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لهراسب اختیاری
مدیر امور مهندسی و توسعه فن آوری

مدیریت دانش
ــی آن در  ــث علم ــش و بح ــت دان مدیری
اینترنــت موجــود  کتــب مختلــف و در 
اســت و بــه انــدازه کافــی منابــع فکــری 
دارد لــذا بنظــر بنــده  بایــد وارد فــاز 
روی  عملیاتــی  نــگاه  و  شــده  بعــدی 
مســئله مدیریــت دانــش داشــته باشــیم 
و ســراغ کارهــای اجرایــی آن برویــم. 
بســیار  کارهــای  میدکــو  شــرکت  در 
شــده  انجــام  زمینــه  ایــن  در  خوبــی 
ــش  ــت دان ــدل مدیری ــو م ــت، میدک اس
دارد و نرم افزارهــای آموزشــی در ایــن 

مجموعــه اجــرا شــده اســت. 
ــش  ــت دان ــوع مدیری ــوص موض در خص
در شــرکت معیارصنعــت خاورمیانــه و 
ــن  ــم در ای ــا نمــی توانی ــه چــرا م ــن ک ای
زمینــه موفــق شــویم دو نکتــه وجــود 
دارد کــه از ســال گذشــته مــا آنهــا را 
ــن  ــل ای ــم، دلی ــی کرده ای ــیب شناس آس
ــی  ــوع دانش ــه ن ــت ک ــن اس ــوع ای موض
کــه در معیارصنعــت خاورمیانــه وجــود 
کار  مبنــای  و  اســت  ای  دارد ســرمایه 
شــرکت  ایــن  در   Business Core و 
ــا در  ــی م ــه نوع ــا ب ــت. عم ــی اس دانش
هســتیم  دانش هایــی  فــروش  حــال 

دانــش  مدیریــت  در  کــه می خواهیــم 
مدیریــت کنیــم  ایــن دانــش هــا عبارتند 
مراحــل کشــف، ثبــت، توزیــع و بهبــود و 
ارتقــای فــن آوری، بنابرایــن نــوع دانــش 
ــاوت  ــش متف ــن دان ــا ای ــا ب ــورد م و برخ

ــت.  اس
یــک  کــه  دانشــی  مثــال  عنــوان  بــه 
ــه  ــان ب ــد در طــول زم ــی توان ــور م اپرات
ــال  ــین اعم ــک ماش ــه ی ــت آورد و ب دس
برایــش  بیشــتری  بهــره وری  تــا  کنــد 
ایجــاد کنــد، جهــت منافــع خــودش اســت 
می توانــد  راحت تــر  خیلــی  بنابرایــن 
نمایــد  توزیــع  و  کنــد  ثبــت  را  آن 
ماننــد  دیگــر  شــرکت های  آیــا  ولــی 
ــرکت های  ــد ش ــی مانن ــرکت های خارج ش
ســنگ  و  آالت  ماشــین  تولید کننــده 
شــکن ها، تکنولــوژی خــود را بــه راحتــی 
آن اپراتــور در اختیــار دیگــران قــرار 

ــد؟ ــی دهن م
در  موضــوع  ایــن  نســبت  همیــن  بــه 
فکرهــای جدیــد و مهندســی هــم اتفــاق 
ــد در  ــا بای ــگاه م مــی افتــد. پــس یــک ن
مجموعــه میدکــو بــه نــوع دانــش باشــد 
البتــه ایــن نــگاه در دو ســطح مدیریتــی 

ــر  ــال حاض ــد. در ح ــی باش ــی م و عملیات
ــل اشــتراک  ــی کامــا قاب ســطوح مدیریت
ــی  ــه خوب ــون ب گــذاری اســت و هــم اکن
در حــال انجــام و اجرایــی شــدن اســت. 
در ســطوح عملیاتــی دو بخــش وجــود 
دارد، ســطوح عملیاتــی اجرایــی و ســطوح 

ــی. ــری مهندس ــی فک عملیات
عمــا بخــش نیــروی مهندســی بیشــتر 
ــرمایه ای  ــان س ــت و هم ــرمایه ای اس س
اســت کــه مــا بــا آن کار مــی کنیــم، ایــن 
بحــث باعــث شــد کــه مــا در معیارصنعــت 
خاورمیانــه دنبــال تکمیــل مــدل کلــی 
ســرمایه  مــدل  صــورت  بــه  میدکــو 
فکــری یــا روش اســکاندیا باشــیم و آن 
را در دســتور کار قــرار دهیــم، البتــه 
عنــوان  همیــن  تحــت  هــم  کمیتــه ای 
تشــکیل شــده اســت و ایــن موضــوع 
ــد و جــزء پروژه هــای  ــری مــی کن را پیگی

