش در مقابل دانش نشیار یا دا. تثبیت مق شود
صریح دانشق است کهه  ینهق بهود و کدگهذاری

ق به بیان دیگر دانهش نشهیار دانشه. شده است
اسهههت کهههه مهههدون شهههده و  ذزیره سهههازی و 
ان اشتراک گذاری نن بسیار ساده تر از دانهش پنهه

.است
چرخه دانش در سازمان

چرزههه دانههش کههه بههه نن فرنینههدهای توسههیه و 
مر شههه ۵تبههدیل دانههش نیههز مق گوینههد شههامل 

 شناسایق دانش زش  دانش ذزیره سازی دانش
.تبه اشتراک گذاری دانش و بیارگیری دانش اس

o ش این مر شه مهم اولین ب : شناسایی دانش
چرزه دانش است که در نن دانش  یاتق مهورد 

در ایهن مر شهه. نیاز سازمان شناسایق مهق شهود
شههیاد دانههش و انههوا  دانههش موردنیههاز در 
. وزه های م تش سازمان تیری شده مق شود

o نشزش  دانش تبدیل و تولید دا: خلق دانش

احمد سپهری



برای زش  دانش جدید رور های زیهادی. جدید در راستای ترمیم شیاد های دانشق سازمان است
.وجود دارد

o دانهش . ذزیره سازی دانش شامل جمع نوری و  فظ دانش سهازمانق اسهت: ذخیره سازی دانش
.ازیابق شود فظ شده باید به گونه ای سازماندهق شود که بتوان با سر ت و به را تق توسط کارکنان ب

o ر بهین اشتراک گذاری زمانق اتفاق مق افتد که تباد منظم و پایدار دانهش د: اشتراک گذاری دانش
ههداد هدد از این فرنیند یادگیری مستمر بهرای دسهتیابق بهه ا. ا ضای سازمان وجود داشته باشد

.سازمانق است
o کارگیری به. به کارگیری دانش به مینق استفاده مجدد از دانش در سازمان است: به کارگیری دانش 

.دانش زمانق مینا مق یابد که از نن برای بهبود محصوالت و زدمات استفاده شود

مدیریت دانش چیست و چرا برای سازمان مهم است؟
ر به. مت صصان  وزه مدیریت دانش کق سا های ازیر تیاری متیددی از این مفهوم ارائه کره انهد

 مدیریت دانش شامل بهینه سازی شناسهایق زشه  تحشیهل نمایانهدن» ۳۰۴۰۱اساس تیری ایزو 
 هه ای مجمو»در تیریفق دیگر مدیریت دانش « .توزیع و کاربرد دانش برای زش  ارزر سازمانق است

از ابزارها و تینیک هاست که برای بهبود چرزهه دانهش سهازمانق پیاده سهازی مق شهود و ههدد نن 
«افزایش تیامل میان کارکنان در راستای تحق  اهداد سازمانق است
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تاریخچه مدیریت دانش
ه محققان  وزه مدیریت دانش اد ا مق کننهد که. مدیریت دانش مفهوم جدیدی در دنیای ما نیست

سا قبل باز مق گردد اگر چه بهه شهیل ت صصهق تحهت ایهن ۵۰۰۰ریشه مدیریت دانش به بیش 
در نن دوران مردم در بین النهرین هزاران لهو  رسهق را کهه مربهو  بهه قهوانین .  نوان نبوده است

بها . مق کردنهدقراردادهای  قوقق برنورد مالیات  و میزان فهرور بهود را ربهت و از نن هها نگههداری 
سها پهیش و بها ورود بهه دوره رنسهانص و  صهر شهیوفایق ۵۰۰ازترا  ماشین چاپ در بهیش از 

.اقتصادی و فیری دسترس پذیری به دانش ساده تر نیز شد
توسهط کهار سهیوبق « دارائق های نهامشموس»و « سرمایه دانش»در سوئد اصل  ات ۱۹۹۸در سا 
. منتشهر شهدند۱۹۹۰اولین کتاب ها درباره یادگیری سازمانق و مهدیریت دانهش در سها . ملر  شد

 های چگونهه شهرکت»و مقالهه « سازمان دانهش نفهرین»نوناکا و تاکوچق نیز در چند سا بید کتاب 
اصل   ۱۹۹۹پص از نن بود که در سا . را منتشر کردند« ژاپنق نونوری و پویایق را به وجود مق نورند

مدیریت دانش به کور رسمق در فرهنگ واژگان امرییا ربت و مفهوم مهدیریت دانهش وارد ادبیهات
(برگرفته ازکتاب مدیریت دانش تالی دکتر سید شق اکبر ا مدی. )سازمان ها شد

ضرورت پیاده سازی مدیریت دانش چیست؟
سازمان های بزرگ برای  ضور در گردونه رقابت و  فظ مزیت زود باید از تجربیهات و نموزتهه های

یهرورت دلیهل دیگهر. قبشق زود درس گرفته و از نن در راستای بهبود  مشیرد سازمان اسهتفاده کننهد
ن دانهش مدیریت دانش بازنشستگق و افزایش جابجایق نیروی کار است که منجر به از دست رفهت

 مشیهرد درنتیجه به کارگیری مدیریت دانش فرصهت دسهتیابق بهه پیشهرفت چشهمگیر در. مق شود
.کارکنان را فراهم کرده منجر به زش  مزیت رقابتق برای سازمان ها مق شود

مزایا و نتایج پیاده سازی مدیریت دانش
وجود فرنیندهای مدیریت دانش در محیط کار بها ریهایت شه شق کارکنهان مهرتبط اسهت و با ه 

دهای به همین دلیل به مدیران توصهیه مق شهود کهه فرنینه. افزایش ریایت در اکثر گروه ها مق شود
ان در سهازمان مدیریت دانش را نه تنها به منظور بهبود  مشیرد دانش کارکنان بشیه به منظور رفاه کارکن

.زود انجام دهند
و مدیریت دانش محرک اساسق  مشیرد سازمانق و ابزاری مهم بهرای بقهای سهازمانق رقابت پهذیری

یار بنابراین زش  دانش به اشتراک گذاری و استفاده از دانهش بهرای سهازمان ها بسه. سودنوری است
ری و سازمان هایق که به کور مؤرر دانش زود را مدیریت مق کننهد ابتیهار  مهل بیشهت.  یاتق است

:مهم ترین نتایج پیاده سازی مدیریت دانش  بارت  اند از.  مشیرد بهتری دارند
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o ک با جمع نوری دانش موجهود در سهازمان و بها اسهتفاده از یه: امکان تصمیم گیری بهتر و سریع تر
امهل سیستم مدیریت دانش مق  توان در زمان موردنیاز و از کری  جستجوی سریع بهه یهک منبهع ک
از افهراد دانشق دست یافت و برای تصمیم گیری مناسب از نظرات م تش و تجربیات تیداد زیهادی

.استفاده کرد
o اری پیاده سازی مدیریت دانش کمک مق کند تا به جای اینیه زمهان روی که: اجتناب از دوباره کاری

درنتیجهه با ه . که قبً  انجام شده است صرد شود زمان را بهه انجهام کهار جدیهد ازتصها  داد
.افزایش سر ت کار شده و از انجام دوباره کاری جشوگیری مق شود

oوداگر از اشهتباهات درس نگیهریم مجبهور بهه تیهرار نن زهواهیم به: جلوگیری از تکرار اشتباهات .
 ها مدیریت دانش این امیان را فراهم مق کند که درس  نموزته شده در مورد شیست ها و موفقیت

مورد ننچه به منظور انجام این کار کارکنان سازمان باید مایل به صحبت در. را به اشتراک بگذاریم
.که اشتباه انجام داده اند باشند و باید این فرهنگ در سازمان ایجاد شود

oدهای مهارت و دانش کسب شده توسط کارکنان  هین فرنینه: استفاده از تخصص و تجربه موجود
گروه های سهازمانق از مههارت و دانهش ههر  ضهو گهروه . کاری مزیت سازمان محسوب مق شود

. ق شودبهره مند مق شوند و هر چه مهارت افراد در سازمان بیشتر شود قدرت سازمان نیز بیشتر م
ا در سازمان های بزرگ افرادی باقابشیت ها و تجربیات متنو  وجود دارند که بایهد از دانهش نن هه

.بهره مند شد
 اما هر مقدار که تیداد افراد افزایش مق یابد برای هر فرد دشوار مق شود که دربهاره تمهام کارمنهدان

ته باشهند بنابراین  تق اگر کارکنان دانش الزم برای کمک به سهایرین را داشه. اک  ات داشته باشد
مهک مهق ابزارها و تینیک های مدیریت دانش مانند نقشه دانهش ک. نشنایق با دیگر کارکنان ندارند

.گذارندکند تا کارکنان ت صص و تجربه زود در سلو  م تش کاری را با ییدیگر به اشتراک ب
oمهق رور ها الگوها و تجربیاتق هستند که موجب بهبود در فرنیندهای کاری:انتقال به روش ها

یفیهت انتقا سیستماتیک به رور ها و ایجاد زمینه هایق برای به کارگیری مداوم نن ها ک. شوند
.را بهبود مق ب شد و ییپارچگق را در سازمان تضمین مق کند

oسر ت سازمان در اتمام کار ییهق دیگهر از مزیت ههای : افرایش سرعت ارائه خدمات و محصوالت
دهنهد اگر دو سازمان زدمات کامً  ییسانق را به مشتری ارائه. رقابتق سازمان محسوب مق شود

دد از به اشتراک گذاری دانش اسهتفاده مجه. سازمانق که زودتر محصو را  ریه کند برنده است
اهش نن مق تواند به کور قابل توجهق زمان ارائه یک پیشنهاد محصو یا زدمات به مشتری را که
دید دهد و این به مینای افزایش نرخ موفقیت ایجاد یک کسب وکار جدید و درنهایت مشتری ج

.است
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oشد بیش تر شرکت ها مق زواهند درنمد زود را افزایش دهند اما ر: برانگیختن نوآوری و خالقیت
میاری اشتراک گذاری دانش و ه. صنایع و افزایش رقابت رسیدن به این زواسته را دشوار مق کند

سهازمان افراد با ییدیگر مق تواند با   برانگی تن نونوری و ز قیت شود و دانش جدیدی را در
.زش  کنند

ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش چیست
و مرکهز کیفیهت و (APO)مراجع میتبر مدیریت دانهش در دنیها ماننهد سهازمان بههره وری نسهیایق 

بر اساس تجارب موف  سازمان های پیشرو در پیاده سازی مدیریت دانهش (APQC)بهره وری امرییا
برزهق از مهم تهرین ابزارهها و تینیک ههای . ابزارها و تینییهای متنهو ق را کرا هق و ارائهه کرده انهد

:مدیریت دانش  بارتند از
o مدیریت درس نموزتهLearned Management  Lesson

oنرم  افزار مدیریت دانشKnowledge management software

o است راج دانش و مستندسازی تجربیان زبرگانKnowledge Elicitation

o داستانسرایقStory Telling

o   بازنگری پص از اقدامAfter Action Review

o یادگیری از همتایانPeer Assisted Learning

o استراتژی دانش و تحشیل شیاد دانشقKnowledge Strategy & Knowledge Gap Analysis

o   نقشه دانشKnowledge Map

o مدیریت دانش مشتریCustomer Knowledge Management

o انجمن زبرگقCommunity of practice

o داده کاویData Mining

o ارزیابق سلح بشوغ مدیریت دانشAssess Knowledge Management Maturity

o مستندسازی ویدئویق تجربیاتVideo Documentation of Experiences

o مستندسازی تجربیات با واقییت مجازیDocumenting Experiences with Virtual Reality

o  مستندسازی تجربیات با واقییت افزودهDocumenting Experiences with Augmented Reality

ز از هرکدام این این تینیک ها و ابزارهای مدیریت دانش که با  نوان جیبه ابزار مهدیریت دانهش نیه
سهازمان ها بایهد متناسهب بها. نن یاد مق شود ب شق از چرزه دانش  سازمانق را پوشش مق دهند

