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 و تأثير آن در نظام پيشنهادات سازمانهار مديريت دانش د اجرايي فرايند
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  پيام نور اصفهاندانشگاه   آمار كارشناس

 شركت پااليش نفت اصفهان
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  چكيده
مفاهيم كاربردي نظام پيشنهادها و چگونگي برقرار پرداخته و سپس و فرايند آن   مقاله حاضر در ابتدا به تشريح مديريت دانش   

هر چند در سالهاي اخير، مديريت دانش از شهرت زيادي،  .ارتباط ميان آن دو در راستاي اهداف يك سازمان را بررسي مي كند
با   سازمانهاترين راهكارهاي آشنايي  اين مقاله به دنبال ارائه اثربخشو  وردار گرديده استش و تجارت، برخبخصوص در بخش آموز

فرايند خلق  در اين راستا  .بكار گرفت سازمانها آموزشمفهوم مديريت دانش بوده تا از آن طريق بتوان به بهترين شكل آنرا درانواع 
مديريت نظام بيان مي گردد و مراحل فرايند تبديل دانش  از طريق   اسازمانهبه ويژه  و تسهيم دانش در سازمان هاي آموزشي

اين مقاله نگاهي اجمالي به  .كه از دانش و نفوذ بيشتري بمنظور تغيير ادراك و رفتار افراد برخوردارند، صورت پذيرد پيشنهادات
پتانسيل هاي موجود در نظام پيشنهادها جهت دسترسي هر چه بهتر و آسان تر و بكارگيري هر چه روانتر دانش مجموعه كاركنان 
يك شركت براي تعريف و حل مسائل سازماني در قالب ساختاري سازمان يافته و هدفمند توأم با در نظر گرفتن مسائل انگيزشي مي 

  .ازدپرد
  ، مديريت مشاركتينظام پيشنهادهامديريت دانش، دانش،دانش صريح،دانش ضمني، : كلمات كليدي
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  مقدمه
با توجه به تغييرات مستمر، افزايش عدم اطمينان، پيچيدگي شرايط و رشد روزافزون سرعت و شتاب آنها در عرصه هاي مختلف، به 
ويژه در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات، اوضاع اقتصادي و خواسته هاي مشتريان؛ فضاي رقابت بين سازمانها در حوزه كسب و كار 

در چنين فضايي افزايش قدرت رقابتي و توانمندسازي سازمانها به منظور ادامه حيات و بقاء آنها نقش . تبيش از پيش تشديد شده اس
  . تعيين كننده اي خواهد داشت

افزايش قدرت رقابتي سازمانها در گرو توليد محصوالت و ارايه خدمات با قيمت مناسب، كيفيت مطلوب، خدمات پس از فروش به موقع 
مديريت دانش مجموعه اي . تريان و نهايتا تامين حاشيه سود مناسب و منفعت براي سهامداران و ذينفعان مي باشدو قابل قبول به مش

مديريت دانش رويكردي ساخت يافته است كه رويه هايي . از فرآيندها براي فهم و به كارگيري منبع استراتژيك دانش در سازمان است
دراين مقاله  . ذخيره و بكارگيري دانش به منظور تامين نيازها و اهداف سازمان برقرار مي سازدرا براي شناسايي، ارزيابي و سازماندهي، 

سعي داريم بر مبناي نگرس سيستمي به موضوعات به جاي اعمال تفكر و اگرا درخصوص نظام پيشنهادها و مديريت دانش، تفكري 
يده در يك سازمان عالوه بر آنكه امكان مشاركت تعداد بيشتري از در صورت اجرايي شدن اين ا. همگرا را دراين خصوص به كار بنديم

  . استقرار آن با سرعت بيشتر و هزينه كمتري امكان تحقق مي يابد. كاركنان جهت استقرار سيستم مديريت دانش فراهم مي آيد
  شناخت و درك مفاهيم مديريت دانش در سطح سازمان  
ستيابي به اهداف و نتايج موردنظر در گرو شناخت دقيق و درك عميق از نحوه عملكرد مديريت صحيح و اثربخش بر هر سيستم و د 

با مطالعه يك كتاب، مقاله و صرفا شركت در يك سمينار و يا همايش جوابگوي آگاهي . سيستم و توان كنترل و هدايت آن مي باشد
ت ارشد سازمان نسبت به ابعاد مختلف فرآيند اجرايي در مرحله نخست ضروري است مديري. الزم و كافي از مديريت دانش نمي باشد

مديريت دانش، اصول و قواعد رهبري فرهيختگان و اهميت آن در ايجاد توانمندي رقابتي سازماني، آگاهي كاملي به دست آورد و سپس 
جموعه به صورت اصولي و چنين اقدامي موجب مي گردد كه اجزاي مختلف م. اين آگاهي را در اليه هاي مختلف سازمان انتقال دهد