ــت.  ــم هس ــا ه ــتراتژیک م اس
ایــن حــس و ایــن نیــاز کــه مدیریــت 
اســتراتژی های  بــه  توجــه  بــا  دانــش 
جدید شــرکت به شــدت در معیارصنعت 
پررنــگ می شــود از قبــل بــوده ولــی باید 
ــا آن برخــورد شــود، چــون  پررنــگ تــر ب



وقتــی حرکــت بــه ســمت تکنولــوژی و یــا بــه ســمت دانشــی تر 
ــرایط  ــن ش ــش در ای ــت دان ــای مدیری ــت فرآینده ــدن اس ش

ــا اهمیــت و پررنــگ خواهــد شــد. بســیار ب
ــک  ــش در معیارصنعــت اصــوال در ی ــت دان ــا هــدف مدیری ام
کام ســاده ایجــاد ارزش افــزوده تکرارپذیــر اســت، مــن 
بــه تکرارپذیــری اشــاره مــی کنــم چــون خیلــی مــوارد ممکــن 
اســت یــک بــار ارزش افــزوده ایجــاد کنــد امــا فقــط یــک بــار 
اتفــاق بیافتــد، البتــه نمــی تــوان گفــت ایــن موضــوع کــه فقــط 
ــت  ــش نیس ــد دان ــاد کن ــزوده ایج ــار ارزش اف ــته یکب توانس
ــر  ــزوده تکرارپذی ــه ارزش اف ــت ک ــن اس ــدف ای ــن ه بنابرای
بــرای معیارصنعــت ایجــاد شــود. نکتــه بعــدی ایــن اســت 
ــد.  ــاق بیافت ــش اتف ــت دان ــرای مدیری ــازی ب ــگ س ــه فرهن ک
مــا انــواع دانــش هــای فــردی را داریــم کــه بایــد تبدیــل بــه 
دانــش هــای ســازمانی شــود و از طرفــی دانــش های ســاختاری 
ــد و نحــوه تکامــل  ــن اجــزاء و فرآین ــه ارتباطــات بی خــود را ک
ــل  ــت را تکمی ــول اس ــه محص ــش و از آن ب ــه دان ــات ب اطاع

کنیــم.
نیازهایــی کــه در حــال حاضــر داریــم و بســیار حیاتــی هســتند 
شناســایی  نیــز  و  صریــح  فــردی  هــای  دانــش  شناســایی 
ــت  ــا و ثب ــروه ه ــق کارگ ــی از طری ــی و مخف ــای تلویح دانش ه
آنهــا و قابلیــت اشــتراک گــذاری و توســعه آن هــا مــی باشــد.
ــا  ــه م ــورت ب ــن ص ــه ای ــه ب ــن مرحل ــازمانی در ای ــگ س فرهن
ــود  ــر وج ــن تفک ــه ای ــود ک ــی ش ــث م ــه باع ــد ک ــی کن ــک م کم
داشــته باشــد کــه اشــتراک گــذاری منابــع و دانــش، امنیــت 
و موقعیــت شــغلی، حاکمیــت فــرد و ســاختار و ... را بــه خطــر 

ــت. ــد انداخ نخواه

یکــی از مشــکات کــه همــه نگــران آن هســتند و در مقــاالت 
داخلــی و خارجــی مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه افــراد 
ــش  ــن کار و دان ــوت و ف ــر ف ــه اگ ــد ک ــاد دارن ــه اعتق اینگون
بــه خطــر  آنهــا  بگذارنــد موقعیــت  اشــتراک  بــه  را  خــود 
می افتــد، عمــا موضوعــی کــه بــا ایــن تفکــر مبــارزه مــی کنــد 