چهالش بدین منظور در ابتدا باید مسهلشه و. نیازهای مدیریت دانش زود از این موارد استفاده کنند
.سازمان شناسایق شده و ابزار مدیریت دانش متناسب با نن انت اب و پیاده سازی شود
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کالم آخر
ایهن مههم بهدون. سازمان ها برای تحق  اهداد زود باید از دانش و تجربیهات قبشهق درس بگیرنهد

 ۳۰۴۰۱ ایهزو ۹۰۰۱چارچوب ها و استاندارهای نظیر ایزو . پیاده سازی مدیریت دانش امیانپذیر نیست
استقرار نظام مهدیریت دانهش را بهه  نهوان یهک  (EFQM)و مد تیالق سازمانق(  (PMBOKپم باک  

ت دانش نظام نامه مدیری»از کرفق بسیاری از اسناد باالدستق در کشور مانند . یرورت ملر  کرده اند
بدیل نیز پیاده سازی مدیریت دانش را برای سازمان های دولتق به یک الزام ت« در دستگاه های اجرایق

.کرده اند

بهرای : برای  رکت در مسیر تیالق مهدیریت دانهش بایهد در ابتهدا بهه ایهن سهواالت پاسه  دههیم
رد نظهر پیاده سازی مدیریت دانش  باید از کجا شرو  کنیم؟ چه مسیری را کق کنیم که به اهداد مو
پیاده سازی دست یابیم؟ چگونه تینیک و ابزار مدیریت دانش متناسب با سازمان زود را شناسایق و

انه کنیم؟ با چه رور های کارکنان سازمان را همراه کنیم؟ چگونه نن ها را توانمند کنهیم؟ از چهه سهام
ده از نرم افزاری مدیریت دانشق استفاده کنیم که اررب ش باشد؟ و در نهایت چگونهه ارزر زشه  شه

دانش را محاسبه کنیم؟
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به به نظر مق رسد با شیو  کرونا جههان یک شه
د بها ت ییر کرده است و مدیریت دانش نیز بای

بههازنگری در برنامههه های زههود از ملابقههت بهها 
اولویت ها و واقییت ههای سهازمانق اکمینهان 

یها مرکز کیفیهت و بههره وری امری.  اصل کنند
ه تینیک ها و ابزارهای بسیاری بهرای کمهک به

سازمان ها ارائه کرده است اما اگهر بهه دنبها 
ترسههیم یههک مسههیر کوتههاه بههرای پیاده سههازی

SWOTمدیریت دانش هستید تجزیه وتحشیل 

مدیریت دانش کمک زیادی به سهازمان شهما 
.مق کند

مدیریت دانش SWOTتجزیه وتحلیل 
این ابزار یهک راه  هالق بهرای برجسهته کهردن 
مهارت ها و امیانات تیم مدیریت دانش شما و
نحههوه اسههتفاده از نن ههها در  ههل بحران هههای 

متوجه این نیته SWOTبا کمک . سازمان است
زواهید شد که مدیریت دانش چه کاری را بهه 
ه شیشق منحصربه فرد انجهام مق دههد و چگونه

ایههن قابشیت هههای اصههشق بههه سههازمان کمههک 
ور مق کنند تا به سمت کهار و یهادگیری از راه د

کهههاهش هزینهههه ها از کریههه  اتوماسهههیون و 
ایههده پردازی در مههورد یههک اسههتراتژی جدیههد 

. رکت کند

ساسان رستم نژاد
چه خبر از مدیریت دانش ؟

ــــــه وت لی   در SWOTتجزی
مدیریت دانش

ما بهه شه« فرصت ها»و « نقا  قوت»تمایز بین 
اکمینان مق دهد که هم در مورد قابشیت ههای 
ذاتق برنامه مهدیریت دانهش و ههم در مهورد 
. رابله با کسب وکار و نیازهای بازار فیهر کنیهد

همچنین در مورد ت ر ههای SWOTماتریص
فیشق تان در زمینه مهدیریت دانهش و هرگونهه
تهدید زارجق که شمارا در میرض زلهر قهرار 
مق دهههد نیههز اک  ههات زههوبق را در ازتیههار 

.سازمان قرار مق دهد
اگرچه نمق توان محهیط کنهونق را کهم نوسهان
کرد اما با نگاهق دقی  بهه جایق کهه در  ها 

ص هها مبارزه هستید تشوی  مق شوید تا بها نق
. مقابشههه و از زلههرات ا تمههالق دوری کنیههد
ا در به  نوان مثا اگر تیم مدیریت دانش شهم

زمینه فناوری فاقهد ت صصهق  میه  اسهت و
ور سازمان شما با به کارگیری ربات هها بهه منظه
اتوماتیک کردن گردر کار دست بهه نهونوری
زده است زمان نن رسیده که همیاری زود را 

ش با وا د فناوری اک  ات تقویت کرده و دان
ههر تهیم مهدیریت دانهش . فنق ایجهاد کنیهد

مق توانههد بهها ایجههاد شناسههایق نقهها  قههوت 
قابههل بهبود فرصههت و تهدیههدهای مههدیریت 
دانشههق بفهمههد چههه دانشههق در  هها  ایههر 

. یاتق است

شیرین هیاریان
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و باید منابع محدود زود را در کجا سرمایه گذاری کند؟ سهازمان چهه نقها  قهوتق را بهرای افهزایش 
پایداری در دوران کرونا نیاز دارد؟ چه شیاد هایق در سازمان وجود دارد کهه مق توانهد کسهب وکار را
رات نسیب پذیر کند؟ سازمان در چه  وزه هایق مق تواند واردشده و مزیت ایجاد کند؟ بزرگ ترین زل

برای بقای سازمان چیست؟
در ادامه لیستق از مهم ترین نقا  قوت نقها  یهی فرصهت ها و تهدیهدهای مهدیریت دانهش را 

ایهن . به دسهت نمده اسهت APQCمشاهده مق کنید که بر اسهاس تحقیقهات و گفتگوههای ا ضهای 
ا از قشم فهرست هنوز جای کار دارد بنابراین من را از نظرات زود بق بهره نگذارید تا بدانم چه چیزی ر

!اندازته ام

نقاط ضعف
زمانق که مدیریت دانش کارهای بزرگق بهرای سهازمان انجهام مق دههد اک   رسهانق : نامرئی بودن

ورشهان از درنتیجه کارکنان یا نمق دانند مدیریت دانش چیست یها تص. درستق از نن انجام نمق شود
.ستبه  نوان مثا فیر مق کنند شیرپوینت یا اینترانت ا. مدیریت دانش بسیار محدود است

وین و گاهق اوقات تیم مدیریت دانش نتوانسته یهک بیهزینص کهیص مناسهب را تهد: سوء تفاهم ها
.اجرایق کند و درنتیجه ارتبا  الزم را با کارکنان برقرار کند

ه مرکهز کیفیهت و بههره وری امرییها منهابع زیهادی بهرای کمهک به: اندازه گیری نتایج مدیریت دانش
سازمان ها در اندازه گیری ارزر مدیریت دانش دارد اما این فرنیند زمان بر بوده و تا  دودی ذهنهق 

رزر  تق زمانق که رهبران سازمان مق دانند مدیریت دانش مزایایق را به همراه دارد تییین ا. است
.این امر مدیریت دانش را نسیب پذیر مق کند. ریالق دقی  نن ممین است دشوار باشد
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فرصت ها
. اسهتبحران کرونا نیاز به مدیریت دانش را برای سازمان ها و کارکنان واقیق کرده: نیازی رو به رشد

نن ها هم از مزایای مدیریت دانش زوب و ههم از زلهرات نادیهده گهرفتن سیسهتم های اک  هاتق 
و  کرونها بها شهی. منسوخ دانش پنهان غیرمستند و موانع فرهنگق برای اشتراک دانش نگاه هستند

هرروز به ارزر مدیریت دانش افزوده مق شود؛ زیرا کار از راه دور به راه  ل ههای مجهازی نیهاز دارد و 
.محتوای نامنظم و نایاب مانع از نونوری و تصمیم گیری سریع مق شود

وجهه استفاده از سامانه های دیجیتا پهص از همهه گیری کرونها بیش ازپهیش موردت: تحول دیجیتال
قرارگرفته است و بسیاری از سازمان ها پروژه های دیجیتا را بهرای کهاهش هزینهه ها زودکارسهازی 

یاز کهاربران مدیریت دانش مق تواند به تیم های دیجیتا کمک کند تا ن. فرنیندها پیاده سازی مق کنند
ری پیوند مدیریت دانهش بها تحهو دیجیتها بهه تقویهت رهبه. را درک و ت ییرات را مدیریت کنند

.مق انجامد

ً  مهث)فناوری های جدید به مدیریت دانش در برکرد کردن نقا  درد : اتوماسیون و هوش مصنوعی
انجام شوند قابشیت های دیجیتا مانند هور مصنو ق وقتق به درستق. کمک مق کنند( یافتن محتوا

.مق توانند ارزر مدیریت دانش را افزایش دهند
در بسیاری از موارد مشارکت بین مدیریت دانهش و دیگهر وا هدهای سهازمانق : راه حل های یکپارچه

. دمانند منابع انسانق و فنهاوری اک  هات مق توانهد منجهر بهه زشه  ارزر و تقویهت یهادگیری شهو
ر راهیارهای ییپارچه مدیریت دانش کمک مق کند که دانهش سهازمانق بهه نحهو ملشهوبق در سراسه

.سازمان به گردر درنمده و مورداستفاده قرار گیرد
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تهدیدها
. با تداوم همه گیری کرونا بودجه های سازمان ها به کور فزاینده ای محهدود مق شهود: کاهش بودجه

دانش برنامه های مدیریت. مدیریت دانش باید برای سهم زود از منابع محدود به س تق مبارزه کند
.بدون داشتن یک بیزینص کیص شفاد به س مت از این دوران  بور نمق کنند

مروز تنهها اگر رهبران سازمان ا. در یک محیط نانرام ترس به را تق غشبه پیدا مق کند: تفکر کوتاه مدت
بر بقای زود متمرکز شوند و چشم زود را از پایهداری بشندمهدت سهازمان بردارنهد مهدیریت دانهش

.ممین است به جای داشتن قابشیتق یروری یک مد زودگذر به نظر برسد
گاهق هرج ومرج و ایلراب با ه  مق شهود افهراد از گوشهه امهن و کوچهک زهود در : تفکر سیل زده

ل در این شرایط تیم های کهاری بهه دلیه. سازمان محافظت کرده و چشم انداز ک ن را از دست بدهند
.یار ندارندمش شه زیاد دانش زود را انباشته کرده و برای به اشتراک گذاشتن نن فرصت کافق در ازت

سازگاری و سودمندی مهدیریت دانهش ایهن امیهان را فهراهم کهرده اسهت کهه در : محدوده خزیدن
رای باشد؛ اما تیم های مدیریت دانش کهه بهرای اجه” اولین پاس  دهنده“رویارویق با همه گیری کرونا 

سهت کنفرانص های مجازی تبدیل دوره های  ضوری به نموزر الیترونییق وارد  مل شدند ممین ا
همان کور که مدیریت دانهش. برای رهایق و زروج از این فیالیت های فوق برنامه  دچار مشیل شوند

برای  مایت از نیازهای فوری سازمان منیل مق شود نباید ماموریت اصشق زهود را ههم فرامهور
.کند؛ تسهیل جریان دانش  یاتق سازمانق ماموریت اصشق مدیریت دانش است
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برای پیاده سازی موفقیهت نمیز مهدیریت دانهش
و کق د. باید  وامل م تشفق را مدنظر قرار دهیم

دهه ازیر چارچوب ها و مد های بسیاری زیادی 
در سلح دنیا توسهیه یافتهه کهه بهر اسهاس نن
مق توان ایهن  وامهل را تیهیین و سهپص بهرای 

از جمشهه . پیاده سازی مدیریت دانش اقدام کهرد
ایههن مههوارد مق تههوان بههه چههارچوب پیاده سههازی 

 (APO)مدیریت دانش سازمان بهره وری نسیایق 

و چههارچوب پیاده سههازی مههدیریت دانههش مرکههز 
. اشهاره کهرد (APQC)کیفیت و بههره وری امرییها

بسههیاری از  وامههل کشیههدی موفقیههت مههدیریت 
دانش در تمامق این مد ها و چارچوب ها با هم 

