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  بررسی ارتباط مدیریت دانش و نظام پیشنهادها 
  امیر گالب، رضا نیکوبیان باقري، حسین آذري

  )پارس(شرکت مهندس و ساخت ژنراتور مپنا 

  

  چکیده

ها نیزبه عنوان  نظام پیشنهاد.  کند اي ایفا می هاي موفق نقش ویژه مدیریت دانش به عنوان یک سازوکارمدیریتی درسازمان
شرح وتحقیق صورت .  هاي سازنده پرسنل هرسازمان مطرح است مشارکتی ، ابزاري مطلوب جهت استفاده از ایدهیک نظام 

گرفته درجهت اثبات فرض مسئله ارائه شده است که بازگوکننده ارتباط تنگاتنگ این دوپدیده خواهد بود ، شرکت مهندسی و 
هاي مدیریتی کارآمد به عنوان مطالعه موردي  ه پیاده سازي سیستمبه عنوان سازمانی عالقمند ب) پارس(ساخت ژنراتور مپنا 

مدیریت ( شودکه نتایج کمی حاصل دراین مطالعه نشان دهنده تجربه موفق آن سازمان در همسوسازي این دوپدیده مطرح می
ولیددانش درشرکت اي درت نظام پیشنهادهابه عنوان یک سیستم مستقل که سهم عمده.   خواهدبود) دانش ونظام پیشنهادها

شودقابل ذکراست  شود درنهایت به نحوه تعیین وبازبینی اهداف بااستفاده ازچرخه دمینگ پرداخته می مپنا پارس داردمعرفی می
  .کند هاي تشویقی بیان شده کمک شایانی در رسیدن به اهداف تعیین شده می سیستم

  یمدیریت دانش ، نظام پیشنهادها ، نظام مشارکت:کلمات کلیدي
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  معرفی و مرور ادبیات مدیریت دانش -1

که ] 6[ها و مشاغل پیدا کرده است   اي در آکادمی یک زمینه کاري روشن است که در دهه گذشته اهمیت ویژه1مدیریت دانش
مدیریت دانش یک روش روشن سیستماتیک براي مدیریت علوم در سازمان ارائه ] . 7[امروزه علم پایه و اساس هر رقابتی است 

ها مدیریت دانش را به عنوان یک  بسیاري از سازمان].9[که به عنوان یک ابزار در هر سازمان و حرفه قابل استفاده است]  8[کند می
هاي بزرگ مستقر  هاي خود براي سهامداران و مشتریان به کار گرفته اند در بسیاري از شرکت اهرم دانشی در داخل و خارج سازمان

ها زمانی  و نقش مدیریت دانش در سازمان2ارزش. شود یریت دانش به عنوان یک ابزار کارآمد استفاده میدر اروپا و آمریکا از مد
مورد ) ها جوامع ، دولت(گردد که تغییرات مثبت در سازمان مشاهده شود دراین رویکرد منابع مهم و نیازهاي سازمان  مشخص می

شوند در این صورت است که براي  ها توسط دانش هدایت می انسان گیرد ،در مدیریت دانش توجه قرار گرفته و سمت و سو می
اي رشد و پرورش یابند که در ایجاد ، تبادل  هاي فردي و سازمانی بایستی به گونه در یک سازمان توانایی. سازمان مفید خواهند بود 

زمان و نیروي انسانی آن ارزش قائل شویم و گیرد که براي سا و گردآوري دانش توانمند باشند این امر زمانی جامه عمل به خود می
  .در راستاي شکوفایی استعدادهایش حرکت کنیم

هاي اطالعاتی ویژه براي یکپارچه سازي و به  ها در حال توسعه سیستم اشاره کردند که بسیاري از سازمان] 2[ 4و الوي3لیدنر
هاي زیادي را  بل برداشت است اول ، مدیریت دانش تکنیکدو نکته قابل توجه از این دو دیدگاه قا. اشتراك گذاشتن علم هستند

گیرد، در یک سازمان پرسنل و فرهنگ محیط کاري عوامل مهمی در تعیین موفقیت و  براي به اشتراك گذاشتن علوم دربر می
شد و پایداري دوم ، این رویکرد روي روش دقیق تاکید داردکه مانع ر] . 3،4[ها هستند شکست اولیه مدیریت دانش در سازمان