ــت.  ــروری اس ــین پ ــس جانش ح
هــدف ایــن اســت کــه نــه تنهــا بــا اشــتراک گــذاری یــک 
دانــش خطــری متوجــه صاحــب دانــش نمــی شــود بلکــه بــا ایــن 
ــدا  ــاء پی ــم ارتق ــش ه ــب دان ــش، صاح ــذاری دان ــتراک گ اش
مــی کنــد، چــرا کــه در برابــر ایــن اشــتراک گــذاری یــک ســری 
ــه  ــد ب ــگاه جدی ــک ن ــا ی ــی آورد ی ــه دســت م ــد ب ــش جدی دان
دانشــی کــه داشــته، اتفــاق مــی افتــد و آن را کامــل مــی کنــد. 
ضمنــا ایــن تفکــر بــه اشــتراک گذاشــتن دانــش باعــث ایجــاد 
یــک خــرد جمعــی مــی شــود کــه بســیار قدرتمنــد اســت و در 
زمینــه تصمیــم گیــری هــای درســت و همــراه بــا علــم، دانــش 
و خــرد بســیار هدایتگــر اســت و باعــث چابکــی می شــود. 
چــرا کــه وقتــی بدانیــم بــرای یــک تصمیــم گیــری چــه چیــزی 
را بایــد در نظــر داشــته باشــیم و چــه فرآینــدی را بایــد طــی 
کنیــم چابــک تــر مــی شــویم و در زمینــه آن آگاهانــه تــر رفتــار 
ــا  ــه ب ــد ک ــا کمــک می کن ــه م ــه ب ــی ک ــار و اطاعات ــم. آم می کنی
ــاختاری  ــش س ــک دان ــم ی ــری کنی ــم گی ــدی تصمی ــه فرآین چ

اســت.
برنامــه بعــدی ایجــاد کارگــروه هــای تخصصــی دانشــی اســت، 
یعنــی مدیریــت دانــش را در هــر ســطحی و در دیســیپلین های 
ــرا  ــم، چ ــکیل دهی ــروه تش ــک کارگ ــورت ی ــه ص ــی ب مهندس
ــایی  ــئله شناس ــن مس ــش مهمتری ــت دان ــاب مدیری ــه در ب ک
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چیــزی اســت کــه بــرای مــا دانــش تلقــی 
ــر  ــن و تکرارپذی ــود و ارزش آفری می ش
ارزش  ایــن  کلــی  طــور  بــه  اســت، 
می توانــد معنــوی، کســب و کاری و یــا 

ــد.  ــت باش ــطح مدیری در س
ــرق،  ــال در بخــش هــای ب ــوان مث ــه عن ب
ســازه و مکانیــک بــرای مدیریــت دانــش 
فرمــت هایــی آمــاده شــده کــه بایــد 
ــن  ــه صــورت گروهــی انجــام شــود، ای ب
موضــوع بــه ایــن معنــا اســت کــه تمــام 
یــک دیســیپلین وقتــی  دانــش هــای 
ــزای  ــه اج ــه هم ــود ک ــی ش ــایی م شناس
آن در شناســایی دانــش نقــش داشــته 
ایــن شــرایط  خــود  کــه  چــرا  باشــند، 
باعــث ایجــاد یادگیــری مــی شــود بــه 
ایــن صــورت کــه از دوســتانی کــه بــا 
ــگاه سیســتماتیک  ــر هســتند ن ــه ت تجرب
باعــث  منتقــل مــی شــود و همچنیــن 
می شــود کــه آنهــا آمــاده پذیــرش تفکــر 
ــن  اشــتراک گــذاری دانــش شــوند و ای
ــت  ــگ مدیری ــای فرهن ــث ارتق ــر باع ام

ــود. ــا ش ــن آنه ــش در بی دان

بایــد  هــم  مدیــران  بخــش  در 
روی  تفکــر  بــرای  کارگروه هایــی 
فرآیندهــای رهبــری در درون شــرکت 
ــک روال  ــن ی ــا ای ــد، طبیعت ــاق بیافت اتف
اولیــه اســت کــه بایــد در چرخــه اصلــی 
ــا  ــی م ــدف نهای ــا ه ــد ت ــدا کن ــود پی بهب
بــرآورده شــود کــه ایــن هــدف در دو 
ــن  ــطوح ای ــی از س ــه یک ــت ک ــطح اس س
اســت کــه در ســطح فــردی بتوانیــم نــه 
ــت،  ــه ورا ثب ــراد باتجرب ــش اف ــا دان تنه
ــه  ــم بلک ــع کنی ــداری و توزی ــذب، نگه ج
قابــل اســتفاده بــرای دوســتان جدیدتــر 
و حتــی بــرای خــود آن فــرد باتجربــه 

کنیــم.
در بخــش I&T چــون اســتراتژی هــای 
مطــرح  تکنولــوژی  ســطح  در  ارتقــاء 
اشــاعه  و  حفــظ  بنابرایــن  شــود  مــی 
دســتاوردهای بخــش I&T بــه وســیله 
مدیریــت دانــش بهتــر انجــام مــی شــود. 
ــوژی  ــوآوری و تکنول ــش ن ــا در بخ طبیعت
معیارصنعــت خاورمیانــه کــه یــک بخــش 
تحقیقاتــی و پایلــوت اســت، دســتاوردها 