تهیم اجرایهق مهدیریت دانهش. مشترک هستند
اصهر سازمان باید اکمینان  اصل کند که این  ن

در زمان کرا ق استراتژی مدیریت دانش مهورد 
.توجه قرار گیرد

برزههق از مهم تههرین  وامههل مههورر در موفقیههت 
ه مدیریت دانش که سازمان باید برای نن برنامه

:مدونق داشته باشد در زیر ارائه شده است
مدیریت دانهش یهک: کارکنان و فرهنگ سازمان

.  مویو  مستقل در سازمان نیست

ساسان رستم نژاد
مدیریت دانش پروژه؛

عوامــ  یلیــدی موف یــت 
مدیریت دانش

مههدیریت دانههش بایههد شههامل یههک روییههرد 
همراه سازی و توسیه فرهنگ دانهش محهوری در 

.سازمان باشد
گونه سازمان باید برنامه ای را برای اینیه چ: فرآیند

مههدیریت دانههش ب شههق از  مشیههات کسههب وکار 
.روزمره شما شود ایجاد کند

ت ابتیارات مدیریت دانش موفه  به شهد: فناوری
ت شما بهه یهک زیرسهاز. به فناوری بستگق دارد

فناوری نیاز دارید کهه از برنامهه مهدیریت دانهش
.سازمان پشتیبانق کند

د بهر فرنیند مدیریت دانش سازمان بای: استراتژی
شناسههایق و  ههذد شههیاد های دانههش و بهبههود 

. مشیرد سازمان متمرکز باشد
عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش

ق استراتژی مدیریت دانهش یهک برنامهه  مشیهات
میتوب است که اقدامات اجرایق سازمان را برای
اجرای یک استراتژی و سیستم مهدیریت دانهش

نهد استراتژی به شما کمک مق ک. مش ص مق کند
شهق تا مش ص کنید که برای مدیریت به چه دان

نیههاز داریههد و پههروژه زههود را در مسههیر درسههت 
.نگه دارید

زهرا اسکندری
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بدون هیچ راه  ل ییسانق برای ایجاد یک استراتژی مدیریت دانش وجود ندارد اما شما مق توانید
:توجه به اندازه سازمان زود از چارچوب زیر استفاده کنید

تیم مدیریت دانش خود را بسازید-۱
ان را برای ایجاد یک استراتژی جامع ا ضای تیمق را جمع نوری کنید که ارزر مدیریت دانش سهازم

ایهن تهیم .ا ضای تیم مدیریت دانش باید برای دیگهر کارکنهان الگهو و ترریرگهذار باشهند. درک کنند
.مسلو ایجاد استراتژی مدیریت دانش و همچنین اجرای فرنیندها زواهد بود

اهداف دانش خود را مشخص کنید-۲
اهداد کسب وکار سازمان زود را شناسایق کرده و اهدافق را بهرای سیسهتم مهدیریت دانهش زهود 

ن مشهتریان و در مر شه بید تییین کنید که سیستم مدیریت دانش چگونه برای کارکنها. ایجاد کنید
این به شهما کمهک مق کنهد تها زمهانق کهه در مسهیر اسهتراتژی و فرنینهد. سازمان مفید زواهد بود

وانید در پیاده سازی  رکت مق کنید از رهبری  مایت کنید و یک نقشه راه محیم ارائه دهید که مق ت
درصهدی سهود در ۵برای مثا مق توانید از ههدد سهازمانق افهزایش . هر زمان به نن مراجیه کنید

سه ماهه چهارم برای ایجاد یک هدد مدیریت دانش استفاده کنید کهه بهه افهزایش سهود سهازمان
.کمک مق کند

نقشه دانش را تدوین کنید-۳
نقشه دانش نگاهق به اک  ات سازمان مق اندازد تا بفهمهد در  ها  ایهر چگونهه نن اک  هات را 

ر کشهق برز د ممیزی محتوا نقشه دانش یک گام به  قب برمق دارد تا بهه مقهدا. مدیریت مق کنید
ه کسهق برای انجام ممیزی محل قرارگیری اک  ات و اینیه چ. محتوایق که ذزیره مق کنید نگاه کند

اری یها مق تواند به نن دسترسق داشته باشد را مش ص کنید؛ بهه دنبها مهوانیق بهرای اشهتراک گذ
ما کمهک ایهن فرنینهد بهه شه. بازیابق اک  ات باشید سپص پیشرفت های بالقوه را شناسهایق کنیهد

.مق کند ویییت فیشق زود را ارزیابق کرده و هرگونه شیاد دانش را شناسایق کنید
فناوری خود را انتخاب کنید-۴

. نیهدابزار اولیه ای را که برای سازتن سیسهتم مهدیریت دانهش زهود اسهتفاده مق کنیهد انت هاب ک
ق ابزارهای مدیریت دانش یک پایگاه دانش مرکزی برای همه دانش ها فراهم کرده و ذزیره و بازیهاب

م های بسته به بشوغ دیجیتهالق سهازمان زهود مق توانیهد از انهوا  سیسهت. اک  ات را نسان مق کند
:مدیریت دانش زیر برای  مایت از استراتژی مدیریت دانش استفاده کنید

نرم افزار پایگاه دانش•
وییق های دازشق•
سیستم های مدیریت یادگیری•
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وید کهه هنگام بررسق ابزارها چک لیستق از ویژگق های کشیدی موردنیاز زود ایجاد کنید تا ململن ش
.با نیازهای کسب وکار شما ملابقت دارند

یک برنامه ارتباطی ایجاد کنید-۵
نیهد تها برنامه ای برای به اشتراک گذاشتن سیستم مدیریت دانش جدید زود بها کارمنهدان ایجهاد ک

به ایجاد ململن شوید که برنامه ای برای کمک. ململن شوید که نحوه کار با نن سیستم را مق دانند
وزیهع این کر  باید شامل پیام ها و کانا هایق که برای ت. نگاهق قبل از راه اندازی سیستم زود دارید

.ارتباکات استفاده مق کنید باشد
نقاط عطف ایجاد کنید-۶

یه  هنگام کرا ق نقها   له دق. نقا   ل زاصق ایجاد کنید تا پروژه را در مسیر زود نگه دارید
 مناسب به  نوان مثا یک نقله  ل. باشید تا بتوان نن ها را به را تق اندازه گیری و مدیریت کنید

.شامل تاری  های زاصق مق شود تا بتوانید انتظارات و زروجق اقدامات را تییین کنید
یک نقشه راه بسازید-۷

اه به محض اینیه همه قلیات پاز را در جای زود قرار دادید مق توانید شرو  بهه سهازتن نقشهه ر
ل نقشهه راه بایهد تصهویر کهامشق از برنامهه پهیش رو را بهه مرا ه. اجرای استراتژی دانش زود کنید

  ههر مر شهه را به ویهو. تقسیم شده توصی کند و شامل اهداد نقا   ل و جدو زمانق باشد
.توصی کنید تا ذینفیان بتوانند به را تق نن را درک کنند
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نکته برای ایجاد یک استراتژی مدیریت دانش6
نمهدتر در اینجا چند نیته مهم وجود دارد که مق توانید برای ایجاد یک استراتژی مدیریت دانهش کار

:ات اذ کنید
معیارها و شاخص ها را تدوین کنید-۱

سهاس مییارها و شازص  ها به شما استانداردی مق دهند که مق توانید سیستم مدیریت دانش را بر ا
. یهدهمچنین کمک مق کند تا اههداد مش صهق را بهرای تهیم زهود تیهیین کن. نن اندازه گیری کنید

 ص به  نوان مثا  وزه ای از سازمان زود را که در نن کمبود دانش دارید پیدا کنید یک مسیر مش
ن و انهدازه گیری هایق را قبهل در  هی. ایجاد کنید سپص مدیریت دانش را در نن  وزه میرفق کنید

.بید از اجرا مش ص کنید تا در کو زمان ت ییرات را محک بزنید
.آموزش خود را ساده برگزار کنید-۲

ارکت کمتری نموزر اولیه زود را ساده برگزار کنید تا برای کارمندان سنگین نباشد و با پذیرر و مش
سب تقایا برای مقابشه با نموزر کوتاه مدت بر ایجاد یک فرهنگ یادگیری مستمر بر . روبرو نشوید

.تمرکز کنید و از پیشرفت مستمر کارکنان زود  مایت کنید
یک چارچوب محتوا ایجاد کنید-۳

حتوا برای یک چارچوب کامً  تیری شده ایجاد کنید تا ململن شوید که کارکنان شما هنگام ایجاد م
ن و قهوانینق را بهرای زمهان افهزود. سیستم مدیریت دانش با رویه های تیری شده سهازگار هسهتند

سیستم به روزرسانق محتوای جدید به پایگاه های دانش زود و اینیه چه کسق برای انجام این کار به
دیریت بدون چارچوبق برای نگهداری محتوای دانش کهل اسهتراتژی مه. دسترسق دارد تنظیم کنید

.دانش شما با مستندات و زط مشق های نادرست و قدیمق سازمان منسوخ مق شود
عملکرد جستجوی پایگاه دانش خود را بهینه کنید-۴

تجوی یک سیستم برچسب گذاری در ابزار مدیریت دانش اصشق زود ایجاد کنیهد تها بازیهابق و جسه
سهب به  نوان مثا مق توانید برای هر ب ش در سازمان زود یک برچ. اک  ات سریع تر انجام شود

.یدیا هشتگ ایجاد کنید تا هنگام جستجوی اک  ات به کارمندان نقله شرو  محدودتری بده
محتوای دانش خود را بخش بندی کنید-۵

ه اگهر ابهزار موجهود اجهاز. محتوای زود را دسته بندی  کنید تا دسترسق بهه اک  هات نسهان تر شهود
هرچههه اک  ههات سههازمان –مق دهههد بیشههتر پههیش رفتههه و زیرمجمو ههه هایق را نیههز ایجههاد کنیههد 

.ب ش بندی تر باشد کارکنان سریع تر چیزی را که به دنبا نن هستند پیدا مق کنند
دانش خود را به کارکنان متصل کنید-۶

دان یک پایگاه دانش دازشق ایجاد کنید تا مهدت زمانق را کهه کارکنهان سهازمان بهرای یهافتن کارمنه
.مت صص دیگر صرد مق کنند کاهش دهید
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یاری در دنیایق که دانش برابر با قدرت است بس
ه از کارمندان ا ساس مق کنند که  فظ و  دم به

اشتراک گهذاری دانهش نن هها را بها ارزر تهر و 
ا ایهن برای مقابشه به. سایرین را نيازمندتر مق کند

مسلشه سازمان ها مق توانند فرهنگهق را پهرورر
ک دهند که به کارکنان کمهک  کنهد تها بهه اشهترا

دانش  نن ها را ارزشمندتر نشان دههد و جایگهاه 
.سازمانیشان را بهبود ب شد
مدیریت دانش چیست؟

به کور ز صهه مهدیریت دانهش مجمو هه ای از 
دارایق ههها فیالیت ههها و ابزارهههایق اسههت کههه  
مدیریت و بهه اشهتراک گذاری دانهش را در یهک 

مهدیریت دانهش میمهواًل . سازمان فراهم مق کند
چرزه به  نوان فرنیندی در نظر گرفته مق شود که

ؤرر  اشتراک گذاری و استفاده مزش دانش یینق 
بهه روییردههای بهه. از دانش را تقویت مق کند

ر اشتراک گذاری نشان کمک مق کند تها دانهش د
م فرنینهدهای تسههی. سراسر سازمان توزیع شهود

ان را شرکت ها کمک مق کند تا دانش پنهشده به 
در دسههترس همگههان قههرار دهنههد و دانههش و 

ه و از ت صص انباشته شده را ت ییهر کهاربری داد
.نن استفاده کنند

ساسان رستم نژاد
مفاهیم مدیریت دانش 

چــرا پداده ســازی مــدیریت 
دانش اهمیت دارد؟

ا این دانش به سازمان ها و تیم ها کمک مق کند ت
ری برای از تیرار اشتباهات بپرهیزند و ت ر بیشت
.یافتن راه  ل های قابل اجرا انجام دهند

اسهههتفاده مهههؤرر از دانهههش نزهههرین و  هههاهرًا 
ت  یاتق ترین مر شه فرنیند مدیریت دانش اسه