 .مدیریت دانش در سازمان نشود

داراي   هاي مختلف است، مادامی که مدیریت دانش در سازمان هاي متنوع براي سازمان ها و تکنیک مدیریت دانش داراي دیدگاه
دانش بایستی با بیان کردند که مدیریت ] 5[6و لیبوویتز5بکمن.تواند به طور مطلوب پیاده سازي شود سازماندهی مناسب نباشد نمی

با مطالعه بر روي ادبیات مدیریت . هاي پیشرفت موجود در سازمان یکپارچه باشد اهداف استراتژیک سازمان براي درك پتانسیل
یکی از تعاریفی که اخیرا در خصوص مدیریت دانش ] 10[شویم  دانش  متوجه تغییر تعریف این رویکرد در جهت تکمیل آن می

هاي هدفمند براي پشتیبانی سازمان است  ها و تکنیک ها ، استراتژي مدیریت دانش  مجموعه سیاست: کند  ارائه شده است بیان می
مدیریت دانش به سمت ].  11[دهد یک سازمان رقابتی شرایط خود را بوسیله بهبود کارآمد ، نوآوري ، همکاري پرسنل ارتقاء می

توان به عنوان یک منبع اقتصادي مهم یاد کردکه  حقیقت از دانش میکند در  هاي پنهان سازمان حرکت می آشکار نمودن ارزش
  ].1[ شود هاي قابل لمس سازمان می باعث افزایش دارایی

    

                                                             
١Knowledge management 
٢value 
٣Leidner 
٤Alavi 
٥Beckman 
٦Liebowitz 
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 معرفی و مرور ادبیات نظام پیشنهادها -2

به اي است پرسنل هر سازمان  هر سازمان داراي ابعاد گوناگون است که پرسنل آن به عنوان بعد اجتماعی داراي اهمیت ویژه
ها تالش شود و ایشان را  گیرد  لذا بایستی در جهت استفاده مناسب از این سرمایه هاي آن مورد توجه قرار می عنوان یکی از سرمایه

هاي رو  را به عنوان یک نظام مشارکتی مطلوب در سازمان7ها توان نظام پیشنهاد در منافع سازمان مشارکت داد اینجاست که می
هاي  پایه گذاري شد که بسته8در شرکت جنرال الکتریک 1906م نظام پیشنهادها اولین بار در سال سیست. بجلو مطرح کرد 

اي جهت بهبود عملکرد و عملیات  گرفت ،کارکنان پیشنهادهاي خود را در دفترچه ها مورد توجه قرار می پیشنهادي در دپارتمان
توان ادعا کرد یک  زمانی می. هاي معتبر جهان رواج یافت ازمان،دیري نپایید که این سیستم در س] 12[کردند سازمان ارائه می

هاي  تواند پیشنهاد سازمان می.هاي موفق است که ارائه پیشنهاد جزئی از فرهنگ سازمانی آن باشد  سازمان داراي نظام پیشنهاد
ها مورد  اي پرسنلی که پیشنهاد آنها بر معموال در نظام پیشنهاد.  بهبودکارکنان خود را به سمت نیازهاي اساسی خود سوق دهد

جویی مالی حاصل از پیشنهاد مربوطه در  تواند درصدي از صرفه شود ، این پاداش می تایید سازمان است پاداش در نظر گرفته می
ره یا به تواند براي یک دو نظام پیشنهادها می. نظر گرفته شود یا یک مقدار ثابت باشد و یا با توجه به دستورالعملی محاسبه شود

تواند به صورت فردي یا در قالب تیم باشد که در هر دو حالت پیشنهاد  ارائه پیشنهاد می. دار در سازمان مستقر گردد صورت ادامه
هاي  گیرد ، نظام پیشنهادها راهی براي شناختن علم و ایده مربوطه توسط گروهی متخصص از همان سازمان مورد بررسی قرار می

توان  ها به عنوان یک سیستم در سازمان مطرح میگردد لذا نیاز به بازنگري و بهبود دارد می نظام پیشنهاد.ست پرسنل هر سازمان ا
  .چرخه دمینگ را براي آن به صورت زیر تعریف کرد
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  ها تعریف چرخه دمینگ براي سیستم نظام پیشنهاد:  1شکل 

گردد  ،مسئله مقاله مطرح می 3ها را نشان داد  ، در بخش  در این تحقیق سعی خواهد شد رابطه مدیریت دانش و نظام پیشنهاد
گردد و  پیشنهادها ارائه می اي عملی از ارتباط مدیریت دانش و نظام نمونه 5پردازیم ، در بخش به اثبات آن می 4و در بخش 