فرایندهــای  و  شــده  شناســایی  بایــد 
ــود،  ــی ش ــش در آن اجرای ــت دان مدیری
لــزوم ایــن امــر در ایــن اســت کــه وقتــی 
ــد در  ــد ،بای ــناخته ش ــا ش ــوژی ه تکنول
ســطح شــرکت بــه اشــتراک گذاشــته 
مــورد  گســترده  بــه صــورت  و  شــود 

اســتفاده قــرار بگیــرد.
ایــن  شــدن  عملیاتــی  بــا  امیــدوارم 
مــا  دانشــی  خدمــات  عمــق   , مــوارد 
راســتای  در  تــا  کنــد  پیــدا  افزایــش 
ــه از  ــه برگرفت ــکو ک ــداز ممس ــم ان چش
جشــم انــداز عالــی میدکــو قــراردارد 

باشــیم. ثمرتــر  مثمــر 

با آرزوی موفقیت و بهروزی
لهراسب اختیاری

مدیر امور مهندسی و توسعه فن آوری
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بــرای  یکپارچــه  بصــورت  دوره  ایــن 
آهــن  ســنگ  کنســانتره  هــای  کارخانــه 
ــازی  ــه س ــد، گندل ــازی زرن ــد، کک س زرن
زرنــد و پــروژه فــوالد ســازی در تاریــخ 
19 خــرداد مــاه برنامــه ریــزی و بــا حضــور 
مجموعــه  ایــن  کارشناســان  و  مدیــران 
توســط واحــد توســعه مدیریــت میدکــو 
برگــزار گردیــد. در ایــن کارگاه آموزشــی 

عناویــن اســتاندارد ISO 9001:2015  و 
همچنیــن نحــوه ارتقــا از ویرایــش 2008  
بــه ویرایــش 2015 بــه شــرکت کننــدگان 
گردیــد  مقــرر  و  شــد  داده  آمــوزش 
ایــن دوره بصــورت دو هفتــه یکبــار تــا 
اســتقرار کامــل سیســتم  و بــا نظــارت 
واحــد توســعه مدیریــت میدکــو ادامــه 

داشــته باشــد.

پیــرو ماموریــت بخــش توســعه مدیریــت 
در میدکــو و شــرکت هــای تابعــه، بــرای 
اســتقرار و نگهــداری از اســتانداردها و 
ایجــاد فرهنــگ بهبــود مســتمر، توســعه 
ــرات الزم  ــو تغیی ــتاد میدک ــت س مدیری

ــرای  ــت را ب ــت کیفی در سیســتم مدیری
 9001:2015 ISO ــتانداردهای ــا اس ارتق
و ISO14001:2015 بــه انجــام رســانیده 
ممیــزی  مــاه  خــرداد   23 درتاریــخ  و 
STAGE1، سیســتم مدیریــت یکپارچــه 

ســرممیز  توســط  شــرکت  ایــن  در 
شــرکت IMQ ایتالیــا برگــزار شــد. در 
انتهــا مقــرر گردیــد بعــد از مــاه مبــارک 

ــود. ــام ش ــی انج ــزی نهای ــان ممی رمض

برگزاری ممیزی مرحله اول IMS در ستاد میدکو 

برگزار کارگاه آموزشی ISO9001:2015 در شرکت فوالد زرند ایرانیان 
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ــا حضــور کارگروه هــای تخصصــی  ــی ب ــی تعال کارگاه خــود ارزیاب
مختلــف در ســتاد میدکــو برگــزار شــد. طــی ایــن کارگاه بــا توجــه 
بــه گــزارش بازخــورد دریافــت شــده از ارزیابــان در ســال 94 
و همیــن طــور شــناخت کارگروههــا از وضعیــت موجــود ارزیابــی 
معیارهــای 9 گانــه تعالــی انجــام و در پایــان زمینه هــای بهبــود و 

برنامه هــای بهبــود اســتخراج و ارائــه گردیــد.