  . منطقي با موضوع برخورد نموده و همكاري و مشاركت موثري را در فرايند موردنظر به عمل آورند
  :مديريت دانش

 ,Foucault( شناخت رو به رشدي در حوزه تجارت در رابطه با اهميت دانش به عنوان يك منبع حياتي براي سازمانها  وجود دارد 

1980; Winter, 1987; Leonard, 1999  .( دراقتصاد جديد، افراد و سازمانها بر نگهداري و ارتقاء سرمايه دانشي خويش جهت ابتكار
. مديريت دانش اگر چه مفهومي نسبتاً قديمي است .١) Metaxiotis ،2005 به نقل از1385حسن زاده،(و خالقيت تاكيد بسياري دارند

و آشكار شدن اهميت دانش و تاثير آن  1980نزديك شدن به اواسط دهه  با. طرح گرديدم 1970اما در مفهوم نوين خود از اوايل دهه 
ي بر هوش مصنوعي ندر اين دهه بود كه نظامهاي مبت .بر حفظ قدرت رقابتي در بازارهاي اقتصادي مديريت دانش اهميت ويژه اي يافت

نظامهاي دانش «، » ٣مهندسي مجدد«،» ٢فراهم آوردن«و نظامهاي هوشمند براي مديرت دانش به كار گرفته شد و مفاهيمي چون 
فعاليت گسترده شركتهاي آمريكايي ،اروپايي و ژاپني در  1990با ورود به دهه  ). Drucker ،1993(و مانند آنها رواج پيدا كرد»  ٤مدار

ك تازه اي به حوزه مديريت ، تحر »٥ظهور وب جهاني« 1990حوزه مديريت دانش به نحوه چشمگيري افزايش يافت، در اواسط دهه 
بر روي انترنت فعاليتهاي » ٧مجمع مديريت دانش اياالت متحده آمريكا« ، » ٦شبكه بين المللي مديرت دانش در اروپا« .دانش بخشيد

                                                            
١ Metaxiotis , Kostas ; Ergazakis , Kostas ; & Psarras , John (2005) . 
٢ Knowledge Acauistion  
٣ Knowledge Engineering   
٤ Knowledge-based systems  
٥ Word Wide Web  
٦ International knowledge management network    
٧ United states knowledge management forum  
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بودجه قابل مالحظه اي را »  ESPPRIT«طي برنامه اي به نام اسپريت » 8اتحاديه ي اروپا« 1995در سال .خود را گسترش دادند
بوزآلن و « ،» ٩ارنست و يانگ« از اين دوره به بعد، به تدريج شركتهاي بزرگي مانند.راي اجراي طرح هاي مديريت دانش اختصاص دادب

اكنون در سالهاي آغازين قرن ).1385حسن زاده ،(و ده ها شركت ديگر به شكل تجاري وارد عرصه مديديت دانش شدند»  ١٠هملتون
در واقع ، .از كشورهاي پيشرفته به عنوان نماد رقابت و عامل دستيابي به قدرت و توسعه در آمده استمديريت دانش براي بسياري  21

دانش دارايي و كليدي براي كسب مزيت رقابتي  در جهان امروز كه توليد كاال ها و ارائه خدمات به شدت دانش مدار گرديده اند،
به بعد شركتهاي  2000از سال ).1999:3،به نقل از پروست و جونك1987،وينتر،1991،بارني،1382مقدم دكتر سعيد جعفري(است

داوري وشانه ساز زاده به نقل از؛،1385حسن زاده ،.( درآمد خود را به مديريت دانش اختصاص داده اند% 55بزرگ اروپايي حدود 
طي آن سازمان به ايجاد ارزش از ، مديريت دانش فرآيندي است كه معتقدند به صورت بسيار ساده )1995(نوناكا وتاكوچه).1380،

گذاري دانش بين كاركنان، بخشهاي سازماني و يا  اغلب، ايجاد ارزش مستلزم به اشتراك. پردازد محور مي -داراييهاي فكري و دانش
ما ":،مي گويند»١٢شركت هاي دانش آفرين«نوناكا و تاكه اوچي در كتاب معروف خود به نام .١١)2000بات،( حتي ساير سازمانهاست

منظور از دانش . به موفقيت نايل آمده اند  »١٣دانش آفريني سازماني«شركت هاي ژاپني به علت مهارت وتخصص در               كه      معتقديم
آفريني سازماني، ظرفيت شركت به عنوان يك مجموعه كل در خلق دانش نوين ، نشر آن در همه بخشهاي سازمان و تجسم آن در 

  »١٤پردازش«سازمان نه تنها  دانش را مورد . ريشه هاي موفقيت نيز در همين نكته قرار دارد.و سيستم هاست محصوالت ، خدمات
شركت ها در سطح بين المللي بوده  ١٦دانش آفريني ، مهم ترين منبع برتري رقابتي. مي كند» ١٥خلق«قرار مي دهيم؛بلكه آن را 