زیرا مزیت اصشق مهدیریت دانهش در بهه کارگیری
.دانش برای تصمیم گیری بهتر نهفته است

چرا مدیریت دانش اهمیت دارد؟
چرا مدیریت دانش اهمیهت دارد؟ چهون دانهش 
ا یربان قشب هر تصمیمق است که در سهازمان ه

ت توسیه محصو بهبهود زهدما. گرفته مق شود
تیامل با مشتری و کهل  مشیهات سهازمان بهدون

.دانشق که تیم شما دارد نمق تواند کار کند
سازمان بایهد اکمینهان  اصهل کنهد کهه دانهش 

اینجا جهایق اسهت . موجود زوب توزیع مق شود
سهازمان. که فرنیند مدیریت دانش وارد مق شهود

شما بهرای سهازمان دهق ایهن فرنینهد بهه روشهق 
ت قابل دسترس و مؤرر بهه یهک سیسهتم مهدیری

دانش نیاز دارد که بهه نوبهه زهود بهه شهما ا هن 
.امیانات را مق دهد

محدثه لطفی
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oدانش را مستند و سازتارمند کرده و راه  افتن نن را سهیل مق کند
oبه استاندارد کردن فرنیندها در سراسر سازمان کمک مق کند
oمواد نموزشق را در دسترس و به زوبق سازمان دهق مق کند
o در وقت کارمندان صرفه جویق ایجاد مق کنید نن ها برای جسهتجوی اک  هات و وقهت مهدیران

مق کنندبرای توییح میرر موارد مشابه صرد 
مزایای مدیریت دانش

:مدیریت دانش مزایای بسیاری دارد که در ادامه برزق از نن ها را مرور مق کنیم
oایجاد یک بانک دانشی متمرکز

ارمندان در ب ش مدیریت دانش یک میان متمرکز برای اک  ات ایجاد  کنید که با نمدن و رفتن ک
اتق از با ایجاد این بانک دانشهق شهیاد اک  ه. در دسترس باقق بماند و به کور مداوم به روز  شود

ترس بین مق رود و تمامق دانش نشیار و ب شق از دانش پنهان سازمانق بدین ترتیهب قابهل دسه
.است

oتوسعه نوآوری
وقتق مهدیریت دانهش را در اولویهت قهرار مق دهیهد بهه کور قابهل توجهق شهانص دسهتیابق بهه 

ت ب شق جدایق ناپذیر از مدیریت دانش که نونوری را تقویه. نونوری های موف  را افزایش مق دهد
.مق کند دریافت دانش از منابع زارجق است بازار رقبا رهبران صنیت

ونهدها را در با دانش بازار که در دسترس شماست مق توانید متناسب با شرایط بازار ت ییر کنیهد ر
گیریهد و مرا ل اولیه تش یص دهید و از نن استقبا کنید تصمیمات  اق نه ای برای استیدادها ب

. مشیرد تجاری سازمان زود را بهبود ب شید
oتشویق همکاری تیمی

یت بهتهری یک سیستم مدیریت دانش  به کارمندان و به کورکشق به سازمان کمک مق کند تا شهفاف
مهدیریت دانهش. در مورد دانش موجود داشته باشند و به بههره وری تیمهق بهتهری دسهت یابنهد

به زوبق سازمان دهق شده همچنین به همسو ماندن بها ارزر ههای شهرکت انتظهارات مبتنهق بهر
.نتیجه و تاکتیک های همیاری کمک مق کند

oساده سازی پذیرش افراد جدید
د و اگر مدیریت دانش به درستق اجرا شود جذب افراد جدید در سازمان شما تسهریع پيهدا مق کنه

بههه کور زهها  کارکنههان جدیههد شههما بههه فرنینههدها و . ایههن فراینههد را مههؤررتر و روان تههر مق کنیههد
و زط مشق های سازمانق مهم ترین جنبه های مربو  به محصوالت زدمات و ب ش های مشتریان

ده نیهاز اساسًا به تمام اک  ات و دانشق که ممین است کارمندان جدید برای شرو ق مؤرر و سازن
.داشته باشند دسترسق پیدا مق کنند
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ه روز برای روان و سریع کردن ورود به  ک سیستم مدیریت دانش قابل ا تماد به دانش جمیهق و به
.نیاز دارید که از همه کارمندان و بنیان گذاران شرکت انباشته شده باشد

oبهبود رفاه کارکنان
انش و با اولویت دادن به مدیریت د. مدیریت دانش همچنین به امنیت روانق کارکنان کمک مق کند

اک  اتق مدیریت نن در سازمان به کارکنان زود کمک مق کنید تا بر ننچه مهم است تمرکز کنند بار
بود ایافق را از بین ببرند استرس را کاهش دهند و درازای نن رفاه و س مت کسب وکار زود را به

.ب شند

بهترین شیوه های مدیریت دانش
د هنگامق که برای شرو  فرنیند مدیریت دانش در سازمان زود نماده شدید ممیهن اسهت الزم باشه

:در اینجا  داقل سه تمرین برای شرو  وجود دارد. بهترین شیوه ها را بررسق کنید
به اشتراک گذاری دانش را آسان کنید. ۱

سهازمان شهما ایهن اسهت کهه دانهش را در DNAییق از جنبه های اساسق ایجاد مدیریت دانش در 
نند به ابزارها و سیستم هایق را کاور کنید که اشتراک دانش را امیان پذیر مق ک. دسترس قرار دهید

دان بهترین راه ها برای سازمان دهق و سازتار پایگاه دانش فیر کنید و مهم تهر از همهه تجربهه کارمنه
.زود را در نظر بگیرید
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ه اساسًا هنگام سازمان دهق به اشتراک گذاری دانش نن را کارمند محور کنیهد از نن هها بپرسهید چه
چیزی ممین است نن ها را از به اشتراک گذاشتن دانش با همیارانشان بازدارد و در  هوض بها چهه

اری اگر بین نرم افزارهای زا  برای مدیریت دانش و بهه اشهتراک گذ. نمونه های زوبق مواجه شدند
اجهازه زود د وت کنید و به مینای واقیق کشمهه« گروه نزمایشق»انت اب مق کنید چند کارمند را در 

.دهید نن ها در این نرم افزار دست داشته باشند
رد کارمنهدان بااین  ا باززو. البته این شما هستید که تصمیم مق گیرید کدام راه  ل را انت اب کنید

ه ممین است بینش های ارزشمندی در مورد ویژگق هها و فرصهت هایق که. در این جنبه یروری است
برای افزودن به جیبه ابزار اشتراک گذاری دانش شما  یاتق است

یک فرآیند روشن ایجاد کنید-۲
یهد چگونهه مق زواه. فرنیندی را کرا ق کنید که چگونه مدیریت دانش در سازمان شما کهار مق کنهد

متایان ایجاد توزیع و استفاده  مشق دانش را سازمان دهق و مدیریت کنید؟ چه شرکت کنندگان  ا ه
  منابع انسانق مدیران سلح میانق مدیران شیب کارمندان  ا  نهوان شهرکای زهود در ایهن کهر 

مق بینید؟
نغهاز مدیریت دانش یک زیابان دوکرفه است؛ ممین است توسط رهبری شرکت از باال بهه پها ن

نن هها در شود اما موفقیت نن بستگق به این دارد که نیا کارکنان از نن استفاده کنند و بهه نیازههای
 هها را زمینه کسب دانش پاس  دهند یا نه؟ باید با مدیران ب ش های م تش  همیاری کنیهد و نن

.تشوی  کنید تا فرهنگ به اشتراک گذاری دانش را در تیم زود تقویت کنند
ابع سایر رهبران منابع انسانق را در سازمان زود درگیر کنید تا نقا  را ازنظهر  وزه ههای م تشه منه

رخ  فظ و به  نوان مثا اشتراک دانش در دسترس مق تواند به افزایش ن. انسانق به هم متصل کنند
پایهه ای وفاداری کارکنان کمک کند به ب شق از اقدامات برنامه های تحقی  و توسیه تبدیل شهود و

برای برنامه ریزی جانشین پروری باشد
از فناوری برای تقویت مدیریت دانش استفاده کنید-۳

ارمنهدان فنهاوری بهه ک. شما به س تق مق توانید مدیریت دانش مورر را بدون فناوری راه اندازی کنیهد
ود در شما اجازه مق دهد تا به را تق به جستجو و دسترسق به اک  ات و به اشتراک گذاری دانش زه

رقهرار   وه بر این فناوری به کارکنان اجازه مق دهد تها ارتبها  بهتهری ب. قالب های م تش بپردازند
.کنند

در چشم انداز فناوری های امروزی که مدیریت دانهش را امیان پهذیر مق کننهد مق توانیهد گزینهه های
  هات را متیددی را بیابید از سیستم های وییق مانندی که صرفًا به شما امیهان ایجهاد و توزیهع اک

ان مق دهند تا پشتفرم های جامیق که به شما امیان مق دهند کل مسهیرهای توسهیه را بهرای کارمنهد
ستگق اینیه در اینجا چه چیزی را انت اب کنید تا  د زیادی به اهداد و نیازهای شما ب. زود بسازید

.دارد
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بهر برنامه مدیریت دانش موف  با سرمایه گذاری
دارایق های فیهری مبتنهق بهر دانهش بههره وری 
کارکنان کیفیت محصو و زهدمات را افهزایش

امهها پیاده سههازی مههدیریت دانههش در . مق دهههد
سازمان ها بها چالش ههایق همهراه اسهت کهه در 

.ادامه به نن مق پردازیم
بسههیاری از سههازمان ها بههه منظور بهره منههدی از 
مزایههای پیاده سههازی مههدیریت دانههش و بههرای 
رسههیدن بههه چشههم انداز و ماموریههت سههازمان از 
تینیک ها و ابزارههای م تشفهق ماننهد مهدیریت
اسهههناد داده کهههاوی ربهههت درس نموزتهههه ها و 

.انجمن های زبرگق بهره مق برند
ارکان پیاده سازی مدیریت دانش

برای پیاده سهازی یهک برنامهه مهدیریت دانهش 
ان موف  باید به ارکان م تشفهق همچهون کارکنه

فرایندها فنهاوری سهازتار سهازمانق و فرهنهگ 
.سازمان توجه کرد

برنامهه مهدیریت دانهش سهازمان بایهد: کارکنان
منلبهه  بههر توانههایق افههراد درون سههازمان بههرای 
و ترریرگذاری بر دیگران و اشهتراک گذاری دانهش

.به کارگیری دانش در سازمان باشد

ساسان رستم نژاد
تجارب موفق مدیریت دانش در دندا

مرحلـــــه پداده        ســـــازی 8
مدیریت دانش در سازمان

د فرنینهدهایق کهه ایجهاد مق کنیهد بایه: فرآیندها
یت و شامل بهترین شیوه ها برای شناسایق مدیر 

.اشتراک دانش کارنمد و دقی  باشد
یربندی فناوری انت ابق شما باید نحوه پی: فناوری

و استفاده از ابزارها و زودکارسازی را برای فیها
.کردن مدیریت دانش بهبود ب شد

رای سازتارهای سازمانق باید به: ساختار سازمانی
ته ای تسهیل و تشوی  نگاهق و ت صص بین رشه

.بازکرا ق شوند
سازمان شما بایهد در راسهتای موفقیهت: فرهنگ

بشندمدت سازمان فرهنگ دانش محور و اشهتراک
.دانش ت ر کند

چالش های پیاده سازی مدیریت دانش
پیاده سههازی مههدیریت دانههش در سههازمان کههار 

 زود  تق با بهترین برنامه ریزی. ساده ای نیست
را برای رویارویق با موانع و کهار کهردن بها نن هها 

برزق از چالش های رایجق که ممین. نماده کنید
:است با نن ها مواجه شوید  بارت اند از

زهرا صدری
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oناتوانق در شنازت یا اشتراک دانش؛ تبدیل دانش پنهان به دانش نشیار
oموقییت ج رافیایق کارکنان و موانع زبانق در یک شرکت بین المششق
oمحدودیت های فناوری اک  ات و ارتباکات
oیی در تیری و دسته بندی  وزه های ت صصق
oکسب وکار دائمًا در  ا ت ییر
oتضادهای و چالش های دازشق
oفقدان انگیزه و اهداد مدیریت  مشیرد
oبرنامه های نموزشق نامناسب
oموانع فرهنگق و مقاومت در برابر ت ییر