برگزاری کارگاه خود ارزیابی تعالی به روش پروفرما و کارگاه

در  ســالیانه  کــه  کنفرانــس  ایــن 
برگــزار  کشــور  مختلــف  اســتانهای 
می شــود، ســال جــاری در 5 و6 خــرداد 
مــاه توســط ســازمان مدیریــت صنعتــی 
در کرمــان برگــزار گردیــد. شــرکت 
میدکــو بــه عنــوان اسپانســر کنفرانس 
بــوده و جنــاب آقــای مهنــدس امیــن و 
جنــاب آقــای مهنــدس باقــری در پانــل 

تخصصــی و جنــاب آقای دکتــر جلوداری 
بــه عنــوان ســخنران بــا موضــوع دانش 
میدکــو و یادگیــری ســازمانی ، در ایــن 
کنفرانــس حضــور یافتنــد. مدیــران 
منابــع انســانی شــرکت هــای معظــم 
تولیــدی و خدماتــی در ایــن کنفرانــس  

ــتند. ــور داش ــدت دو روز حض ــه م ب

کنفرانــس یادگیــری منابــع 
انســانی در کرمــان
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بــه جریانــی کــه مخلوطــی از ســیال و 
دوغــاب1   جریــان  باشــد،  جامــد  ذرات 
متداول تریــن  از  می شــود.  گفتــه 
صنعــت  در  دوغــاب  جریان هــای 
مخلــوط  و  آب  جریــان  بــه  می تــوان 
کــرد. اصلی تریــن  اشــاره  زغال ســنگ 
و  دوغــاب  جریــان  میــان  تفــاوت 
ــه  ــت ک ــن اس ــاز در ای ــای تک ف جریان ه
چنانچــه ســرعت در جریــان دوغــاب از 
حــد مشــخصی پایین تــر باشــد، ذرات 
ته نشــین  ســیال  درون  جامــد  معلــق 
شــده کــه باعــث افزایش ســرعت ســیال 
در لولــه، افزایــش افــت فشــار، کاهــش 
دبــی خروجــی و درنهایــت کاهــش کارایی 
در  می شــود.  شــده  طراحــی  سیســتم 
 1 شــکل  در  کــه  همان طــور  واقــع 
مشــاهده می شــود، برخــاف جریان هــای 

Slurry flows  1

ســرعت  کاهــش  آن  در  کــه  تک فــاز 
ــای کاهــش افــت  ــه معن ــاً ب ســیال، الزام
فشــار سیســتم اســت، در جریان هــای 
دوغــاب در ســرعت مشــخصی کــه بــه آن 
ــه می شــود، افــت  ــی  گفت ســرعت بحران
فشــار نیــز مینیمــم می شــود. طراحــی 
بایــد  دوغــاب  انتقــال  سیســتم های 
بــه گونــه ای انجــام شــود کــه ســرعت 
انتقــال جریــان در محــدوده ی ســرعت 

بحرانــی انجــام شــود.
مختلــف  پارامترهــای  بــه  توجــه  بــا 
تاثیرگــذار بــرروی ســرعت بحرانــی و 
پیچیدگی هــای خــاص ایــن نــوع جریــان، 
هیــچ رابطــه ی دقیــق و تحلیلــی بــرای 
ــی2 وجــود  ــن مقــدار ســرعت بحران تعیی
وســیله ی  بــه  آن  مقــدار  و  نــدارد 
حــوزه  ایــن  در  کــه  آزمایش هایــی 

Critical velocity  2

انجــام شــده اســت و رابطه هایــی کــه از 
ــه  ــن آزمایش هــا ب ــرازش داده هــای ای ب
ــرد.  ــده اســت، صــورت می گی دســت آم
توســط  شــده  طراحــی  نرم افــزار  در 
شــرکت معیــار صنعــت خاورمیانــه، بــا 
توســط  کــه  آزمایش هایــی  بــه  توجــه 
افــراد صاحــب نظــر در ایــن حــوزه انجــام 
ــا توجــه  شــده اســت، ســرعت بحرانــی ب
در  و  محاســبه می شــود  رابطــه   8 بــه 
ــنهادی  ــای پیش ــا قطره ــر و ی ــت قط نهای
لولــه توســط نرم افــزار ارائــه می گــردد.

طراحی نرم افزار سایزینگ لوله برای جریان دوغاب

شکل1- رابطه ی افت فشار و سرعت در 
جریان تک فاز و جریان دوغاب

شکل2- نمایی از نرم افزار طراحی شده
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اقدامات الزم برای اجرای  مدیریت دانش
دانش محــور،   مدیریــت  اینکــه  بــه  توجــه  بــا   
عبــارت اســت از داشــتن رویکــرد یکپارچه ســازی 
ــار،  ــب، انتش ــایی، کس ــرای شناس ــتماتیک ب سیس
بــرای  دانــش  به کارگیــری  نگهــداری،  توســعه، 
دســت یابی بــه اهــداف،)IAEA(، اولیــن ضــرورت، 
در  دانــش  مدیریــت  سیســتم  یکپارچــه  نــگاه 
ســازمان اســت. بــرای یکپارچــه کــردن دانش هــا 
وجــود  کجــا  در  دانــش  کــه  بدانیــم  بایــد  مــا 
ــه  ــش در هم ــد دان ــه می دانی ــور ک دارد، همان ط
پروژه هــا،  مدیریــت  قبیــل  از  ســازمان  بدنــه 
مدیریــت ارتباطــات، مدیریــت منابــع انســانی، 
مدیریــت فرآیندهــا،  مدیریــت کنتــرل، مدیریــت 