مابه اساسي ترين و جامع ترين بخش سازمان يعني دانش انساني ":مچنين مي افزاينده]  نوناكا و تاكه اوچي[آنها. ")1385نوناكا،(است
است كه مي توان آن را با زبان رسمي » ١٧دانش صريح«نوع اول،. دانش انساني را به دو نوع اساسي طبقه بندي مي كنيم.مي پردازيم

اين نوع دانش به راحتي و به طور رسمي در ميان افراد .ن كرداز قبيل جمالت دستوري ، عبارات رياضي ، عالئم، راهنمايي هاو غيره بيا
» ١٨دانش ضمني«مهم ترين نوع دانش . دانش صريح همواره رايج ترين شكل دانش در سنت فلسفي غرب بوده است. قابل انتقال است

د نهفته است و شامل عوامل اين نوع دانش جنبه فردي داشته و ريشه هاي آن در تجارب فر.است كه با زبان رسمي قابل بيان نيست
دانش ضمني به مثابه يكي از بخش هاي . ناملموسي از قبيل عقيده شخصي ، خصيصه هاي فردي و سيستم متني بر ارزش مي باشد

در عين حال ،دانش ضمني منبع مهمي در امر رقابت ، براي شركت .حساس رفتار جمعي افراد، همواره مورد اغماض قرار گرفته است
. دانش صريح و ضمني به عنوان چار چوب اساسي سازنده در روابط مكمل،مطرح است).1385نوناكا،(به شمار مي رود هاي ژاپني

دانش آفريني سازماني يك فرايند مارپيچي . كاركرد متقابل بين اين دو نوع دانش ، كليد ي در خلق دانش در سازمان ارزيابي مي شود
اين نظريه ثابت كرده است كه چگونه يك فرد از طريق دانش،كاركرد .تناوب روي مي دهداست كه در آن ،كاركرد مذكور ، به طور م

بنابر اين نظريه خلق دانش .فردي ، گروه و سازماني : خلق دانش در سه سطح تحقق مي يابد. متقابلي را با سازمان برقرار مي كند
بين (دو نوع از اشكال كاركرد متقابل .ح مختلف خلق دانشكاركرد متقابل دانش و سطو:سازماني از دو بخش اساسي تشكيل شده است
چهار فرايند اصلي در تبديل دانش را محقق مي سازند كه همه آنها به طور يك جا خلق )دانش ضمني و دانش صريح بين فرد و سازمان

از ) 4(به ضمني،درون سازي ؛و از صريح )3(از صريح به صريح،تركيب؛)2(از ضمني به صريح،برون سازي؛) 1:(دانش را ميسر مي سازند
                                                            
٨ European union  
٩ Ernest & Young  
١٠  Booz Allen& Hamilton 
١١ Bhatt, G 
١٢ The knowledge-creating COMPANY: how Japanese Companies create the dynamics of innovation.١٩٩٥.  
١٣ Organizational knowledge creation  
١٤ Processes  
١٥ Creates 
١٦ Competitive advantage  
١٧ Explicit knowledge   
١٨ Tacit knowledge  
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مديريت دانش بيش از همه چيز به دنبال آن است كه بين افراد شاغل در يك سازمان  .)1385نوناكا،("ضمني به ضمني،جامعه پذيري
ا ارتباط دانشي برقرار كند،راههاي استفاده از دانش سازماني را ياد دهد،زمينه هاي تبديل دانش شخصي به دانش جمعي وبالعكس ر

نوناكا تاكه اوچي در زمره ١٩)2001،به نقل از آبل و آكسبرو،1385حسن زاده(فراهم آورد تا در نهايت نوآوري و خالقيت را تقويت كند
آنان با ايجاد تمايز بين دانش .كساني هستند كه تالش نموده اند تا بين مفهوم مديريت دانش و نظريه هاي مديريت ارتباط برقرار كنند

حسين قلي زاده،به نقل ازساليز (ضمني بر ضرورت تعامل پوياي اين دو نوع دانش و خلق دانش جديد تاكيد مي ورزندآشكار و دانش 
دانش برخالف اطالعات ريشه در اعتقادات و تعهدات داشته و در بافت ذهني كاربر قرار دارد و بر اساس آن عمل مي ).2002وجونز،

  .نش نقش مركزي به عهده داشته باشدفقط انسان است كه مي تواند در خلق دا.كند
دانش تنها به وسيله «شود؛  معتقدند كه يادگيري فردي، شالوده و بناي اصلي يادگيري سازماني تلقي مي) 1995(نونوكا و تاكه اوچي

ي است كه در طي آفريني سازماني، فرآيند دانش. شود، يك سازمان خود به تنهايي و بدون افراد قادر به خلق دانش نيست افراد خلق مي
دهد و آن را در سطح گروهي از طريق ديالوگ، مباحثه و تشريك  آن سازمان، دانش خلق شده به وسيله افراد را بسط و توسعه مي