اهداف برنامه مدیریت دانش را تعیین کنید: ۱مرحله 
برای . نیدقبل از انت اب یک ابزار تیری یک فرنیند توسیه گردر کار و چشم انداز سازمان را بیان ک

ایجاد اهداد برنامه مناسب مشی ت سازمان را که نیاز به  ل دارنهد و محرک ههای کسهب وکار کهه
.موجب بهبود سازمان مق شوند شناسایق و مستند کنید

ت اهداد کوتاه مدت و بشندمدت که مشی ت سازمان را  ل مق کنند و از محرک های کسب وکار  مای
سهت قهرار اهداد کوتاه مدت باید به دنبا تر د ا تبار باشند کهه در مسهیر در. مق کند را مدون کنید

.داشته باشد در الق که اهداد بشندمدت به ایجاد و انتقا چشم انداز سازمان کمک مق کند
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برای تغییر آماده شوید: ۲مرحله 
ه کارکنهان در این مر ش. مدیریت دانش بیش از تمرکز بر فناوری بر ت ییر فرهنگ سازمانق تمرکز دارد

ت و اراده این کار نیازمند یهک زواسه. باید در نحوه به اشتراک گذاری تجربیات زود تجدیدنظر کنند
.درونق است

ردی ییق از موانع رایج برای افزایش اشتراک دانش این است که شرکت ها در درجه او به  مشیرد ف
حور را ترویج مق دهد که بافرهنگ دانش م« دانش قدرت است»این  مل رفتار . کارکنان پادار دهند

کهار برای  بور از این چالش سازمان ها باید ته ر کننهد کهه. و اشتراک گذاری دانش در تضاد است
تیمق و همیاری میان افراد را تهرویج کننهد و در ارزیهابق  مشیهرد شهازص های کهار تیمهق از ارزر 

.بیش تری برزوردار باشد
ا و اجرای موفقیت نمیز یک برنامه مدیریت دانش جدید ممین است نیازمنهد ت ییراتهق در هنجارهه

نند یا ت ییراتق که برزق از افراد ممین است در برابر نن مقاومت ک. ارزر های مشترک سازمان باشد
رای برای بهه  هداقل رسهاندن تهرریرمنفق زهود را به.  تق سیق در زنثق کردن نن ها داشته باشند

.مدیریت ت ییرات نماده کنید
ش را در سفیران مدیریت دانش را در سراسر سازمان توانمند کنید که رفتارهای به اشتراک گذاری دانه

ه ب ش های زود تشوی  کنند و باززورد ارزشمندی را به تیم اجرایق مهدیریت دانهش سهازمان ارائه
.کنند

یک فرآیند با اولویت باال را به عنوان پایه اقدامات مدیریت دانش تعریف کنید: ۳مرحله 
و  بها شهر. کر  ریزی یک فرنیند مدیریت دانش در سلح باال یک گام کشیدی برای اجرای مورر است

و شش یک فرنیند سلح باال به شما کمک مق کند تا به تدریج رویه های دقی  را در مرا ل چهار پنج
نهد بهود به زاکر داشته باشید افرادی که به کارگیران و مشهارکت کنندگان دانهش زواه. توسیه دهید

نههایق و ( اجهرا)فرنیند کامً  توسیه یافته باید قبل از مر شهه هفهت. باید ب شق از این گفتگو باشند
.تر د شود

د پتانسیل سازمان هایق که فرنیند مدیریت دانش را نادیده مق گیرند یا به کور ییی تیری مق کنن
و فراینهد شناسهایق جمهع نوری کبقه بنهدی. کامل اهداد مدیریت دانش سازمان را درک نمق کننهد

بهرای  بهور از ایهن . انتشار دانش در بهترین  الت در این سازمان ها به صورت مهوردی زواههد بهود
نهد از چالش بهترین شیوه های رایج مدیریت دانش که باید در برنامه زهود در نظهر بگیریهد  بارت ا

 اندازه گیری و تدوین استراتژی دانش ایجاد شناسایق کبقه بندی ذزیره سازی ا تبارسنجق انتقا
.گزارر دهق دانش
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نیازهای فناوری را تعیین و اولویت بندی کنید: ۴مرحله 
ما را زمان نن رسیده است که ارزیابق کنید چه نو  فناوری فیالیت های مرتبط با مدیریت دانهش شه

شما مق توانید نیازهای فناوری مدیریت دانش زود را بهر اسهاس اههداد. افزایش و زودکار مق کند
یریه برنامه زود که در مر شه او تییین شده است و کنتر فرنیند و مییارهایق که در مر شه سه ت

.کرده اید تییین و اولویت بندی کنید
را یروری است که ارائه دهندگان اصهشق. راه  ل های مدیریت دانش سازمان گسترده و متنو  است

د به شما بشناسید هزینه و فایده هر نو  فناوری را درک کنید و بفهمید که چگونه هر راه  ل مق توان
.دررسیدن به اهدافتان کمک کند یا مانع شود

یزهای درک درستق ازننچه کارکنان نیازمند نن هستند چه چیزی برای نن ها کارکرد زوبق دارد و به چ
ررسهق برای زرید یک فناوری جدید زیشق  جشه نینیهد و در ابتهدا ب.   قه ای ندارند به دست نورید

.کنید که نیا فناوری های موجود نیازهای شمارا برنورده مق کند یا زیر

وضعیت فعلی مدیریت دانش را ارزیابی کنید: ۵مرحله 
پص ازاینیه اهداد برنامه زود را مش ص کردیهد بهرای ت ییهرات فرهنگهق سهازمان نمهاده شهدید 

د مق توانید فرنیندی در سلح باال تیری کردید و نیازهای فناوری زود را تییین و اولویت بندی کردی
.ویییت فیشق مدیریت دانش را در سازمان زودارزیابق کنید

ازتار و ارزیابق شما باید پنج جز اصشق مدیریت دانش را پوشش دهد کارکنان فرنیندها فناوری س
شهوب و فرهنگ یک ارزیابق باید نمای کشق از ویییت فیشق شیاد های بهین ویهییت فیشهق و مل

.توصیه هایق برای بستن این شیاد ها ارائه دهد
یک نقشه راه برای پیاده سازی مدیریت دانش تدوین کنید: ۶مرحله 

ایق برنامه با در دست داشتن نتایج ارزیابق ویییت فیشق زمان نن فرا رسیده است که نقشه راه اجر
هبهری مدیریت دانش زود را تدوین کنید؛ اما قبل از اینیه زیاده روی کنید باید از  مایت و تیههد ر

ازهها بدون این پیش نی. ارشد و همچنین بودجه اجرا و  فظ برنامه مدیریت دانش را ململن شوید
.ت ر شما بیهوده زواهد بود
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ودجهه داشتن یک استراتژی درمورد چگونگق غشبه بر کاستق ها در جشب  مایت رهبهری و دریافهت ب
ارائهه این استراتژی مق تواند به  نوان یک نقشهه راه از پروژه ههای مهرتبط. موردنیاز بسیار مهم است

ه راه نقشه. شود که هرکدام به شیاد های مش صق که توسهط ارزیهابق شناسایق شهده اند مق پهردازد
ه راه یهک نقشه. مق تواند چند ساله تدوین شود و نقا   ل و وابستگق های کشیدی را نشان دههد

زوب در گام او پروژه ها برزق از بردهای کوتاه مدت را بهه همهراه زواههد داشهت کهه  مایهت از 
.مرا ل بیدی را تقویت مق کند

ابزارهای و تکنیک های مدیریت دانش را پیاده سازی کنید: ۷مرحله 
بودجهه اجرای یک برنامه مدیریت دانش و افزایش اررب شق کشق سازمان شما به منابع کارکنهانق و

ت های انجام این کار به زمان زیادی ا تیاج دارد اما ململن شوید که پیشرف.  قابل توجهق نیاز دارد
.نیدسیق کنید موفقیت های کوچک را جشن بگیرید و در سازمان اک   رسانق ک. تدریجق دارید

شما مق دانید که اههداد چیسهت فرهنگ سهازمانق را به درسهتق شناسهایق.  اال وقت شرو  است
 دانید شما مق. فرنیندها و فناوری هایق دارید که برنامه مدیریت دانش شما  را فیا مق کند. کرده اید

.که چه شیاد هایق وجود دارد و یک نقشه راه دارید تا به بگوید چگونه نن ها را برکرد کنید
همان کور که در هر مر شه از نقشه راه پیش مق روید ململن شوید که بهه ههدد کوتاه مهدت زهود 

.هدبدون نن ها برنامه شما ممین است  رکت و  مایت ذینفیان کشیدی را از دست بد. رسیده اید
اندازه گیری و بهبود برنامه مدیریت دانش: 8مرحله 

اههق نیا مدیریت دانش شما اررب ش است و زوب کار مق کند؟ برای پاس  به این سهوا نیازمنهد ر
ل از اجهرای در صورت امیان قبه. برای اندازه گیری اررب شق و مقایسه با نتایج پیش بینق شده دارید

ا بها پص از اجرا رونهد و نتهایج جدیهد ر. برنامه مدیریت دانش ویییت فیشق زود را ارزیابق کنید
.نتایج قدیمق مقایسه کنید تا ببینید  مشیرد چگونه بهبودیافته است

زمهان . داگر مزایای مدیریت دانش به اندازه ای که پیش بینق مق کردید نشهیار نیسهت ناامیهد نشهوی
.مق برد تا سازمان با فرنیندها و بهبودهای جدید منلب  شوند

ارت هنگام تصمیم گیری در مورد مییارهای مناسب برای اندازه گیری پیشرفت سهازمان زهود یهک که
. دههدامتیازی متوازن ایجاد کنید که مییارهایق را در زمینه  مشیرد کیفیهت انلبهاق و ارزر ارائهه
زشهمندی نیته کشیدی در پص ایجاد یک کارت امتیازی متوازن مدیریت دانش این است که بینش ار

سهپص مق توانیهد . را در مورد اینیه چه چیزی کار مق کند و چه چیهزی کهار نمق کنهد ارائهه مق دههد
اقدامات الزم را برای کاهش شیاد های موجهود  مشیهرد کیفیهت و ارزر انجهام دهیهد بنهابراین 

.کارایق کشق برنامه مدیریت دانش را بهبود مق ب شد
اجرای یک برنامه مدیریت دانش کامل بهه زمهان و منهابع نیهاز دارد بها این  ها نتهایج مق توانهد 

دی به همچنین مق توانید با ات اذ روییردی مر شه ای که در هر مر شه بازدهق سودمن. چشمگیر باشد
.همراه داشته باشد و ریسک ها را به  داقل برسانید
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انش چگونه یک برنامه انگیزشق برای مدیریت د
ر تدوین مق کنید؟ این کار در  اهر ساده بهه نظه
مق رسههد ولههق در  مههل بسههیار دشههوار بههوده و 

بهه همهین . چالش های زیادی را به همهراه دارد
دلیههل اسههت کههه بههاوجود سهها ها تهه ر بههرای 

درصهد از ۱۱افزایش پهذیرر و مشهارکت تنهها 
مدیران دانش میتقدند که سازمان های نن ها در 
ه انگیزر و تشوی  دانشهیاران مهؤرر  مهل کهرد

وه کار متقا د کردن کارکنان برای ت ییر نح. است
. نن ها نسان نیست اما غیهرممین ههم نیسهت
بهه این فرایند به ات اذ یک روییرد منظم و  مل

درس هههای نموزتههه  شههده در سههایر  وزه هههای 
.سازمانق نیز کمک مق کند

پرسهش در مهورد این کهه ۴در ادامه این ملشب 
چگونه به مشارکت مدیریت دانهش در سهازمان 

.زود پادار دهید ملر  شده است
ه موفقیت مدیریت دانش درنهایت چگون _ 1

به نظر می رسد؟
ت هنگام کرا ق یک استراتژی انگیزشق مهدیری
د دانش با تجسم ویییت نهایق مهوردنظر زهو