اســتراتژی  و غیــره وجــود دارد. شــکل 1

ــک  ــش در ی ــردن دان ــز ک ــرد متمرک ــن رویک ــا ای ب
واحــد یــا بخــش خــاص می توانــد چالش هایــی بــرای 
پیاده ســازی آن ایجــاد کنــد به طوری کــه رشــد ایــن 
سیســتم در یــک نقطــه متمرکزشــده و در بدنــه 
الزمــه  نمی شــود.  مشــاهده  رشــد  آن  ســازمان 
داشــتن مدیریــت دانــش یکپارچــه، پیاده ســازی 
معیارهــای این سیســتم در ســطوح مختلف ســازمان 
می باشــد. )جــدول 1(. ایــن امــر از چنــان اهمیتــی 
 ISO ــدی ــه  در ویرایــش جدی برخــوردار اســت ک
9001- 2015 نیــز مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت. 
در ایــن اســتاندارد بیان شــده اســت کــه ســازمان 
بایــد دانــش الزم  بــرای فرآیندهــا دســت یابی 
بــه انطبــاق  محصــول یــا خدمــات را تعییــن کنــد.

شکل 1: جایگاه دانش در واحدهای سازمان

ســه رویکــرد در پیاده ســازی مدیریــت دانــش 
وجــود دارد کــه عبارت انــد از 

)Official implementation( پیاده سازی رسمی
)Official bottom up( رسمی پایین به باال

)Guerilla implementation( پیاده سازی گوریا
ــش  ــت دان ــرد مدیری ــه رویک ــن مقال ــا در ای م
جــاری در شــرکت مهندســی معیــار صنعــت 
خاورمیانــه کــه پیاده ســازی رســمی بــوده را 

می کنیــم  بیــان 
 :)Official implementation( رســمی  اجــرای 
ایــن رویکــرد چهــار مرحله  داشــته کــه عبارتند 

از:
افزایش آگاهی، تعهد و وفاداری  

ارزیابی مدیریت دانش  
مفاهیم مدیریت دانش  

پیاده سازی، بهبود و توسعه  
هرکــدام از ایــن مراحــل شــامل اقداماتــی 
اســت کــه  بایــد از طــرف ســازمان انجــام گیــرد 

ــه شــرح ذیــل مــی باشــد.  کــه ب
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برنامــه مدیریــت دانــش ،امــروزه بــا چالــش جلــب حمایــت مدیــران ارشــد روبــرو 
اســت، تعــداد زیــادی از ایــن مدیــران، بــه برنامــه هــای مدیریــت دانــش بــه عنــوان 
یــک مــد واژه  و مــد مدیریتــی گــران مــی نگرنــد، در نتیجــه ارائــه طــرح توجیهــی 
کســب و کار  مســتدل و قابــل اعتمــاد مــی توانــد در ایــن کارزار در جلــب حمایــت 

مدیــران ارشــد کارســاز باشــد.
در ایــن راســتا بســیاری از متخصصــان مدیریــت دانــش بــرای ارائــه طــرح توجیهــی 
برنامــه هــای مدیریــت دانــش، ســعی در ارائــه و محاســبه بازگشــت  ســرمایه 
جــدول شــماره 1  هــا در  فعالیــت  از  نمونــه ای  نموده انــد،  برنامه هــا  اینگونــه 
فهرســت شــده اســت.اما ایــن روش هــا منتقدانــی دارد کــه  برایــن عقیــده هســتند 
ــل و  ــتره ای از تعام ــه گس ــش ک ــت دان ــر مدیری ــیع نظی ــای وس ــرای برنامه ه ــه ب ک
یکپارچگــی افراد،فرایندهــا، فنــاوری هــای یــک ســازمان را بــه همراه دارد محاســبه 
بازگشــت ســرمایه، ابــزار مناســبی نیســت، اصــوال بــرای چنیــن برنامه هــای وســیع 
نظیــر یادگیری،توســعه اســتعدادها و تامیــن منابــع مالــی جهت اثربخشــی ســازمانی و 
.. ایــن محاســبه ممکــن نیســت و در صــورت محاســبه پایــه اســتداللی قــوی نــدارد.