. محققان اصوالً روي اين نكته اتفاق نظر دارند كه يادگيري فردي پيش درآمدي بر يادگيري سطوح باالتر است.»سازد تجربه متبلور مي
هاي اطالعات  هي، جمع صرف دانش فردي نيست، بلكه دانش افراد بايستي از طريق هماهنگ نمودن تعامالت و فناوريدانش گرو

اين سطح از يادگيري سازماني، مستلزم تبديل يادگيري فردي و گروهي در يك چارچوب سيستماتيك از .تشريك و تسهيم گردد
  .وزه، در قالب رويكرد جديدي به نام مديريت دانش پديدار شده استچنانچه امر). 2003بونتيس، (باشد  سرمايه سازمان مي

  ) آشكار يا رسمي(و دانش صريح) غيررسمي(دانش ضمني 
نوناكا و (جنبه شخصي و بافتي دارد و به همين دليل انتقال و نهادينه سازي آن بسيار مشكل است : دانش ضمني يا غيررسمي 

هاي آن در تجارب فرد نهفته است و شامل  جنبه فردي دارد و ريشه. رسمي قابل بيان نيستدانش ضمني با زبان ). 1385تاكوچي، 
در سازمانها  ).1385نوناكا و تاكوچي، (باشد  هاي فردي و سيستم مبتني بر ارزش مي عوامل ناملموس از قبيل عقيده شخصي، خصيصه

ها و  ها، داستان و گمان  ها، حدس تصميم بايست ها و شايست ها،ها، سشها، پر ها، مفروضات، فهم ها، واقعيت اين نوع دانش در قالب ايده
  . يابد ها عينيت مي ديدگاه

هاي آن  ريشه كهجنبه فردي دارد و اين  دانش  ي هستند دانش ضمندر آموزش غير رسمي هركدام داراي   كاركنانبا توجه برا اينكه 
كه براي استفاده از اين توانمندي .مهارتها و ديدگاه هاي متنوعي مي باشندو داراي  نهفته است و اطالعات شخصي آنها در تجارب 

مي توان به د انش  كاركنانمي توان برنامه ريزي نمود و با آزمونهاي متعدد و مصاحبه و مشاهده ومطالعه شرح حال  سازمانها بالقوه در 
يك ضمني را  به عنوان  دانشطريق مي توان  برنامه هاي   وبدين .ضمني آنها پي برد و در فرايند مديريت دانش آن را بكار گرفت

در نظر گرفت و طرح  كاركنان شركتها براي تبحر در مهارت مورد نيازدر آموزش غير رسمي   ارزشمند كسب معلومات منبع تجربه و 
  .ريزي نمود

نوناكا و (مند و رسمي به راحتي قابل انتقال هستند  شود كه با زبان قاعده اطالق مي يدانش صريح به دانش:  دانش صريح و آشكار 
ها و  توان با زبان رسمي از قبيل جمالت دستوري، عبارات رياضي، عاليم، راهنمايي دانش آشكار را مي، در سازمانها). 1385تاكوچي، 

دستاوردهاي دانش . و به طور رسمي در ميان افراد قابل انتقال است اين نوع دانش به راحتي. غيره، بيان كردمطالب درسي و كتب  و 
شود، دانش آشكار  ها و غيره ايجاد و نگهداري مي ها، يادداشت ها، برنامه ها، اوراق، طرح گزارشجزوه ،كتاب ،به صورت  در دانشگاهها كه

كنند و به آن به  را گردآوري و نگهداري مي) رسمي(ار ، به آساني و به صورت مرتب، دانش آشكسازمانها. دهد را تشكيل مي دانشگاه 
  ).1383مقدم،  جعفري(اطمينان دارند  آكادميك  دانش عنوان 

 مانند كتب و منابع درسي ،مفاالت،مجالت،قوانين و ضوابط و اصول ملموس و دانش صريح و آشكار شامل اطالعات رسمي سازمانها در 
  . قابل انتقال است به دانشجويان آسانيبه و غيره  هاي اطالعاتيپايگاه وو اينترنت  ه  ها كتابخاناز طريق اين نوع اطالعات .است

                                                            
١٩ Abell & Oxbrow 
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  فراهم نمودن بستر فرهنگي مناسب 
اجراي يك نظام مديريت دانش در سازمان، يك حركت جمعي و سازماني است كه همه افراد در رده هاي مختلف بايستي درگير آن  

. ازمان را به صورت خودجوش و يكپارچه به سمت اهداف خاصي هدايت مي نمايد فرهنگ سازماني استآنچه كه همه كاركنان س. شوند
  . فرهنگ سازمان بايد پشتيبان حركت دانشي كاركنان باشد