چههه چیههزی را مق زواهیههد بههرای . شههرو  کنیههد
اسازمانتان به دست نورید؟ این سؤا به شم

ساسان رستم نژاد
فرهنگ مدیریت دانش؛

تلـــــه های ان یزشـــــی در 
مدیریت دانش

این امیهان را مق دههد کهه انگیزه ههای فهردی و 
گروهق را در راستای اهداد مدیریت دانش زود 

.مهندسق مییوس کنید
:کارهایی که باید از آن ها اجتناب کنید

رهبران اغشب دیدگاه های بشندمهدت امها مبهمهق 
یجهاد مانند تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده یها ا

فرهنههگ بههه اشههتراک گذاری دانههش را تههدوین و 
یهد این دیدگاه ها تنهها زمهانق مف. ترسیم مق کنند

د شهما مق زواهیه. هستند که تیری شده باشهند
اسهت؛ یک سازمان یادگیرنده باشید؟ بسیار  الق

امهها شههازص اهههداد را بهها مییارهههای همچههون 
 های سر ت ب شیدن به زمان بازاریابق برای ایده
ین جدیههد انتقهها سههریع تر بهههرتین تجربیههات بهه

سههلو  م تشهه سههازمانق و ایجههاد برنامههه های 
توسههیه  رفههه ای مههرتبط بهها الزامههات مهههارت 

و اهههداد شههفاد. پیش بینق شههده تجهیههز کنیههد
.صریح کار کردن را بسیار نسان تر مق کند

شد اگر اهداد سازمانق برای کارکنان قابل درک با
همیاری و مشهارکت بیش تهری بهرای تحقه  نن 

در غیههراین صههورت اهههداد و . زواهنههد داشههت
اسههتراتژی های فقههط تابشوهههای زیبههایق بههر روی
ن دیوارهای سازمان هستند کارکنان توجهق بهه ن

.ن واهند داشت

کیمیا سکاکی
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چه رفتارها و یا اقداماتی را می خواهید تشویق کنید؟_2
و زمانق که اهداد زود را برای مدیریت دانش درک کردید به ایهن فیهر کنیهد کهه چگونهه کارکنهان

جهام کارکنان برای تحق  اهداد شهما چهه کاری بایهد ان. گروه های کاری باید به تحق  نن کمک کنند
هیهد دهند؟ به  نوان مثا اگر مق زواهید بهترین تجارب را  بین ب ش های م تش سازمان انتقها د

نهین همچ. به گروه هایق نیاز دارید که این موارد را در یک م زن مشترک یا گروه مجازی مستند کنند
رنهد و به افرادی نیاز دارید که از  این م زن دانشق بازدید کنند ازننچهه منتشرشهده اسهت یهاد بگی

.اک  ات را در کار زود به کار ببرند
:کارهایی که باید از آن ها اجتناب کنید

 توانهد بسیاری از برنامه های مدیریت دانش بر کمیت مشارکت بهه جای کیفیهت ترکیددارنهد کهه مق
. واقب نازواسته داشته باشد

د ممین اگر شما به کارکنان به زاکر بارگذاری مستندات و یا ارسا مقدار زیادی ملشب پادار بدهی
ود؛ اگهر است درنهایت این کار به اشتراک گذاری محتوای کم کیفیت یا تیراری در سیسهتم  منجهر شه

یهن سهمیه های ماهانه یا ساالنه برای مشارکت ها ایجاد کنید ا تمااًل قبل از هر مهشهت مقهرر سهیل ا
 گذاری استراتژی بهتر پادار دادن به کارکنان برای به اشهتراک. درزواست ها را دریافت زواهید کرد

.دموارد زوب است که دیگران ملالب را مق زوانند و نن ها را به  نوان ملشب مفید برچسب مق زنن
گروه ههایق کهه. یک اشتباه رایج دیگر فرامور کردن پادار برای اسهتفاده مجهدد از دانهش اسهت

ه یها درس نموزته های ربت شده را به کار مق گیرند بهه ویژه اگهر منجهر بهه بهبهود کیفیهت قابل توجه
صرفه جویق در زمان یا هزینه شود باید به انهدازه گروه ههایق کهه دانهش را تولیهد مق کننهد پهادار

در غیر این صورت م ازن دانش فراوانهق را زواهیهد داشهت کهه ههیچ کص از نن هها . دریافت کنند
.استفاده نمق کند

پاداش مناسب برای ارائه چیست؟_ 3
ن پارامترههای مههم در ایه. شما باید درباره پادار های زا  و نحوه توزیع نن ها تصمیم گیری کنیهد

:زصو   بارت اند از
نیا شما از همیاران به صهورت فهردی گروه ههای پهروژه  و یها وا هدهای سهازمانق : فردی یا گروهق

قدردانق زواهید کرد؟ یا روییرد ترکیبق برای تقدیرهم  در تمامق این  الت ها دارید؟
وی نیا شما جوایز را به صورت نقدی و یها فیزییهق ارائهه مق کنیهد یها بهر ر: محسوس یا نامحسوس

شنازت  مومق فرد پتانسیل فرد برای مشهاوره بهه رهبهران ارشهد و فرصهت های توسهیه  رفهه ای
کارکنان تمرکز مق کنید؟

ا نیا کارمندان به کور مداوم در کو زمان مورد ارزیابق قهرار مق گیرنهد یه: پیوسته یا محدود به زمان
 مشیرد نن ها را به کور ساالنه بررسق مق کنید؟
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ت دانهش و نیا برگزیدگان از باال به پا ن توسهط گهروه مهدیری: انت اب از باال به پا ن یا همه پرسق
بهه  نوان مثا از کریه  نامزدههای )رهبران سازمانق انت اب زواهند شد یها از کریه  هم رده ههای 

فرازوانده زواهند شد؟(جمع سپاری شده یا رأی گیری
:کارهایی که باید از آن ها اجتناب کنید

وایزی در ت ر برای  ادالنه بودن و پوشش دادن انوا  مشارکت تیم مدیریت دانش ممین است ج
یازهها گزینه های متیدد انگیزشق و رور های بسیار زیهاد بهرای کسهب امت. بیش از د نیاز ارائه کند

اید شفاد و سیستم و مییارهای ارزیابق ب. به ا تما زیاد به جای ایجاد انگیزه کارمندان را گیج مق کند
حقیه  نسان باشد تا بتوانید به سادگق بررسق های الزم را در اسر  وقت انجام دهیهد بها توجهه بهه ت

APQCهها مؤررترین راه برای افزایش انگیزه و سلح مشارکت کارکنان این است کهه مهدیران از نن 
.تشیر کنند

محدودیت های شما ازنظر بودجه و منابع چیست؟_4
ای نیها بهر. دانستن محدودیت های شما به شما این امیان را مق دهد که روییرد زود را اص   کنیهد
مهدیریت میزبانق یک رویداد انگیزشق بودجه دارید؟ نیا مق توانیهد نرم افهزاری بهرای گیمیفیییشهن

ای دانش زریداری کنید؟ شاید الزم باشد انتظارات زود را کاهش دهید و یا یک پرونهده جدیهد بهر
د این کهه قبل از این که بودجه ت صیص دهید به کورجدی در مهور. دریافت بودجه بیشتر ایجاد کنید

.نیا به نن نیاز دارید فیر کنید
:کارهایی که باید از آن ها اجتناب کنید

وردنیهاز بسیاری از برنامه های مدیریت دانش بر ارائه پادار و انگیزشق تمرکز مق کنند امها منهابع م
ن یک فرنیند ارزیابق پیچیهده بهر روی درس نموزتهه  ها ممیه. برای مدیریت نن ها را نادیده مق گیرند

اگهر . اشهداست نیاز به مراقبت و بودجه بیشتری نسبت به یک گروه مدیریت دانش کوچک داشته ب
رهها مدیریت دانش زمان کافق برای ارزیابق و مرور به موقع تجهارب ارسهالق را نداشهته باشهد ترزی

ا ممین است دانشیاران را ناامید کرده و اشتیاق بهرای  مشهارکت در فراینهدهای مهدیریت دانهش ر
.تیدیل کند
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. امروزه اهمیت دانش برکسهق پوشهیده نیسهت
دانش یک منبع مهم سازمانق است کهه مزیهت
ای رقابتق پایدار را فراهم مق کند اکثهر سهازمان ه
ه ُمدرن درک کرده اند که برای کسب ارزر افهزود
از دارایق های دانشق بایهد نن هها را بهه جریهان 

راز موفقیههت “بههه گفتههه پیتههر درا ههر . اندازنههد
همههان مههدیریت دانههش 2۱سههازمان ها در قههرن 

ییه بر بنابراین مدیران سازمان ها باید با ت. ”است
در دانش برتر امكان ات اذ تصهمیمات میقهو تر
نق زمینه مویو ات مهم و بهبود  مشكردهای مبت

مهدیریت دانهش“درواقع . بر دانش را پیدا  نند
 مقولههه ای مهم تههر از زههود دانههش ”در پههروژه

محسههوب مق شههود و سههازمان ها درصههدد نن 
هستند  هه نحهوه چگهونگق تبهدیل اک  هات و
دانسههته فههردی و سههازمانق را بههه دانههش و 

.مهارت های فردی و گروهق را تبیین  نند
ر مدیریت دانش فشسهفه مهدیریتق اسهت کهه د
فیالیت هههای متفههاوت سههازمانق قابل مشههاهده 

در مدیریت دانش مفهوم اساسهق بحه  . است
راد زمانق کهه افه. تسهیم و تباد دانش مق باشد

ات اک  ات فیالیت های مؤرر دیدگاه ها تجربی
مزیت ها درس های نموزته شده َ مشق یا

ساسان رستم نژاد
مدیریت دانش پروژه

سینرژی مدیریت دانـش و
مدیریت پروژه

غیر مشههق زههود را بهها سههایر افههراد بههه اشههتراک 
مق گذارنههد بهههره وری در قسههمت های م تشهه 

.سازمان ارتقاء پیدا مق کند
مدیریت دانش در پروژه؛ اهمیت و ضرورت
ت ملاب  تیری راهنمای گستره ی دانش مهدیری

سهازمان دهق دانش هها و PMBOK Guideپهروژه 
اک  ات سازمان جهت افزایش  رفیت مدیریت

ان با پروژه و درنتیجه دستیابق به ارزر های سازم
توجههه بههه  رفیت هههای نن سههازمان را مههدیریت 

در اغشهب سهازمان های . دانش پروژه ها مق نامنهد
پروژه محور ویژگق موقتق بهودن پروژه هها با ه 
یی  افظه فراموشق تجارب ارزشمند و دروس
نموزته شههده و موجههب دوباره کاری ههها افههزایش 

.زمان هزینه و ات د منابع مق شود
ر مدیریت دانش در پروژه ها نیز مانند سازمان ها ب
 ات سه محور اصشق انسان فرنیند و فناوری اک 
ازی و ارتباکات ترکید دارد اما فرنیندهای پیاده س

مدیریت دانش در محهیط سهازمان ها بها محهیط 
پروژه ها دارای تفاوت هایق مق باشهند؛ سهازمان ها 
دارای محیط  مشیهاتق مق اشهند و از زهوا  نن 

ت هها در محهیط  مشیهاتق فیالی. تبییت مق کننهد
ج رویتیرارپذیرند تداوم دارند و ت ییرات به تدری

مهندس علیرضا معصومی
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 ها در سهازمان. درصورتق که در پروژه ها فیالیت ها ییتا بهوده و ت ییهرات دفیهق مق باشهند. مق دهند
ر در ماهیهت همین ت ییر منجر به ت یی. منابع پایدارند درصورتق که در پروژه ها منابع مت یر مق باشند

.فرنیندهای مدیریت دانش پروژه ها مق شود

 مهومق و این مویو  مش ص شده است که بیشتر مشی تق که گریبان گیر پروژه ها هسهتند شهكل
کسب تیراری دارند و درصورتق که پروژه ها ورای دستاوردهای مش ص زود تبدیل به پایگاهق برای
زمان و ییپارچه سازی دانشق گردند که در نهاد زود دارند موجب ارتقای شایستگق و دانهش در سها

.زود زواهند شد
که دانش و تجربه  اصل از اجرای پروژه ها یک منبع مهم برای پروژه های بیدی به  ساب مق نید چرا

