
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  جشنواره ملی نظام پیشنهادها ششمین همایش و  دهمیندواز
 

 

1 
 

 
  

با رویکرد تاثیر نظام پیشنهادها بر مدیریت دانش  نظام پیشنهادها تبیین دکترین 
  در بستر تفکر همگرا

  
 3، نسیم صدرایی2یمحسن کامران1ن اشکپوریافش

 

  اي تهران ، شرکت برق منطقه یمنابع انسان ينظارت بر پروژه ها و طرحها يمجر 1
  تهران، ایران

af_ashkpour@yahoo.co.uk 
  اي تهران دبیر کمیته علمی ، شرکت برق منطقهعضو و  2

  تهران، ایران
Kamrani47@yahoo.co.uk 

 اي تهران  کارشناس ارشد نظام پیشنهادها، شرکت برق منطقه3
  تهران ، ایران  

N_sadraee2003@yahoo.com 
 

  
  

   دهیچک
می توان از دانش و اندیشه کارکنان براي نظام پیشنهادها ،یکی از زیر سیستم هاي نظام مدیریت مشارکتی است که با کمک آن 

در حوزه مدیریت دانش، بدست آوردن و پردازش دانشی که در ذهن مسائل و مشکالت سازمانی بهره جست و مساله یابی و حل 
شه در در نظام دکترینولوژي مدرن،استراتژي ؛ تاکتیک و تکنیک ری .استاز اهمیت باالیی برخوردار ) دانش ضمنی(وجود دارد  افراد

 تبیین دکترین.طرح ریزي هر سه مولفه اشاره شده انجام نخواهد پذیرفت ؛ مگر تکلیف خود را با دکترین روشن نمائیم.دکترین دارند
،که به ما فلسفه آن موضوع را می پدیدهیک )How(چگونگی  و) Why(چرایی ، )What(چیستینظام پیشنهادها  اشراف دارد به 

چیستی سعی بر تبیین مفاهیم کاربردي سیستم هاي نظام پیشنهادها و مدیریت دانش و همچنین تشریح  همقالبنابراین در این .دهد
نتایج  مطالعات صورت . می باشدو به تبع آن در بستر تفکر همگرا   دکترین نظام پیشنهادهاآن دو در راستاي  ،چرایی و چگونگی

ارزش اق سیستم هایی نظیر نظام پیشنهادها و مدیریت دانش ،موجبات پذیرفته حاکی از آن است شفاف سازي وجوه اشتراك و افتر
بهبود مستمر سیستم را فراهم نموده و ضمن اجتناب از دوباره کاري ،نگاه سیستمی به فرآیندها نیز  سازمانی و  آفرینی ملی و

  .جایگزین نگاه جزیره اي در سازمان می گردد
  .تفکر همگرا و مدیریت مشارکتی ، مشارکت ، نظام پیشنهادهایت دانش ،،مدیرپیشنهادها نظام دکترین: يدیکل واژگان
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  مقدمه -1 
آیا عوامل کلیدي موفقیت .براي موفقیت در هر امري باید هوشمندانه عوامل کلیدي موفقیت آن مقوله را شناسایی نمود و در جهت کسب آن کوشید

نظام پیشنهادها باید .هاي مدیریتی است ام پیشنهادها پیوند دادن آن به سایر نظامنظام پیشنهادها را می دانید؟یکی از عوامل کلیدي موفقیت نظ
هاي مدیریتی ممکن داده و  نظام پیشنهادها باید جزیره اي طراحی نشود و با تمام نظام.یکی از چرخ دنده هاي دستگاه مدیریتی سازمان باشد

برقراري ارتباط نظام  .]1[ مگرایی و ارتباطات منطقی سینرژي داشته باشندهاي مدیریتی می توانند در صورت ه نظام.ستانده داشته باشد
 .هاي واقعی و اثربخش مدیریت از این نظام بحساب می آید جزو حمایتت دانش یریمدپیشنهادها با سایر نظامهاي مدیریتی بویژه 

دگاه است که در طراحی نظام پیشنهادها باید از کپی برداري و هاي مدیریتی گواهی بر صحت این دی برقراري ارتباط نظام پیشنهادها با سایر نظام
 .]1[ .استفاده از آیین نامه هاي تیپ اجتناب نموده و آیین نامه ویژه سازمان را طراحی نمود