در چنين فرهنگي، يادگيري، ياددهي و آموزش، خالقيت و نوآوري، به اشتراك گذاشتن دانش، انتقال تجربيات و مهارتها به ساير 
 كاركنان، افزايش توانمندي، الگوبرداري از دانش و تجربيات ديگران، جريان آزاد اطالعات، ابراز ايده ها و عقايد، فضاي مساعد براي بحث

در سازماني كه فرهنگ جاري در آن حاكي مديريت دانش . ، ميزان باالي مشاركت و مطالعه و تحقيق ارزش استو گفتگوي كاركنان
فرهنگ . است، مديريت عالي در هدف گذاري ها، خط مشي ها و حتي در رفتار و عملكرد خود همواره به دانش توجه ويژه اي دارد

ش، رفتار و عملكرد كاركنان خود تاثير مي گذارد كه آنها معتقد مي شوند سازماني كه حامي مديريت دانش است، به صورتي در نگر
فقط متناسب با ميزان كاركرد مثبت خود در فرآيند مديريت دانش مي توانند ارتقا يابند و از ساير مزاياي نقدي و امكانات رفاهي 

  . سازمان منتفع گردند
يك سيستم دانشي كه شامل ايجاد آرمان مشترك براي يادگيري مستمر، تشويق  بنابراين با فراهم آوردن بستر فرهنگي الزم، بنيانهاي

و ترغيب افراد در همه سطوح براي يادگيري منظم از كارشان، توجه به قابليت هاي كاركنان، حركت در جهت تغيير الگوهاي ذهني 
  . گرددكاركنان، داشتن يادگيري تيمي و تعاملي و ايجاد تفكر سيستمي مي باشد، مهيا مي 

  اندازه گيري عملكرد دانش سازمان  
اما آنچه مسلم است اين است كه . دانش سازماني معياري است كيفي و غيرملموس و اندازه گيري آن به سادگي امكان پذير نمي باشد

اينكه بتوانند مديريت دانش  سازمانها براي. تا نتوانيم عملكردي را اندازه گيري كنيم، اصوال نمي توانيم بر آن به درستي مديريت نماييم
را به منظور دستيابي به اهداف موردنظر خود توسعه داده و تقويت كنند، الزم است روشي را براي اندازه گيري آن تعيين و به مورد اجرا 

  . بگذارند
ن را طي دوره هاي مالي روش اندازه گيري و معيارهاي انتخابي بايد به گونه اي باشند كه نوسانات شاخص هاي كليدي عملكرد سازما

به درستي توجيه و تفسير نمايند و از طرف ديگر نتايج شاخص هاي كليدي عملكرد رهنمود الزم را در جهت توسعه و بهبود سيستم 
رضايت مشتريان، سود هر سهم، سهم بازار، حاشيه سود، سود خالص، نرخ بازده سرمايه گذاري . دانش سازماني به مديريت ارايه نمايد

  . برخي از معيارهاي كليدي عملكرد هر سازمان مي باشند... ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام وها
همچنين ميزان استفاده از موفقيت هاي ديگران، ميزان بكارگيري تجارب قبلي و فعلي، الگوبرداري از سازمانهاي موفق، سرعت انتقال 

  . ي اندازه گيري عملكرد دانش سازمان مي باشداز معيارها... دانش در سازمان، نرخ يادگيري و ياددهي و
الزم به ذكر است هر سازماني با توجه به وضعيت و شرايط خود مي تواند تعدادي از معيارهاي مناسب را انتخاب نمايد وسپس شاخص 

آنها را ) ماهه و يا ساالنهماهانه، سه ماهه، شش (هاي اندازه گيري مرتبط با معيارهاي برگزيده را تعريف و در دوره هاي مشخص زماني 
  . اندازه گيري نمايد

  . جهت اندازه گيري عملكرد دانش سازماني، استفاده از الگوي ذيل پيشنهاد مي گردد
  :مفهوم نظام مديريت مشاركتي 

مان دارد نظام يكي از نظامهاي  مديريتي پويا كه نقش بسيار مهمي در توسعه منابع انساني و در نتيجه در فرايند توسعه كلي يك ساز
در نظام . اين نظام، نظام همكاري فكري و عملي كاركنان يك مجموعه كاري با سطوح مختلف سازماني است . مديريت مشاركتي است

مديريت مشاركتي كليه افراد سازمان درباره روش هاي  حل مسائل و ارتقاي بهره  وري سازمان، فعاالنه انديشيده و حاصل آن را در 
بدين طريق يك نظام همفكري و هم انديشي براي رسيدن به اهداف سازمان به . و پيشنهادها به سازمان ارائه مي كنندقالب طرحها 
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وجود مي آيد كه به واسطه آن مديريت سازمان از گنجينه غني دانش، تجارب طرحها و انديشه ها و راه حلهاي ارائه شده توسط 
  .مان از آنها بهره مي جويدكاركنان برخوردار و براي نيل به اهداف ساز