  . هد شدنتیجه گیري خوا 6درنهایت در بخش 

                                                             
٧Suggestion Systems 
٨General Electric 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 طرح مسئله -3

ها  اي میان مدیریت دانش به عنوان یک سازوکار مدیریت و نظام پیشنهادها به عنوان یک نظام مشارکتی در سازمان آیا رابطه
  :توان فرض آماري را در خصوص این پرسش به صورت زیر تعریف کرد می. وجود دارد

  

  

  

 ارتباط مدیریت دانش و نظام پیشنهادها -4

مسئله مهم در مدیریت دانش ایجاد و به . هاي موجود در هر سازمان داراي نقاط مشترك و تاثیرپذیر از هم هستند  ماکثر سیست
ها ارائه پیشنهاد  شود ، در نظام پیشنهاد اشتراك گذاشتن دانش است که این مهم از طریق همکاري و همفکري کارکنان حاصل می

ابل درك است که ارائه پیشنهاد به صورت تیمی نسبت به نوع فردي آن ارجعیت دارد، پذیرد ق به صورت انفرادي یا تیمی صورت می
با توجه به آنکه موفقیت یک سازوکار اطالعاتی . است   هاي کاري داراي اهمیت ویژه در مدیریت دانش نیز ایجاد دانش از طریق تیم

هاي ارائه پیشنهاد در جهت صحیح در زمینه ارائه پیشنهاد  ویژه در سازمان در گرو سازماندهی مناسب آن است لذا سازماندهی تیم
  .ها داراي اهمیت است  و حل مسائل سازمانی درشرکت

ها داراي شخصی  هاي تخصصی دانشی و بررسی پیشنهاد است که هر یک از این تیم بی تردید یکی از اجزاء نظام پیشنهادها تیم 
هاي مختلفی بر عهده دارند بویژه دبیر که در امر رواج  هاي تخصصی و دیبر مربوطه مسئولیت تیم. مسئول به عنوان دبیر است

کند به عبارت دیگر در راستایترویج فرهنگ ایجاد و به اشتراك گذاشتن دانش در  فا میفرهنگ مشارکت سازمانی نقش مهمی ای
کند ، کارکنان نیز با ارائه پیشنهاد در جهت ایجاد دانش و به اشتراك گذاشتن معلومات خود و رفع  می سطح سازمان تالش 

که این امر یکی از اهداف مدیریت دانش است ، شود  دارند که باعث تغییرات مثبت در سازمان می مشکالت سازمانی گام برمی
اکثر . افزایش میزان پیشنهادهاي ارائه شده در هر سازمان نشان دهنده افزایش فرهنگ ایجاد علم و به اشتراك گذاشتن آن است

گردد و از  هاي سازمان می جویی اقتصادي است در نتیجه باعث کاهش هزینه  پیشنهادهاي ارائه شده در هر سازمان داراي صرفه
ها مطرح است اینجاست که اشتراك این دو پدیده به  سوي دیگر مدیریت دانش به عنوان یک منبع اقتصادي در سطح سازمان

  .گردد  لحاظ اقتصادي آشکار می

شود ،  هاي ارائه شده تولید می شود، دانش توسط پیشنهاد ریزي می هاي هدفمند برنامه ها جهت ارائه پیشنهاد در نظام پیشنهاد 
شود  که این همان چرخه دمینگ است در  گیرد و در صورت تایید اجرا می هاي تخصصی مورد بررسی و پایش قرار می توسط تیم

دهد ، بایستی سازماندهی در جهت تولید دانش ایجاد شود تا سمت و سوي  واقع در مدیریت دانش نیز همین موضوع رخ می
  .شود ه ، توسط کارکنان ایجاد و به اشتراك گذاشته میمناسب به خود گیرد ، دانش جهت داده شد
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  .توان ارتباط مدیریت دانش و نظام پیشنهادها را در شکل زیر به تصویر کشید می 

  

 

 

  

  

 

 ها نمایش ارتباط مدیریت دانش و نظام پیشنهاد:  2شکل

  .توان پذیرفت را نمیH0شویم لذا فرض  ها می با توجه به شرح فوق متوجه ارتباط تنگاتنگ مدیریت دانش با نظام پیشنهاد

 )پارس(مطالعه موردي شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا  -5

  تحقیق -5-1      

جود دارد، در مپنا پارسجهت بررسی پیشنهادها و بیان شد رابطه تنگاتنگی میان مدیریت دانش و نظام 4همانطور که در بخش 
دبیر کمیته تخصصی خواسته شد میزان ساعاتی که طی دو ماه  6آماري رابطه مدیریت دانش و نظام پیشنهادها در سطح سازمان از 