ش؟
دان

ت 
یری

ه مد
رمای

ت س
ازگش

ب

ــت  ــه هــای مدیری ــرای برنام ــی ب ــه طــرح توجیه ــر چــه ارائ  اگ
دانــش براســاس مقدمــه کــه رفــت ضــروری بــه نظر می رســد، 
ــا از  ــن برنامه ه ــرمایه ای ــت س ــزان بازگش ــش از می ــا پرس ام
ــده  ــن عقی ــت،آنها برای ــی نیس ــوال صحیح ــدان س ــر منتق منظ

هســتند کــه در طــرح توجیهــی بایــد بــه ســواالتی نظیــر:
1. چرا باید برنامه مدیریت دانش در سازمان اجرا شود؟

2. این برنامه های چه منافعی دارند؟
3. و چگونه به تحقق اهداف سازمانی کمک می نماید؟

4. چگونــه نتایــج عملکــرد ســازمان در کنــار اجــرای ایــن 
برنامــه هــا بهبــود مــی یابــد؟

5. چگونــه نیازهــا، فرصــت هــا و چالــش هــای کارکنــان و 
ــود ؟ ــی ش ــع م ــا مرتف ــه ه ــن برنام ــا ای ــازمان ب س

ــا   ــند آی ــی پرس ــدان م ــود منتق ــای خ ــتیبانی از ایده ه در پش
چنیــن پرسشــی یعنــی محاســبه بازگشــت ســرمایه  بــرای 
برنامــه مالــی و منابــع انســانی مطــرح مــی شــود، ایــا کســی در 
ــکی دارد؟ در  ــازمان ش ــا در س ــرورت آنه ــت و ض ــورد منعف م
مــورد محاســبه بازگشــت ســرمایه ایمیــل یــا تلفــن چطور؟آیــا 

ــد مطــرح شــود؟ چنیــن پرسشــی بای
از منظــر منتقــدان بــه جــای تمرکــز بــرروی محاســبه بازگشــت 

ســرمایه بایــد
1. چگونگــی پشــتیبانی برنامــه هــای مدیریــت دانــش در 
ــر  ــال اگ ــوان مث ــه عن ــود ب ــه ش ــدی ارائ ــداف کلی ــق اه تحق
ســه هــدف اصلــی ســازمان افزایــش سود،تســریع زمانبنــدی 
انجــام کارهــا و بهبــود رضایــت مشــتریان باشــد، بایــد چگونگی 
تاثیــرات مثبــت اجــزای مختلــف برنامه هــای مدیریــت دانــش 
را بــر روی ایــن اهــداف در طــرح توجیهــی مشــخص نماینــد و 

بــه عبارتــی بــا برقــراری ارتبــاط منطقــی از چگونگــی پشــتیبانی 
برنامــه مدیریــت دانــش از اهــداف ســازمان، بخشــی از اعتبار 
ــازمان  ــرد س ــج عملک ــا نتای ــش را ب ــت دان ــا مدیری ــه ه برنام

مرتبــط ســازند
ــه  2. تعییــن ســناریوی هــای توجیهــی و تعمیــم منافــع آنهــا ب

عنــوان مثــال 
a. اگــر بــا جلوگیــری از تکــرار اشــتاباهات در اجــرای   

پروژه هــای گذشــته در پــروژه جــاری صرفــه جویــی قابــل 
ماحظــه ای حاصــل شــده باشــد)مثا 2 میلیــون دالر( کــه 
بســیار بیشــتر از هزینــه برنامــه مدیریــت دانــش اســت، 
ــتباهات  ــرار اش ــدم تک ــی ع ــرد یعن ــن رویک ــرار ای ــا تک ــذا ب ل
گذشــته، تاثیــر بــه ســزای بــر روی ســودآوری شــرکت خواهــد 

داشــت.
b. اگــر بــا بهــره گیــری ســریع نســبت بــه رقبــا از یــک   

فرصــت بــا ارائــه یــک راهکارتوســط خبــرگان، موفــق بــه اخــذ 
ــون دالر(، پــس تکــرار  ــا 10 میلی ــم )مث قــراردادی شــده ای
ایــن رویکــرد مــی توانــد تاثیــر بــه ســزایی بــر روی ســودآوری 

ــد. ــته باش ــرکت داش ش
3. تعیــن منافــع مرتبــط از 14 منعفــت ارائــه شــده در جــدول 
2 بــرای برنامــه مدیریــت دانــش و برنامه ریــزی جهــت حصــول 