. همچنين در اين نظام براي خالقيتهاي كليه اعضاي سازمان ارزش شايسته قائل شده و در تصميم گيري ها از آنها استفاده مي شود
 دستاوردهاي حاصل از استقرار نظام مديريت مشاركتي از يك طرف مي تواند موجب افزايش بهره وري در سازمان شود و از طرف ديگر

سبب افزايش انگيزه، افزايش تعلق خاطر كاركنان به سازمان، افزايش خالقيت افزايش سطح دانش و آموزش افراد در قالبي خودجوش و 
  .مستمر شود

  .از نظام پيشنهادها بعنوان ساده ترين، رايج ترين، و گسترده ترين ابزار مديريت مشاركتي ياد مي شود
  :صار چنين ارائه مي شود اكنون مفهوم مديريت مشاركتي به اخت

مديريت مشاركتي عبارت است از به وجود آوردن فضا و نظامي توسط مديريت كه تمام كاركنان و مشتريان و پيمانكاران «
يك سازمان در روند تصميم سازي، تصميم گيري و حل مسائل و مشكالت سازمان با مديريت همكاري و مشاركت 

  » .نمايند
و پيمانكاران همانگونه كه از تعريف فوق بر مي آيد تأكيد اصلي اين نوع مديريت بر همكاري و مشاركت داوطلبانه كاركنان و مشتريان 

است و مي خواهد از ايده ها، پيشنهادها، ابتكارات خالقيت ها و توان فني و تخصصي آنها در  حل مسائل و مشكالت سازمان استفاده 
  .نمايد

  :پيشنهادها  مفهوم نظام
Suggest  در لغت به معني اظهار عقيده و پيشنهاد كردن آمده است وSuggestion System    به معني نظام پيشنهادها در مباحث

نظام پيشنهادها نظام فردي خالقيت است و از طريق آن ، كاركنان تشويق مي شوند كه به . مديريتي مشاركتي به كار رفته است 
خود ، توجهي خاص داشته باشند ، مسائل شغلي و سازماني را بيابند و از طريق چاره جويي براي مسائل و اجراي محيط و فرايند كار 

اين نظام ، پذيراي انديشه هاي سازنده ، بدون در نظر گرفتن شغل و مقام آنهاست . راه حل هاي يافت شده ، كار خود را بهبود بخشند 
مديريت را به هيچ وجه تضعيف و يا مخدوش نمي كند و زمينه هاي الزم براي تشويق همچنين قدرت تصميم گيري و مسئوليت . 

مادي و معنوي كاركنان را در قبال ارائه انديشه هاي سازنده فراهم مي كند تا از خالقيت و پويايي تفكر انسان ها براي رشد و توسعه 
  .استفاده مطلوب به عمل آيد 

اين اساس استوار است كه هر كاري بوسيله انسان انجام مي شود هرگز كامل ترين و بهترين شكل فلسفه بنيادي نظام پيشنهادها بر 
در بيان فلسفه به كارگيري نظام . خود را ندارد بلكه هميشه اين امكان وجود دارد كه آن كار با كارايي و اثربخشي بيشتري انجام شود

  :پيشنهادها به موارد زير اشاره شده است 
  به فضايل و توانايي هاي انسان در محيط كار و برخورد با مشكالت كاريارج نهادن  
 افزايش حس تعلق سازمان در كاركنان  
 همسو كردن اهداف كاركنان با اهداف سازمان  
 اشاعه فرهنگ مشاركتي و همكاري جمعي در حل مشكالت و بهبود روابط كارثي و رفتار سازماني  

  :يريت دانش ساز و كار تعامل نظام پيشنهادها و مد
ايده ها ممكن است . از اهداف بسيار مهم در بحث مديريت دانش توليد و انتشار دانش حاصل ازهمكاري و تعامل افراد حين كار است 

  .اما اساسي ترين واحد توليد دانش در يك شركت، تيم هاي كاري هستند. در ذهن افراد شكل گيرد
اين تيم ها و همچنين موضوع انتشار و توزيع دانش كسب شده در تيم هاي كاري  در بحث مديريت دانش، چگونگي انسجام دادن به

درست در همين نقطه است . به مقياس فراتر از اين تيم ها و  در سراسر سازمان از اهميت ويژه اي برخوردار است) يادگيري سازماني(
و بكارگيري هر چه روان تر دانش مجموعه كاركنان يك  كه پتانسيل موجود در نظام پيشنهادها جهت دسترسي هر چه بهتر و آسان تر
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شركت براي تعريف و حل مسائل سازماني، در قالب ساختاري سازمان يافته و هدفمند توأم با در نظر گرفتن مسائل انگيزشي، كارآمدي 
نقطه ارتباطي . نهادها نشان دهدبررسي اين پتانسيل كه مي تواند خود را در قاالب هسته هاي نظام پيش. خود را مي تواند نشان دهد