د ها کردند را در پایان ماه به دبیر خانه نظام پیشنهادها گزارش دهن صرف پیشبرد نظام پیشنهاد 2012سپتامبر و اکتبر سال 
است به خصوص بررسی پیشنهاد زیرا با افزایش زمان جلسات ... ها و  ها شامل ترویج فرهنگ ، بررسی پیشنهاد پیشبرد نظام پیشنهاد

ها خواهد  شود که این امر موجب افزایش خروجی کمیته ها کاسته می ، زمان تاخیر تعیین تکلیف پیشنهاد  بررسی پیشنهادها
شود ، از طرف دیگر در پایان هر ماه ، آماري از  پیشنهادها باعث افزایش انگیزه ارائه پیشنهاد میشدکاهش زمان تاخیر در بررسی 

کمیته مورد  6شود که آمار تعداد  پیشنهادها گزارش می هاي ارائه شده بوسیله کارکنان واحدها توسط دبیرخانه نظام تعداد پیشنهاد
میزان ساعات صرف شده در   Hهاي مورد تحقیق ،  کمیته A ،… ،Fست ، درآننظر از آن استخراج شد که در جداول زیر درج شده ا

واحد  6تعداد پیشنهادهاي ارائه شده در این  Nتوسط دبیر کمیتهو...) ها و  ترویج فرهنگ ، بررسی پیشنهاد(ها  پیشنهاد پیشبرد نظام
ها  با توجه به نوع  تعریف سیستم در سازمان مدیر و زیر مجموعه آن داراي یک کمیته تخصصی بررسی پیشنهاد. در ماه هستند 

  .است

    

  مدیریت دانش نظام پیشنهادها
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September 2012 

  

 A B C D E F 
H 15 14 17 13 16 14 
N 40 26 50 29 38 35 

  

  ها در ماه سپتامبر اطالعات کمیته:  1ها در ماه اکتبر   جدول  اطالعات کمیته:  2جدول 

توضیح داده خواهد  2- 5توان ارائه پیشنهادها توسط کارکنان را نوعی تولید دانش در سازمان دانست زیرا همانطور که در بخش  می
گیرد  و ساعات صرف شده  شود که در حوزه مدیریت دانش قرار می ها منجر به تولید دانش می شد درصد قابل توجهی از پیشنهاد

ضریب همبستگی اگر. ها مطرح است رد نظام پیشنهادها به عنوان جزئی از سیستم پیشنهادها در پیشب توسط دبیران کمیته
  باشد آنگاه  yیا  Nو وابسته xیا همان  Hهاي مستقل  متغییر

  
0.879 50.40 365.34 10.84 September 

0.797 60.50 328.84 17.50 October 

  ها متغییرضریب همبستگی : 3جدول 

هاي ضریب همبستگی آن است که باشد که حال با توجه به آنکه ضریب همبستگی محاسبه  دانیم یکی از ویژگی همانطور که می
یابد به  توان نتیجه گرفت که با افزایش متغییر مستقل ، متغییر وابسته به طور متوسط افزایش می مثبت استمی  3شده در جدول 

هاي دانشی افزایش  هاي ارائه شده و در نتیجه تعداد پیشنهاد ها میزان تعداد پیشنهاد شدن دبیران کمیتهتر  عبارت دیگر با فعال
هاي مورد مطالعهطبق مفاهیم رگرسیون  یابد لذا داراي رابطه مستقیم هستند حال اگر نمودار مربوط به هر ماه را براي کمیته می

تعداد پیشنهادهاي ارائه شده NAو  Aساعت صرف شده توسط دبیر کمیته  میزانHA کنیم به طوري که اگر  خطی ساده رسم می
  .را یک زوج مرتب تعریف کرد ادعاي خطی بودن دو متغییر قابل مشاهد است )NA,HA(توان  باشد میAدر واحد 
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ها   پیشنهاد توان به ارتباط مدیریت دانش و نظام ازضریب همبستگی بدست آمده و نقاط  ترسیم شده  و نحوه استقرار منظم آنها می
  .را پذیرفت  HOتوان فرض  پی برد  پس نمی

  )پارس(ها در شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا  مطالعه مدیریت دانش و نظام پیشنهاد -5-2      