ده یشنهاد ها، ایر قالب پتوانند تفکر و دانش خود را د ین سطح آن مین تریتا پائ ین رده سازمانیتر یه کارکنان از عالیکل پیشنهادها ، ن نظامیدر ا
. ارائه دهند  . . . د ویت تولیفیش کیانجام کار و افزا يو بهبود روش ها يموجود در روند کار يها ییها ، ابتکارات و نظرات، جهت رفع نارسا

 يریمناسب جهت بکارگ يبستر تواند به عنوان یشود ، م یاد میز ین ين فردیا کازیشه ها یج اندیشنهادها که از آنبه طرح بسین نظام پیبنابرا
،  ( Know How ) ی، دانش چگونگ ( Know why ) یی، دانش چرا ( Know What ) يزیافراد در چهار حوزه دانش چه چ يدانش کاربرد

  دینقش نما يفایک شرکت ایدر  يندها و روابط کاریاهداف سازمان و حل مشکالت و بهبود فرآیدر راستا ( Know who ) یدانش چه کس
هاي  کارکنان بخشهاي و پیشنهادها د با تشکیل کمیته پیشنهادات، نظرهاي دولتی در ایران نیز، موظف شدن در چند سال اخیر سازمان.]2[

از آنجا که در حوزه مدیریت دانش، بدست آوردن و . ها جهت ارتقاء کیفیت خدمات خود، استفاده نمایند مختلف سازمان را جمع آوري کرده و از آن
از اهمیت باالیی برخوردار بوده و از طرفی کاري دشوار نیز است، به نظر می رسد نظام ) دانش ضمنی(وجود دارد  ازش دانشی که در ذهن افرادپرد

یکی از راه هاي به کارگیري .]3[  نان در سازمان ها بکار گرفته شودپیشنهادات می تواند بعنوان ابزاري مناسب جهت مدیریت دانش ضمنی کارک
به گواه بسیاري از پژوهش ها،موفقیت اکثر شرکتهاي بزرگ .نش ضمنی نهفته در کارکنان،استفاده از الگویی مناسب ، کارا و مقرون به صرفه استدا

،مرهون به کارگیري مناسب دانش ضمنی بوده است که به توسعه ظرفیت فردي کارکنان،ایجاد روحیه خودباوري،مسئولیت پذیري و تعهد در آنان 
  .]4[ .می گردد منجر

ت دانش، یریشنهاد ها و مدیاعمال تفکر و اگرا در خصوص نظام پ يبه موضوعات ، به جا یستمینگرش س يبر مبنادر این مقاله در نظر است 
هادها ، رابطه نظام از اینرو ، ابتدا کلید واژه هاي مرتبط با مشارکت و مدیریت مشارکتی ،نظام پیشن .گرفته شودبه کار  موردن یهمگرا را در ا يتفکر

ت یریشنهادها و مدیتعامل نظام پپیشنهادها با سایر نظامهاي مدیریتی ،تاریخچه مدیریت دانش ، مفاهیم و اصطالحات مرتبط با مدیریت دانش،
زم و کاربردي زمینه به ،مشکالت و موانع اجراي نظام پیشنهادها مورد بررسی و بازشکافی قرار می گیرد تا با ارایه توصیه ها و رهنمودهاي ال دانش

  .فراهم گردداین ایده در یک سازمان  منظور عملیاتی شدن

  تعاریف و مفاهیم  -2

  تعریف مشارکت -2-1
 شبرد کارها در ید و انجام پیمف يشنهادهایه پیق ارایها از طر يریم گیافراد در تصم يشرکت داوطلبانه و اراد يمشارکت به معنا

 [5]در سازمان است یگروه يتهایقالب فعال
 غیر / سازمان به حساب آورد که بصورت رسمی  یتاکتیک/ استراتژیک  يکارکنان در تصمیم ها يتوان فرایند درگیر یمشارکت را م

 [6] افتد  یاتفاق م یغیر مستقیم و با درجه ، سطح و حدود مشخص/ در شکل مستقیم  یرسم
  [7] استی ت گروهیکسب موفق يافراد در راستا يتعاون فکرمشارکت به معناي  
 به عبارت دیگر ، مشارکت  .  مختلف ندارد يدر بین فرهنگ ها ییکسان یزیرا این اصطالح معن ؛است یتعریف مشارکت امر مشکل