ميان نظام پيشنهادها و  مديريت دانش را به صورت شفاف تر و قابل برنامه ريزي، جهت تعامل هدفمند ميان اين دو سيستم، مشخص 
  .مي پردازيم      لذا درادامه مطلب به توضيح هسته هاي نظام پيشنهادها، اهداف، ساختار و وظايف آنها . خواهد نمود

  :هسته هاي نظام پيشنهادها حلقه واسط نظام پيشنهادها و مديريت دانش 
در راستاي توسعه هر چه بيشتر مشاركت كاركنان و بهبود فعاليتهاي يك شركت در حوزه نظام پيشنهادها مي توان عالوه در كنار 

گروههاي "يا  "نظام پيشنهادها هسته هاي"كميته نظام پيشنهادها، گروه هاي كوچكتري در واحدهاي مختلف شركت با نام 
هسته هاي مزبور در چارچوب دستورالعمل مدوني با هماهنگي كميته نظام . در فرآينند اجرايي نظام پيشنهادها ايجاد نمود "مشاركتي

  .پيشنهادها فعاليت خواهد نمود
  :وظايف هسته هاي نظام پيشنهادها 

 حدهاي شركت ارج نهادن به پيشنهدها و راه  حل هاي مطرح شده ايجاد فضاي مناسب همدلي و هم انديشي خالقانه در وا -1

 ثبت و ضبط موارد مطرح شده در جلسات و انعكاس آن به كميته نظام پيشنهادها -2

پرداختن به موضوعا و مسائل سازماني نظير موارد مندرج در زير كه خروجي كاربردي عيني و ملموس براي شركت در بر  -3
 .داشته باشد

  كاهش دوباره كاري كاهش كاغذ بازي(انجام امور تسريع در(  
 كاهش هزينه ها دركليه زمينه ها  
 كاهش ضايعات مواد و توليد  
 كاهش مصرف انرژي  
 بهبود برنامه ريزي كاري در كليه زمينه ها  
 بهبود انضباط در محيط كار  
 افزايش كيفيت و كميت محصوالت  
 ارائه روشهاي افزايش انگيزه كاركنان  
 اي كاري كاربردي به عنوان اهداف امور در واحدهاتعيين شاخص ه  
 

 ارائه الگوي محاسباتي سود و صرفه براي پيشنهادهاي مطرح شده -4
با توضيحات فوق الذكر اكنون به بررسي نقش هسته هاي نظام پيشنهادها در نهادينه سازي و پيشبرد اهداف مديريت دانش مي 

  :پردازيم 
 منابع اشتراك دانش  اين هسته ها مي تواند به خوبي نقش)KNOWLEDGE POOL (از  . را در يك شركت ايفاد نمايند

فوق االشاره  3طريق برگزاري جلسات اين هسته ها امكان هم انديشي نخبگان كاري يك شركت درخصوص موضوعات مندرج در بند 
داد و دانش ساير افراد نيز فراهم شده و بروز استعضمن آنكه فرصتي براي . به صورت مستمر، برنامه ريزي و هدفمند فراهم مي شود

 .زمينه الزم جهت شناسايي نخبگان كاري بيشتري در شركت به وجود آيد

 زيرا . درخالل بحث هايي كه در جلسات اين هسته ها صورت مي گيرد زمينه انتقال دانش تلويحي به يكديگر فراهم مي شود
لف براي آن و در نهايت انتخاب گزينه بهيه جهت حل يك مساله نياز به مرور براي بررسي و تعريف يك مساله، ديدن راه حل هاي مخت

مجدد دانسته ها و تجارب اعضاي هسته ها توسط ايشان، مي باشد كه ماحصل همه اين كنش ها، واكنش ها و اندركنش ها هسته ها 
طبيعي است سطح تراز دانش افراد، . واهد دادخود را به شكل تسهيم و اشتراك دانش نظري و عملي ميان اعضاي اين هسته ها نشان خ
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واحد تابعه و در نهايت يك شركت ، در مقايسه با قبل از برگزاري جلسات هسته ها، چه بعد از كمي و چه از بعد كيفي از جايگاه 
 .متعالي تر برخوردار شد

 ا با داشتن رويه هاي منظم اين هسته ه. ثبت و ضبط دانش موجود در درون شركت و حتي بعضاً در خارج شركت هستيم
جهت مستندسازي فعاليتها و خروجي خود به خوبي از عهده اين كار بر مي آيند از ساده ترين و در عين كار كاربردي ترين شيوه ها 

 .پاسخگويي به اين موضوع تدوين صورتجلسات و بكارگيري فرم هايي نظير فرم شرح مذاكرات هسته هاي نظام پيشنهادها مي باشد

 مديريت دانش به دنبال جاري سازي دانش مناسب به جايگاه هاي مناسب در زمان مناسب نيز مي باشيم با ارسال  در
و دسته بندي زيمنه دانشي مطالب و محتواي هر يك از صورتجلسات و  صورتجلسات و فرم هاي تكميل شده به كميته نظام پيشنهادها