در مپنا پارس شکل گرفت که رفته رفتهبا اعمال برنامه و هدف گذاري مناسب ) 1383( 2004پیشنهادها در سال  سیستم نظام
 2009برقراري سازوکار مناسب مدیریت دانش در سال ها جهت  در جهت تکامل و بهبود گام برداشت ، از سوي دیگر تالش

  .آغاز شد ) 1389(

هاي صورت گرفته در این زمینه  در شرکت  ارتباط عمیق مدیریت دانش و نظام پیشنهادها نشان داده شد لذا فعالیت 2در شکل 
  .مستثنی نیست) ارتباط دو سیستم(مهندسی و ساخت ژنراتور مپنانیز از این قاعده 

هاي موجود هر مدیر و زیر مجموعه آن داراي یک کمیته تخصصی  بیان شد طبق دستور العمل 1-5که در بخش همانطور 
تیم تخصصی جهت بررسی  26شود از این رو  ها بررسی می ها با موضوعات مرتبط در آن باشد که پیشنهاد ها می بررسی پیشنهاد

شوند که در زمینه موضوعات مرتبط با آن  هاي دانشی نیز محسوب می هاي تخصصی به عنوان تیم پیشنهادها تعریف شد ،این کمیته
ها نیز بر عهده ایشان است ، با توجه به اهمیت  کمیته متخصص هستند از این روتشخیص دانشی یا غیردانشی بودن پیشنهاد

نشی در واحد مربوطه به عنوان هاي دا کاري و بررسی جوانب امر به صورت بسته ها پس از چکش ، این پیشنهاد پیشنهادهاي دانشی 
هاي ارائه شده دانشی و مابقی  با توجه به اینکه ، قسمتی از پیشنهاد. شود یک سازوکار کارآمدجهت رفع مشکالت سازمان ثبت می

ر هاي دانشی یا غی توانندداراي زمینه کنند می هایی کهدریافت می هاي تخصصی نیز بنا به پیشنهاد غیر دانشی هستند لذا کمیته

رگرسیونی در ماه سپتامبر نمودار:  3شکل  اکتبررگرسیونی در ماه  نمودار: 4شکل    
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هایی مانند مهندسی و تحقیق و توسعه یا تکنولوژي تولیدبار دانشی بیشتري نسبت به کمیته  دانشی باشند به عبارت دیگر کمیته
  .منابع انسانی یا پشتیبانی دارند

داد ها از اهمیت زیادي برخوردار است در مپنا پارس نیز بدین گونه است اگر   تع ها افزایش کمی پیشنهاد در همه سازمان
  ام باشد  آنگاه تاکنونiپیشنهادها ارائه شده در سال

 

 

 

پیشنهاد در  5700هاي شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس ثبت شده ، از این تعداد  پیشنهاد در دبیرخانه نظام پیشنهاد
ها منجر به تولید دانش  صد آن در 40پیشنهاد تایید نهایی شده است که تقریبا 2300هاي مرتبط مورد بررسی قرار گرفته  و  کمیته

  .گیرند هاي غیر دانشی قرار می هاي تصویب شده در حوزه پیشنهاد شده و بقیه پیشنهاد

هدف اصلی . اي برخوردار است  ها از اهمیت ویژه هدف گذاري براي سیستمنظام پیشنهاد 4و  2طبق مفاهیم بیان شده در بخش 
  تعریف شده در مپنا پارس 

 

 

اي به عنوان  یگر هدف اصلی ماکزیمم کردن تعداد پیشنهادهاي ارائه شده توسط کارکنان در هر سال است البته نقطهبه عبارت د
پیشنهاد است که براي  3500، دریافت 2012شودبه عنوان نمونه نقطه هدف تعیین شده در سال  هدف نیز در نظر گرفته می

در سال مورد نظر طبق تابع هدف تعریف شده از نقطه هدف عبور کند طبق شود اگر پیشنهادهاي دریافتی  رسیدن به آن تالش می
  .تعاریف اولیه مدیریت ریسک به عنوان یک فرصت در سیستم تلقی خواهد شد

شود،  هدف دیگري که در مپنا پارس تعریف شده است  حداکثر کردن میزان تعداد پیشنهادهایی که منجر به تولید دانش می
  ام باشد آنگاه iهاي دانشی در سال  تعداد پیشنهاد9اگر

 