) .  1988کاتن و همکاران ، ( آید  یبه عمل در م یاما به طریق مختلف ؛شود یبه عنوان یک مفهوم واحد تصور م يدر تصمیم گیر
از پژوهشگران و نویسندگان بدون تعریف مشارکت در مورد  یخیل. از مشارکت دارند ید ادراك متفاوتبه همین علت است که افرا

گوید مشارکت در  می)  1970( شرجل . برند  یبه کار م یمختلف یکنند و کم  و بیش آگاهانه آن را در معن یم آن صحبت
برند به طور  یکه این اصطالح را به کار م يباً بیشتر افراداما تقری؛ از کشورها یک مفهوم دل انگیز است  یدر خیل يتصمیم گیر
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  گروه ، دپارتمان و در سطح  یمشارکت يتصمیم گیر)  1989 (به عنوان مثال ، بول دیبال . کنند  یدر مورد آن فکر م یمتفاوت 
  [8] .سازد یمتمایز م»  یمشارکت مال«   و»  یمشارکت اجتماع« از   نامد و آن را یم  » یمشارکت سیاس« سازمان را 

 )  ، یکند ، دیگران مشارکت را تا سطح تفویض اختیار نیز گسترش م یتعریف م»  من فعال« مشارکت را )  1945آلپرت 
  [2]دهند

 روند  یمختلف به شمار م ياز دیدگاه ها یوجود دارند که انعکاس يتوان دریافت که تعاریف چند گانه ا یمختصر م یاز این بررس .
از ابعاد  یتعریف مشارکت بر اساس یک. که جامعیت داشته باشد ، چندان مشکل نیست  یرسد پیدا کردن تعریف یبه نظر م

 يخورد عبارت است از تعریف مشارکت بر مبنا یآنچه که کمتر در این تعاریف به چشم م. درست است  یمشارکت به طور جزی
با این دید ، مشارکت را . مختلف مشارکت ، به تعریف مجدد آن بپردازیم  يابنابراین جا دارد با توجه به جنبه ه. ابعاد آن  یتمام

در  یغیر رسم/   یسازمان بحساب آورد که بصورت رسم یتاکتیک/ استراتژیک  يکارکنان درتصمیم ها يمی توان فرآیند درگیر
  [6]. افتد  یاتفاق م یغیر مستقیم و با درجه ، سطح و حدود مشخص/ شکل مستقیم 

 ابعاد مشارکت را نیز مورد  یدر تعاریف قبل ياست که ضمن پوشش دادن نکات کلید یفهوم از مشارکت یک تعریف جامعاین م ،
مشارکت ، » درجه « با تأکید بر . قلمرو ، سطح ، درجه ، شکل ، پایه و حدود مشارکت است : این ابعاد شامل . دهد  یتأکید قرار م

را به  يتصمیم گیر يمشارکت ، موضوعها» قلمرو « توجه به . کند  یرا لحاظ م يمیم گیراین تعریف درجه نفوذ کارکنان بر تص
مشارکت ، هر » شکل « با تأکید . شوند  یاستراتژیک ختم م يشروع و به تصمیم ها یتاکتیک يآورد که از تصمیم ها یحساب م

» حدود « با امعان نظر در . گیرد  یدر نظر مرا )  ینمایندگ يمشارکت بر مبنا( دو شیوه مشارکت مستقیم و غیر مستقیم 
. دهد  یمد نظر قرار م يآنها را در فرآیند تصمیم گیر یاجتماع يو حدود درگیر یمشارکت ، دامنه افراد درگیر در سیستم مشارکت

 یبه حساب م افتد یاز سازمان را که در آن مشارکت اتفاق م)  یسطوح(  یمشارکت ، این تعریف ، سطح» سطوح « با نگرش بر 
غیر رسمی  و یرسم يدهد که ساز و کارها یمشارکت را مورد لحاظ قرار م يشکل گیر یقانون يو سرانجام این تعریف مبنا. آورد 