ق و ماهیهت مهوقت. پروژه ها مق تواند راه  ل هایق نونورانه را برای انجام فیالیت ها در برداشته باشند
ر را بهرای سفارشق شده هر پروژه یادگیری و به کارگیری توانمندی های دانشق از پروژه ای به پروژه دیگ

.یک سازمان را دشوار سازته است
ذرا چهون پروژه هها گه. هر پروژه سفارشق شده و از جنبه های گوناگونق با دیگر پروژه ها متفاوت اسهت

نان تمایهل کارک. هستند ت ر ویژه ای موردنیاز است تا دروس قابل انتقا بین پروژه ها منتقل شوند
 بااین  ها. دارند پروژه بیدی را نغاز نمایند و انگیهزه ای بهرای تمرکهز بهر زلاههای گذشهته ندارنهد

نارسایق های مشترکق در ز  این پروژه ها رخ مق دههد کهه تسههیم مهؤرر دانهش مق توانهد با ه  
.کاهش هزینه های سازمانق دوباره کاری و یافتن راهیارهای تیراری شود

افته اند شرکت هایق که دانش رابین افراد و پروژه های زود به کور موفقیت نمیزی تسهیم مق کنند دری
انشد. که ایده ها و تجارب یک پروژه مق توانند به کور میرر مشی ت پروژه دیگر را مرتفع نمایند
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ه در مهورد بهترین شیوه های فراگرفته شهد: تولیدشده از یک پروژه مق تواند در دو گروه گنجانده شود
ر و چگونگق انجام و ای به کارنمدترین شیل ممین و نموزته های منفق کهه از شهیوه های زیهان نو

.کاهش دهنده ی سر ت پیشرفت پروژه به دست نمده اند
و « راریانجام کارهای تیه»مدیریت کردن دانش تولیدشده از پروژه ها نه تنها مق تواند به جشوگیری از 

ه کهار گرفتهه تكرار زلاهای مشابه کمک کند بشیه به  نوان مبنایق برای ز قیت و بهبود کشق نیز به
دانش و م صوصًا نموزته ها در  مل هم از نموزته های مثبهت و ههم از اشهتباهاتق کهه . مق شود

ایق بااین وجود شواهد ازیر نشان مق دههد کهه توانه. برای سازمان هزینه بر بوده اند به دست مق نید
.فراگیری دانش از ز  پروژه ها امری  یاتق است اما دستیابق به نن دشوار است

داند و دانش زش  شده در یک پهروژه ٬در یک پروژه هر ش ص تنها قسمتق از کل داستان پروژه را مق
ه را در  افظه ی همه ی ا ضای تیم پروژه پراکنده است اما هیچ یک مجمو ه کامشق از دانش زش  شد
سهب  فظ و نگهداری نمق کند با هدایت بازنگری های پساپروژه ای پص از تیمیل یهک پهروژه بهه ک

بهه بااین وجود موفقیت بازنگری های پسهاپروژه ای اغشهب. دانش بدست نمده یا نموزته ها بپردازند
اسهت دلیل فقدان زمان کافق برای هدایت نن ها تضیی مق شود زیرا بیضق از ا ضای تیم ممین

ق کهل انتصاب مجدد افراد یا  ته. به ب ش های دیگر انتقا یابند و در پروژه های جدید درگیر شوند
ن امهر ایه. تیم پروژه از پروژه ای به پروژه دیگر در راستای انتقا دانش بدست نمده صورت مق گیرد

.زمانق که نرخ گردر نیروی انسانق باال باشد سازمان ها را نسیب پذیر زواهد سازت
جهاری ا ضای تیم پروژه تمایل کمتری به تسهیم دانش دارند و این امر مق تواند از  ساسیت های ت

یار محدودیت های شرکت در رابله با تسهیم اک  ات و دانش و نیز این واقییت که سازمان های هم
.در یک پروژه ممكن است در موارد دیگر  مً  رقیب ییدیگر باشند ناشق شود

مدیریت دانش در پروژه های عمرانی
منظور از پروژه  مرانق مجمو ه  مشیات زدمات کرا ق و سازت تمام و یها قسهمتق از یهک کهر  
در  مرانق به صورت وا دی مستقل یا قابل بهره برداری از نن کر  به پروژه است کهه ازنظهر سهازت

دانهش و تجربهه های ایجادشهده در . قالب یک و یا چند قرارداد به مر شه ی اجهرا گذاشهته مق شهود
و پروژه های  مرانق مانع تیرار زلاها و اشتباهات در پروژه های جدید مق شوند و زمینه ایجاد تحو

این در  الق است که به دلیل  دم توجه به مبا ه  مهدیریت دانهش و. نونوری را فراهم مق سازند
م فو ماندن نن در پروژه های  مرانق این دانش و تجهارب کسب شهده کمتهر در پروژه ههای بیهدی 

راکنهده مورداستفاده قرار مق گیرد و بر این اساس زمانق که یک پروژه به اتمام مق رسد ا ضای پروژه پ
و تجربه ا ضای تیم پروژه دانش. مق شوند و بنابراین دانش ایجادشده دیگر در دسترس ن واهد بود

سب و زود را به  نوان یک دانش ش صق نگهداری مق کنند و میانیسمق منسجم و هماهنگ برای ک
.های  مرانق وجود ندارد٬جذب ذزیره و انتشار وبیار گیری دانش در کر 
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مستندسازی دانش و تجربه و چالش فرا روی آن
ل مفهههوم تجربههه متههرادد بابیههان مشههاهدات؛ تجزیههه وتحشیل انههدازه گیری ربههت مقایسههه تمثیهه

یهات ههدد اصهشق در فراینهد مستندسهازی تجرب. کبقه بندی و تیری فیل وانفیاالت پدیده هاسهت
سهازمان الگوبرداری و کسب تجربه از رویدادهای گذشته برای بهبود  مشیرد نتق مدیران کارکنهان و

.است
تمق الزامق برای مستندسازی تجربیات کارکنان مدیران و سازمان در  الت کشق داشتن دیدگاه سیس
. فاده شهودبوده و ایجاب مق کند که از میانیسم های سیستماتیک برای مستندسهازی تجربیهات اسهت
ج مر شهه برای نظام مستندسازی تجربیات مق توان میانیسم زیر را در نظر گرفت که مشهتمل بهر پهن

دی تجربهه و  انتقا تجربه برای ارزیابق ارزیابق تجربه کدگذاری و کبقه بنه(تجربه)است؛ ربت داده 
یشهق بهه تصمیم گیری در زمینه به نظر مق رسد که برزق از مدیران بنا به دالیل ش صق و  رفهه ای م

مستندسازی تجربیات زود ندارنهد زیهرا ازیهک کرد  هدم اکمینهان و ت ییهرات محیلهق بهر  رصهه
اسهت فیالیت های سازمان ها سیلره داشته و مدیران تصور مق کنند که ویییت های گذشته ممیهن

ینهدها و از کرفق دیگر جشوگیری از بروز اشتباهات و گرفتاری های پیشهین در فرا. در نینده رخ ندهند
را تنهها برای مثا برزق از سازمان ها مستندسازی.  مشیات کاری امری اجتناب ناپذیر تشقق مق گردد
ها و این در  الق است که مستند کهردن رویهداد. ربت و یبط رویدادها و وقایع یک پروژه مق دانند

یهز وقایع تنها ب شق از فرایند مدیریت دانهش بهوده و الزم اسهت کهه توزیهع و انتشهار تجهارب و ن
از کرفههق همههه . زمینههه های کههاربرد نن تجههارب در برنامههه های سههازمانق مشهه ص و لحهها  گردنههد

یک الزم به ذکر است که ارزر. رویدادهای سازمانق ارزر مستندسازی و ذزیره سازی مستمر ندارند
اردها تومان تجربه را نباید صرفًا بر اساس زروجق های نن تفسیر کرد بشیه ممین است سازمان میشی

ق هزینه کرده و به زروجق موردنظر برسد اما با بررسق رویدادهای غیرمنتظره و شهرایلق کهه در که
ه به سازمان افهزود( هرچند بد و ناملشوب)دوره موردنظر پیش نمده است میشومات و تجارب تازه ای 

لهذا مق تهوان چنهین ا ههار نمهود کهه تجربهه ممیهن اسهت زهوب و یها بهد و نهاملشوب . مق شود
.باشد( هشداردهنده)

بررسی یک نمونه موفق مدیریت دانش پروژه در شهر تهران
رگراه سازمان مهندسق و  مران شهر تهران درزمینه توسیه و سازت پروژه های  مرانق ا م از تونل بز
زمان و پل و ابنیه یک سازمان بزرگ و درگیر با ت صص ها مهارت ها و دانش فراوانق است و یک سا

ری در دانش مهارت و تجهارب بسهیا. پروژه محور در مقیاس بزرگ و با تمرکز بسیار زیاد دانشق است
.این سازمان و ب صو  در ذهن دانشیاران نن وجود دارد

ر د. این سازمان کق چند سا گذشته اقدام به پیاده سازی راهیارهای مدیریت دانهش نمهوده اسهت
گام ن ست ت ر شد تا نظام مدیریت دانش بهر اسهاس الگهوی مهدیریت پهروژه و انتقها دانهش

. پروژه ها به بدنه سازمان کرا ق شود
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در کهل تا پص از فرهنگ سازی و نگاه سازی کارکنان بستر الزم برای پیاده سازی نظام مدیریت دانهش
.سازمان اجرایق شود

 برای دست یابق به این هدد کق سا هایق ازیر و بر اساس مد مفهومق مدیریت دانهش پهروژه
  بزرگهراه شههید همهدانق( )سازمان مهندسق و  مران شهر تهران برای پروژه های بزرگراه امام  شق 

د  بزرگهراه شههی(گیشها)تونل شهدای غزه تقاکع بزرگراه شهید چمهران بها بزرگهراه جه  ن ا مهد 
یج نن در بروجردی و بزرگراه شهید نجفق رستگار اقدام به مستند نگاری پروژه ها نموده است کهه نتها

ج در ادامهه ز صهه ای از اقهدامات و نتهای. قالب کتاب دانش فنق و مدیریتق قابل بهره برداری است
.ت اصل از مستندسازی تجربیات و درس نموزته های بزرگراه شهید نجفق رستگار ارائه شده اس

سها اسهت کهه فراینهد اجرایهق نن در سهه دوره ۱2بزرگراه شهید نجفق رستگار پروژه ای به قهدمت 
ینهگ این پروژه ییق از کر  های مهم و ترریرگهذار در تیمیهل ر . م تش مدیریت شهری  مشیاتق شد
ا داث ایهن کهر  کهاهش ترافیهک در جنهوب شهرقق تههران . زارجق شبیه بزرگراهق تهران است

همچنهین مشهیل بهار . صرفه جویق در مصرد سوزت و جشوگیری از اته د زمهان را بهه همهراه دارد
. د گردیدترافیک سنگین ورودی های جنوب شرقق تهران بااتصا این مسیر تا  د زیادی مرتفع زواه

ه امام و بزرگرا(  )هدایت وسایل نقشیه سنگین از مسیرهای درون شهری به محور نزادگان و امام  شق 
.از دیگر ویژگق های این کر  است(  )ریا 

دیگر را به صهورت مسهتقیم بهه ییه(  )بزرگراه شهید نجفق رستگار بزرگراه های نزادگان و امهام ریها 
.متصل کرده و کسانق که قصد  رکت از شرق به غرب کشور رادارند
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ق رسهتگار به  بارتق پهروژه شههید نجفه. مق توانند بدون ورود به تهران از این کمربندی استفاده کنند
.است(  )ب شق از کمربند شرقق تهران و اتصا دهنده بزرگراه نزادگان به بزرگراه امام ریا 

ات مستندسازی تجربیات و درس نموزته ها بزرگهراه شههید نجفهق رسهتگار در ماه ههای پایهانق  مشیه
فاده برای تحق  این مهم از روییردهای م تش مدیریت دانش پروژه است. اجرایق این پروژه نغاز شد
.نفر سا ت مصا به ت صصق با زبرگان پروژه انجام شد2۰۰شد و درمجمو  بیش از 