یهدف رسیدن  شود از این رو نقطه هاي تخصصی به تولید دانش منجر می درصد پیشنهادهاي تایید شده در تیم 40البته طبق تجربه 
براي  اي در نظر گرفته شده است که براي دستیابی به هدف دانشی مطرح شده امتیاز ویژه 2012پیشنهاد دانشی براي سال  570به

  .شود ها در نظر گرفته می این گونه پیشنهاد

                                                             
٩Knowledge Suggestions 
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به این خاطر ماکزیمم کردن تعداد پیشنهادها هدف اصلی سیستم است زیرا با افزایش کمی پیشنهادها تعداد پیشنهادهایی که 
جهت هدف گذاري مجدد، نتایج حاصل از هدف ) سال(در پایان هر دوره . شود نیز افزایش خواهد یافت  منجر به تولید دانش می

ریزي مناسبی  خه دمینگ مورد پایش و تحلیل قرار خواهد گرفت تا نقطه هدف و برنامهریزي دوره قبل طبق چر گذاري و برنامه
  . تخصصی ، براي پیشبرد هرچه بهتر این دو سیستم در دوره آینده در نظر گرفته شود)کمیته اصلی(توسط شوراي عالی 

بیر کمیته جهت پیشبرد نظام بیان شده ارتباط معناداري بین میزان ساعات صرف شده توسط د1- 5همانطور که در بخش 
توان با افزایش متغییر مستقل که همان میزان ساعات صرف شده است باعث افزایش  ها و تولید دانش وجود دارد لذا می پیشنهاد

هاي تخصصی اختصاص داده  اي که به دبیران و اعضاي تیم میزان تولید دانش در سازمان شد از این رو عالوه بر پاداش دوره
هاي تخصصیدر شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس در نظر  اي دبیران تیم سازوکار مناسبی جهت ارزیابی دوره شود، می

گیرند ، همچنین  ها مورد تشویق قرار می شوندو برترین ، دبیران امتیازدهی می] 13[شاخص عملکردي 10گرفته شده که با توجه به 
در جهت ) شود هرمدیر و زیر مجموعه به عنوان  یک واحد در نظر گرفته می( ی واحدهاهاي تخصص تیم در راستاي تالش دبیران و 

پیشنهادها و تولید دانش  ، کارکنان سازمان نیز بایستی انگیزه الزم جهت ارائه پیشنهاد و تولید دانش داشته باشند لذا  پیشبرد نظام
دها نیز براساس نرخ دستیابی به اهداف کمی ، بررسی پیشنهاد و هایی که مورد تایید هستند واح عالوه برپرداخت پاداش پیشنهاد

گیرند تجربه  واحدها مورد تشویق قرار می  ها مورد ارزیابی و برترین هاي تخصصی مربوطه و اجراي پیشنهاد تولید دانش در کمیته
ها و مدیریت دانش و  پیشنهاد دهد برقراري سیستم مناسب تشویق رسیدن به اهداف تعریف شده براي دو سیستم نظام نشان می

  .تقویت رابطه این دو موثر است

 نتیجه گیري -6

جهت اثبات ) 1(ها بر هم نشان داده شد ، فرض آماري  در این مقاله رابطه مدیریت دانش و نظام پیشنهادها بررسی و تاثیر آن
ر مپنا پارس به عنوان یک مدل دو در نهایت تجربیات موفق شرکت مهندسی و ساخت ژنراتو.ادعاي ارتباط این دو مطرح شد

  .کاربردي در برقراري ارتباط این دو و تاثیر مثبت  نظام پیشنهادها بر مدیریت دانشبیان شد10هدفه

جهت شناسایی و .  دانشی ارائه شود که شاید داراي اهمیت یکسان نباشند  امکان دارد در یک سازمان تعداد زیادي پیشنهاد
پیشنهادهاي دانشی  - 1شود به دودسته از پیشنهادهاي دانشی توجه خواص شود  اي دانشی توصیه میاستفاده مناسب از پیشنهاده

پیشنهادهاي دانشی که پس از رتبه بندي با استفاده از ابزار استاندارد در  - 2شوند  که در جهت رفع مشکالت سازمان ارائه می
نهاد را به دلیل اهمیت بیشتر نسبت به سایر پیشنهادهاي دانشی در توان این دودستهپیش گیرند ، می هاي باالي جدول قرار می رده
 . هاي مشخصی تهیه کرد ها دستورالعمل هاي تخصصی موقت یا دائمی دیگري مورد تجزیه و تحلیل قرار داد تا در جهت اجرا آن تیم

  

  

                                                             
١٠Bi objective 
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