  [6]را در بر می گیرد 

   یمفهوم مدیریت مشارکت -2-2
 م یک سازمان در روند تصمیمانکاران یان و پیت که تمام کارکنان،مشتریریتوسط مد یعبارت است از به وجود آوردن فضا و نظام

 [7,8] .ندیو مشارکت نما يت همکاریریل و مشکالت سازمان با مدیو حل مسا يریم گی،تصميساز
 خواهد از ایده ها ،  یم و مشارکت داوطلبانه کارکنان و مشتریان و پیمانکاران است و  ياین نوع مدیریت بر همکار یتأکید اصل

 يآنها در حل مسایل و مشکالت سازمان در جهت بهبود مستمر فعالیتها یو تخصص یتوان فنپیشنهادها ، ابتکارات ، خالقیتها و 
کیفیت « : گوید  یم»  یمدیریت مشارکت« تحت عنوان » نان  يلقمه ا ينه برا« ماتسوشیتا در کتاب  يآقا. سازمان استفاده کند 

دهد تا  یهترین نوع مدیریت آن است که به کارمندان راه مبه گمان من ب. است  یدر هر بازرگان يمدیریت ، عامل تعیین کننده ا
درست از همان آغاز کار ، خود . دهند  يیار یهمگان يضمن مشارکت در کار بتوانند بر پایۀ توان و ظرفیت خود به تحقق هدفها

  .]8[» یت مشارکتی را دنبال کرده ام پایدار روش مدیر يو به شیوه ا یآگاه يمن از رو
 رهنمون  یکامیاب يخردمندانه کارمندان را به سو يسخنور و کاردان ممکن است بتواند تنها بر پایۀ خصلت رهبر یاییک مدیر اجر

یک سازمان را بهتر  یسازد اما من هرگز نخواهم پذیرفت که یک مدیر تنها ، گرچه بسیار توانا و نیرومند باشد ، بتواند خود به تنهای
یک شیوة مدیریت . که نامشان در فهرست مزدبگیران شرکت ثبت است ، تکیه کند  یهمۀ کسان یاداره کند که برخرد کل یاز زمان
ن مدیریت که باشد ، ای یتواند دوام پیدا کند ، به هر دلیل یو خودکامه که در اصل بر وجود یک شخص استوار است ، نم يمنزو

 .]8[سرانجام باز می ایستد 

   یمدیریت مشارکت فلسفه - 2-3
دارند و ایجاد و اشاعۀ  يباید بدانند که از مشارکت کارکنان در امور مختلف سازمان چه منظور یبه مدیریت به روش مشارکت مدیران عالقمند

 یکه مدیریت ارشد یک سازمان تصویر روشن یدر غیر این صورت و در صورت. باشد  یبر چه معیارهای یفرهنگ مشارکت در سازمان آنها باید مبتن
منحرف شده و ساز و کار به  یاز مسیر اصل یآن نداشته باشد ، این سبک مدیریت در مراحل اجرای يو پشتوانۀ نظر یارکتاز فلسفه مدیریت مش
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در خصوص مشارکت را  یفلسف یبنابراین الزم است ، مبان. آنها بوده ، نخواهد شد  یکه از پیش مدیریت در پ یوجود آمده عمالً منتج به نتایج 
  .]8[ هرچه بیشتر از این سبک مدیریت فراهم آید يان بهره بردارکنیم تا امک يطبقه بند

  تبیین واژه دکترین - 2-4
،که به ما فلسفه آن موضوع را پدیدهیک )How(چگونگی  و) Why(چرایی ، )What(چیستیاشراف دارد به  تبیین دکترین): Doctrine(دکترین
  .[29]می دهد

 

  
    

  ي مدرنماهیت دکترین در دکترینولوژ:نمودار شماره یک
  

  دکترینال ریزي طرح در رویکرد انواع - 3
 ؛منطق رویکرد سیستمی در طرح ریزي استراتژیک .1
 ؛انواع طراحی سیستم .2
 ؛سیستم سایبرنتیک .3
 ؛انطباق سیستم مکانیکی و سیستم بیولوژیکی در سیستم سایبرنتیکی .4
 ؛انطباق سیستم ارگانیکی و سیستم بیولوژیکی در سیستم سایبرنتیکی .5
 ؛ایستا توسط سیستم پویا در سیتم سایبرنتیک کنترل سیستم هاي .6
 ؛سیستم بیوسیبورگ .7
 ؛انسان سیبورگ .8
 ؛سیستم ارگانیکی در دکترینولوژیکی .9