ــع مذکور مناف
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4. شناســایی چالش هــای اصلــی ســازمان 
محصوالت،حــوادث  برگشــت  نظیــر 
شــکایات  جانــی،  مصدومیت هــای  و 
وجــدان  زیانــده،  محصــوالت  حقوقــی، 
کاری پاییــن، از دســت دادن مشــتریان، 
و  خبــرگان  جــذب  امــکان  عــدم 
کارشتاســان حرفــه ای و ... کــه مدیریــت 
آنهــا  بهبــود  در  توانــد  مــی  دانــش 

نمایــد. ارائــه  راهــکار 
دانــش  مدیریــت  برنامــه  ارائــه   .5
بــا تکنیــک هــای داســتان ســرایی در 
ابتــدای کار  و پــس از شــروع ارائــه 
ــت  ــا ثب ــا ب ــه و نهایت ــتاوردهای اولی دس
از  اصلــی  کاربــران  نظــرات  ضبــط  و 
ــه  موفقیــت هــای ایــن برنامــه نســبت ب
کارکنــان  و  مدیــران  مشــارکت  جلــب 

اقــدام شــود. ســازمان 
در نهایتهــا پیشــنهاد مــی شــود در اجرای 
ایــن برنامه هــا بــه یکــی از اصلــی تریــن 
چالــش هــای آن یعنــی مدیریــت جریــان 
ــن  ــاط مابی ــراد از آن ارتب ــه م ــش ک دان
خلــق دانــش و اســتفاده از آن اســت 
و  ســازمانی  درون  ســطح  دو  در  کــه 

پذیــرد.  مــی  صــورت  ســازمانی  بیــن 
مدیریتــی  نویــن  ابــزار  اســتفاده  بــا 
نظیــر تئــوری بازیهــا توجــه ویــژه شــود. 
ادبیــات  در  دانــش  جریــان  چالشــهای 
دوراهــی  چهــار  در  دانــش  مدیریــت 

ــود. ــی ش ــه م ــل خاص ذی
ــر  ــوم ب ــن مفه ــی: ای ــیلوهای دانش  • س
پایــه بــاور ســیلوهای ذهنی در ســازمانها 
ــأت  ــدرت نش ــه ق ــود ک ــی ش ــتوار م اس
گرفتــه1 تملــک دانــش تصــور می شــود، 
ــه  ــی ب ــا تمایل ــی از آنه ــا بخش ــراد و ی اف
ــا  ــد و ب ــش ندارن ــذاری دان ــتراک گ اش
ــظ  ــور حف ــا تص ــش ب ــظ دان ــعی در حف س
می نمایند.ایــن  اقــدام  خــود  قــدرت 
امــر موجــب عــدم تعــادل دانشــی در 

می شــود. ســازمان 
• تــراژدی کاالی عمومــی دانــش: دانــش 
در ایــن ســازمان بــه مثابــه کاالی عمومــی  
بــا دو مشــخصه  اســتثناء ناپذیری و غیــر 
افــراد  می شــود،  نگریســته  رقابتــی 
در ایــن ســازمان ها از مخــزن دانــش 
ــد و در ایجــاد  مشــترک اســتفاده می برن

KM WORLD 1- مراجع: کنفرانس

و غنــای آن تاشــی نمی کننــد و در واقــع 
مخــزن  ایــن  از  رایــگان  صــورت  بــه 
دانشــی اســتفاده مــی کننــد کــه موجــب 
دانــش  مدیریــت  نظــام  ناکارآمــدی 

می شــود
• مقاومــت دانشــی: در حالــی که ســازمان 
ســعی مــی کنــد بهینــه کاوی و رویــه های 
کارآمــد در درون ســازمان جــاری ســازد 
امــا بــه دالیلــی نظیــر مشــابهت موضــوع؛ 
انگیزه هــای درونــی و ارتباطــات قــوی 
بــا  جــذب  ظرفیــت  و  گروهــی  درون 

ــود   ــرو می ش ــع روب موان
• دانــش مســموم: در ایــن حالــت توزیــع 
ــا ایجــاد  نامتــوازن دانــش در ســازمان ب
ــوص  ــع در خص ــا  و موان ــش داوری ه پی
اشــتباهات  و  تناقضهــا  از  یادگیــری 
گذشــته ،اثــرات بســیار نامطلوبــی بــر 
ــوند  ــی ش ــبب م ــازمان را س ــرد س عملک
ــتفاده از  ــع اس ــی از مواق ــی در بعض حت
ــخصی  ــال ش ــع و امی ــت مناف ــش جه دان
اســتفاده  مــورد  ســازمان  در  افــراد 
قــرار مــی گیــرد کــه بــر اعتبــار و پایایــی 

ســازمان را بــه خطــر می انــدازد.