و تخصصي فضاي خاص در شبكه ارتباطي رايانه اي درون شركتي اوال مي توان  فرمهاي تكميل شده در دبيرخانه نظام پيشنهادها
ثانياً زمينه جاري سازي دانش در اليه هاي . بخشي از دانش كاربردي پراكنده در واحدهاي مختلف شركت را در يك جا گردآوري نمود

 .مختلف شركت را فراهم نمود

  ضمن انكه با توجه به وجود ابزار انگيزشي در نظام پيشنهادها، فعاليت و تالش اعضاي اين هسته ها بدون اجر و مزد نخواد
و چه بسا به واسطه همين موضوع و انگيزش دروني خود . بود اين موضوع در قوام و دوام كاري اين هسته ها بدون تأثير نخواهد بود

م دانش و تجارب كاري خود، بسياري از موانع و هزينه ها كه سر راه استقرار و نهادينه سازي مديريت در تشريك و تسهيافراد سازمان 
 .دانش بالقوه يا بالفعل وجود دارد به شيوه راحت  تري حل و فصل مي شود

د نظر مديريت ارشد به اين ترتيب با استقرار و گسترش هدفمند و برنامه ريزي شده اين هسته ها در يك شركت مي توان اهداف مور
يك شركت در خصوص اين موضوع را كه كاركنان در سازمان خود، پاسخ هر سوال را در كمترين زمان ممكن، به بهترين شركت و از 
طريق بهترين نخبگان كاري در سازمان خود پيدا كنند در چارچوب كاري نظام پيشنهادها پوشش دهند بدون آنكه ماهيت نظام 

  .و يا مانعي سر راه استقرار و نهادينه سازي مديريت دانش به وجود آيد. ودپيشنهادها مخدوش ش
  نتيجه گيري 

امروزه صاحبنظران و دانشمندان مديريت همگي بر اين موضوع واقفند كه كسب مزيت رقابتي تنها شاخصي است كه برتري سازمانها را نسبت به  
رايه محصوالت و خدمات با شرايط بهتر از رقباي خود، ضامن پايداري حيات و ماندگاري سازمانهاي برتر از طريق توان ا. يكديگر نشان مي دهد
همچنين از بزرگترين هنرهاي يك مديريت كارامد ايجاد ارتباط و تا حد امكان يكپارچه  پرتحول و پيچيده كنوني مي شوند بيشتر خود در شرايط

وان ابزارهاي كاري به وي عرضه نموده اند تا با كمك آنها به اتكاي پتانسيل موجود در سازي ميان سيستمهاي كاري به ظاهر متفاوت است كه به عن
بر مبناي چنين نگرشي مي بايستي وجود اشتراك و افتراق سيستمهاي . آنها بتواند اهداف سازماني را هر چه بهتر و سريعتر صورت تحقق بخشد 

به بيان ديگر اگر سازماني تمايل به استقرار سيستم . ريت يك مجموعه كاري شفاف گرددنظير نظام پيشنهادها و مديريت دانش به خوبي براي مدي
صحيح آن است كه وقتي در نظام پيشنهادها، هسته هاي نظام پيشنهادها به . مديريت دانش دارد و حال آنكه داراي نظام پيشنهادها نيز مي باشد

ش را پوشش مي دهند، سازمان از اين پتانسيل بهره برداري نموده و از صرف وقت و صورت بالقوه همان اهداف مورد نظر تيم هاي مديريت دان
ث هزينه جهت تشكيل تيم هاي مديريت دانش اجتناب نمايد و با توجيه اعضاي هسته هاي نظام پيشنهادها از كم و كيفيت فعاليتهاي مرتبط با بح

  .ت دانش استفاده نمايدمديريت دانش، از اعضاي همين هسته ها در قالب تيمهاي مديري
بنابراين براي پرورش كاركنان . كسب مزيت رقابتي و متفاوت شدن سازمانها در گرو داشتن منابع انساني توسعه يافته دانش آفرين و دانا مي باشد

با توجه به . مذكور دست پيدا نموددانشي و فرهيخته نياز مبرم به يك سيستم مديريت دانشي در سازمانها مي باشد كه از طريق آن بتوان به اهداف 
. اهميت حياتي موضوع، در اين مقاله تالش شده است الگوي فرايند اجراي مديريت دانش در سازمانها به عنوان يك راه حل اثربخش معرفي گردد

هنگي مناسب، ايجاد ساختار تعهد و حمايت مديريت دانش، شناخت و درك مفاهيم مديريت دانش، فراهم نمودن بستر فر: مراحل اين الگو شامل
  .سازماني مطلوب، اندازه گيري، تجزيه و تحليل، برنامه ريزي و انجام اقدامات و تغييرات الزم مي باشد
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