تق ما صل ت ر  های تیم اجرایق مدیریت دانش در این پروژه تدوین کتاب دانهش فنهق و مهدیری
فصل میرفق پروژه کرا ق و مهندسق پهروژه ۵این کتاب در . پروژه بزرگراه شهید نجفق رستگار بود

ق  مشیات اجرایق ا داث بزرگراه درس نموزته ها و اررات دستاوردها و پیامدهای پروژه شهید نجفه
روژه جشسهاتق برای تدوین فصو م تش این کتاب با زبرگان تمامق ذینفیان په. رستگار تدوین شد

.برگزار شد و در این جشسه ها از تینیک های م تش مستندسازی تجربیات استفاده شد
ق دههد در کنار ب ش تجربیات و درس نموزته ها که ییق از مهم ترین فصو این کتاب را تشهییل م

پروژه و میزان اررگذاری مهندسهق ارزر ( (Change Requestبررسق میزان اررگذاری ت ییرات کرا ق 
ن انجهام نیز ازجمشه موارد کاربردی است که مق تواند در نینده ترریر بسزایق در کیفیت هزینهه و زمها

.پروژه های مدیریت شهری در شهر تهران و سایر ک ن شهرهای کشور داشته باشد
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!از گربه های شیطون  تا اتاق معجزه
در رابله با یرورت و مزایهای مهدیریت دانهش 
ملالههب بسههیار زیههادی در ایههن سهها ها تههدوین 

تجربهه جالهب کهه ۵کرده ایم؛ اما در این ملشب 
کق چند ماه ازیر در جشسات مشاوره و نموزشق 
با سازمان ها کهه بهه زهوبق یهرورت و مزایهای 

سهق مدیریت دانش در  مل را تبیین مق کند برر
تجهاربق کههه در ادامهه بههه ذکهر نن ههها . مهق کینم

مق پههردازم در بلههن سههازمان های ایرانههق اتفههاق 
افتاده و مق تواند برای سازمان شهما ههم اتفهاق

تهاده و بیفتد و یا اینیه تا کنهون بارهها اتفهاق اف
!شما از نن بق زبرید

گربه های شیلون در پاالیشگاه
از در دوره نموزشق که در ییق از پاالیشگاه های گ

 ها سها. کشور داشتم تجربه جهالبق بیهان شهد
وا ههد ۸پههیش کههه ایههن پاالیشههگاه در قالههب 

درصد از گاز کشهور را تهامین 2۵تولیدی  دود 
ق از مق کرد مشیشق پیش نمد که با   شد ییه
زمانق ! این وا دهای تولیدی از مدار زارج شود
د کهه که به بررسق مشیل پردازتند متوجه شهدن

یههک گربههه وارد وا ههد شههده و بههه دلیههل القههای 
دبرق وا راه های الیترییق که ایجاد کرده بود 

ساسان رستم نژاد
مدیریت دانش پروژه

درس آموخته پداده سازی5
مدیریت دانش

را از مههدار زههارج کههرده و با هه  شههد کههه وا ههد 
در . نهدک( توق کشق پاالیشگاه)تولیدی شات دان 

ه ا زام نتیجه این اتفاق میاون وزیر نفت به منلق
شد تا از مشیل به وجود نمده از نزدیهک بازدیهد

!کند
اید تا اینجای قصه این یک تجربه بد بود کهه شه
بهه. گریبان زیشهق از سهازمان ها را گرفتهه باشهد
فتاد  بارتق اگر هم برای اولین بار این اتفاق مق ا
کنهیم مق توانستیم به  نوان یک زلا به نن نگاه

. تو نه یک زلای تیراری؛ که به الذاته بد نیسه
ه این اما زمانق که از دوستان پاالیشگاه پرسیدم ک
یها تجربه و درس نموزته جایق به صورت دستق
ا نهه سیستمق ربت و به اشتراک گذاری شهده یه

ران فقط چند نفر از همیا! همگق پاس  دادند زیر
!پاالیشگاه در جریان جز اتش هستند

چنانچه ب واهیم از منظر چرزه دانهش بهه ایهن 
فراینههد مهههم ربههت و بههه 2مویههو  نگههاه کنههیم 

اشتراک گذاری دانش انجهام نشهده اسهت و اگهر 
زدای ناکرده در نینده اتفهاق مشهابهق رخ دههد 

.تامیان به کارگیری این دانش  داقل ممین اس

ساسان رستم نژاد 
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صف طویل طلب یاری در واحد ارتباط با مشتریان
ر د. یک سالق هست که در ییق از شرکت های تشیام در  ها پیاده سهازی مهدیریت دانهش هسهتیم

دوره های نموزشق که برای مدیران این سازمان برگزار مق کهردیم ییهق از  ایهرین زهاکره جهالبق را
نق قصه از این قرار بود که یک روز ایشان در وا د ارتبها  بها مشهتریان بها صه کهوال. تیری کرد

یهن ا»او تیجب کهرد کهه . تیدادی از کارشناسان که جشوی در اتاق مدیران منتظر بودند مواجه شد
وا هد با پرس و جو متوجه شد که این ص کارشناسهان« !ص برای چیه دارن نذری میدن ا یانًا؟
!برای پرسیدن سوا از مدیر وا د هست

اه سواالت دغدغه ها و چالش هایق که در  ین انجام فرنیندهای کاری  با نن مواجه شدند ولهق پایگه
ه کنند و در دانش مناسبق در ازتیار نداشتند که از تجارب پیشینق و دانش موجود در سازمان استفاد

ناسهایق از منظر چرزه دانش ابیاد ش. کمترین زمان ممین پاس  سواالت را یافته و نن را به کار بندند
ر در ادامهه چنهد نمونهه دیگه. و ذزیره سازی دانش در این وا د سازمانق به درستق انجام نشده بود

.مدیریت دانش در  مل را با ییدیگر بررسق مق کنیم

!اگه نباشه کار َلنگه
ه در جشسه. ازیرا در ییق از شرکت های فیا در صنیت میدنق کشور بهه مویهو  جهالبق برزهوردم

نها ارزیابق بشوغ مدیریت دانش مدیریت ییق از وا دهای سازمانق تیری مق کرد که در زمهان کرو
. اقل برسهدتیدادی از کارکنان سازمان دورکار و تیدادی شیفتق شدند تا ریسک ابت  به کرونا بهه  هد

ای پص از تصویب این ب شنامه و اب غ به کشیهه وا هدهای سهازمانق ییهق از سرپرسهتان وا هده
داشته باشهد تولیدی ا  م کرده بود که اگر ف ن تینسین شیفتق شود و مستمر در محل کار  ضور ن

!در ازر ماه میزان تولید پیش بینق شده این وا د محق  ن واهد شد
.
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ت و الهزام این مویو  که تحق  تولید یک وا د سازمانق منو  به  ضور یک تینسین باشد یهرور
 پروری مویو اتق از جمشه جانشین. وجود نظام مدیریت دانش کارنمد را بیش از پیش روشن مق کند

و استاد شاگردی در این مورد زا  مق تواند بسیار راهگشا بوده و چالش موجود را تها  هد زیهادی
اشد کهم تیداد سازمان هایق که انجام فیالیت هایشان وابسته به  ضور یک فرد زا  ب. مرتفع سازد

واجهه اگر نن فرد به هر دلیشق سازمان را ترک کنند سازمان بها مشهی ت جبهران ناپهذیری م. نیست
ورد در این نمونه ابیاد شناسایق ذزیره سازی و به اشتراک گذاری دانش بهه درسهتق مه. زواهد شد

.توجه واقع نشده و سیستم مدیریت دانش در این قسمت ها نیاز به بهبود دارد

!رفاقت صد، اشتراک دانش صفر
رای مهدیران چندی پیش در ییق از صنایع پتروشیمق بزرگ کشور کارگاه نموزشق مدیریت دانش را ب

زاری در اواسط این دوره نموزشق ییق از از مدیران از تجربه زوبش در به کارگیری ابه. برگزار مق کردم
یر ییهق پص از اتمام صحبت های ایشان مد. زا  برای انجام یک فرنیند تیمیراتق توییحاتق داد

«مهندس شما این کار رو چند سهاله کهه داریهد انجهام مق دهیهد؟»دیگر از وا دها با تیجب پرسید 
؟ پص چرا به ما نگفتهق مهن االن !ساله۳»با تیجب گفت . سا۳ایشان هم در پاس  گفت  دود 

ه یک ساله که دقیقا مشیل و چالشم در وا د همینه و به واسهله یهی دانشهق کهه در ایهن زمینه
تم زهب مهن نمق دونسه»ایشان در پاس  گفت . «داشتیم به شدت با کاهش بهره وری مواجه شدیم

«!شما همچنین مشیشق دارید و تا  اال هم ملر  نیرده بودی
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دام نیته جالب این بود که این دو نفر دوستان قهدیمق ههم بودنهد بهه کورییهه در ییسها اسهت 
بها ههم شده بودند هر روز با هم به سرکار مق رفتند و با هم بازمق گشتند اما تیامل دانشق ملشهوبق

« ازمانقنقشه دانش سه»این داستان به زوبق مویو  یی سازمان ها در ایجاد و توسیه . نداشتند
نزد ییق از مهم ترین ابزارهای مدیریت دانش که به ما نشان مق دهد دانش کشیدی. را ملر  مق کند

چه کسق و کجاست؟ مهمترین  نصر چرزه دانش در ایهن سهازمان یهی در شناسهایق دانهش و 
.اشتراک گذاری دانش است که باید برای نن چاره جست

اتاق معجزه در پارس جنوبی
ته شهده ماه گذشته ییق از دوستانم که از مهندسان با سابقه  وزه نفت است و ازیرًا ههم بازنشسه

ت در ایشهان مق گفه. زاکره جالبق که در اوازر دهه هفتاد برایش اتفاق افتاده بود را تیری مق کرد
فتهق این پروژه بها همیهاری شهرکت های ن. ییق از پروژه های پارس جنوبق مسلو کنتر پروژه بودم

. ملر  دنیا در  ا انجام بود و ما در کنار مهندسان زارجق کارهایق جاری پروژه را انجام مهق دادیم
ان کارشناسان شرکت زارجق زمانق که در انجام کارها به مشهیشق بهر مق زوردنهد و سهوالق برایشه
! دنهدبه وجود مق نمد به اتاقق مراجیه مق کردند و بید از چند دقیقه با پاس  نن سهوا بیهرون مق نم
تهاد برای مهندسان ایرانق که در این فاز مش و به کار بودنهد ایهن اتهاق و اتفاقهاتق کهه در نن مق اف

.همواره یک   مت سوا بزرگ بود
که بها کنجیاوی ما و ارتبا  دوستانه ای! یاد مق کردند« اتاق میجزه»برای همین از این اتاق با  نوان 

. ا کنیمبرزق مهندس  های شرکت زارجق برقرار کرده بودیم در نهایت منجر شد که به این اتاق راه پید
سها گذشهته ایهن 2۵در ننجا کتاب قلوری را مشاهده کردم که گنجینه دروس نموزتهه و تجهارب 
!شرکت بود تجربیاتق که  اصل از اجرای پروژه های متیدد در کل دنیا بود

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

با ما در ارتباط باشید

آشنایی بیش تر باا ادادامات مادیریت
اندانش مجتمع مس سرچشمه رفسنج

ت مطالعه آخرین مطالب تخصصی و مقاال
علمی و اجرایی حوزه مدیریت دانش

ونجانرفسسرچشمهمصمجتمعانسانقنیرویتجهیزونموزراموردانشمدیریتوا دتوسطفصشنامهاین
هنشریاینانتشاردرمااصشقهدد.استشدهتدوینوکرا قدانادانشمدیریتمشاورهگروههمیاریبا

یتمدیر رزدادهاینزریناک   رسانقودانشمدیریتزمینهدربه روزومفیدنموزشقملالبارائهت صصق
.استرفسنجانسرچشمهمصمجتمعسلحدردانشق

تیمایبررازودتجربیاتومقاله هامق توانیدهستیدبیدیشماره هایدرمشارکتبه  قه مندصورتییهدر
.فرما د اصلتماس۰۹۳۵۳۴۳۰۱2۰شمارهبایاوکردهارسادانشمدیریتاجرایق
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