 ؛سیستم مکانیکی در دکترینولوژي .10
 ؛سیستم سایبرنتیکی در دکترینولوژي .11
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 ؛سیستم بیولوژیکی در دکترینولوژي .12 
 ؛سیستم اکولوژیکی در دکترینولوژي .13
 ؛کی در دکترینولوژيطیف شناسی سیتم هاي فیزی .14
 ؛دکترین ملی زندگی در دکترین ملی کالسیک .15
 ؛ودکترین ملی زندگی در دکترین ملی سایبرنتیک .16
 .دکترین زندگی مبتنی بر دکترین فطرت .17

الی دکترین سعادت امت؛ و دکترین تع:دکترین به دو قسمت تقسیم بندي گردیده است» نهاد رهبري« در جمهوري اسالمی ایران با توجه به سطح
هاي سالمت ملی؛ سالمت سرزمینی؛سالمت سیاسی؛سالمت فرهنگی؛سالمت انرژي؛سالمت  دکترین سالمت امت؛و تعالی امت شامل دکترین. امت

   .فناوري؛سالمت اقتصادي؛سالمت خدماتی؛سالمت قضایی؛وسالمت امنیت می باشد
تحت عنوان قاعده کترین اگر د. شود مفهوم قائده و یا یقین تعبیر می اما در زبان عربی به دو  ؛معادل فارسی ندارد (Doctrine) واژه دکترین

از . ودتعریف شود آن را به مثابه روش در نظر می گیرند و خاستگاه آن را باید در تبیین قوانین حاکم بر رفتار، بدون قدرت قانونی جست و جو نم
دانند که هدف آن تبیین چیستی، چرایی و چگونگی یک پدیده  میسوي دیگر اگر دکترین، یقین تعریف شود آن را به مثابه یک محتوي 

  .،در نمودار شماره دو به تصویر کشیده شده است الزام تدوین دکترین فرهنگی جمهوري اسالمی.[29]است
  
  

  
  

  الزام تدوین دکترین فرهنگی جمهوري اسالمی :نمودار شماره دو

  شنهاد هاینظام پتعاریف و مفاهیم  -4

  شنهاد هایخچه نظام پیتار -4-1
افراد  یدسته جمع يو همفکر يق همکاریاز طر يحل مسائل و مشکالت گوناگون جوامع بشر يموضوع مشارکت مردم در امور مختلف و تالش برا 

، افراد  نیکره زم ين خانواده ها بر رویل نخستیش و تشکیدایست که با پین يدیرا تردیگردد ز ینه دارد و به آغاز خلقت بشر بر میرید ي، سابقه ا
  . ندیگر برطرف نمایکدیبا  ير بوده اند مسائل و مشارکت و همکاریهر خانواده ناگز

دا یز ضرورت پین موضوع در سازمان ها نیافت واستفاده از ایش یاز افراد به مشارکت در اشکال گوناگون افزاین يبا گذر زمان وگسترش جوامع بشر
اول به  یبعد از جنگ جهان يده مطرح شد و در سالهایک ایکارخانه ها از اواخر قرن نوزدهم ، به عنوان اما مساله مشارکت کارکنان در امور . کرد 

 یکا بر میالت متحده آمریدر ا 1880به سال  یشنهادها در قالب نظام مند فعلینظام پ يریآغاز به کارگ. مورد توجه قرار گرفت  يطور به طور جد
 . شنهادها را ثبت رساندندین بار طرح پیاول يخود را افتتاح نمودند و برا يدینه تولال و تون کارخایکه  یهنگام . گردد

شنهادها یپ یاالت متحده با نگاه ویژه به اثرات مالیو سود سازمان در ا يش کارآیدر افزا یتیریک مدیک تکنیشنهادها به عنوان ینظام پ يدر ابتدا
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ن یج دادند با ایع خود تزویکا آشنا شدند وکم کم آن را در صنایع آمریستم در صناین سیا با اه یدوم ، ژاپن یبعد از جنگ جهان. دیمرسوم گرد 
ر یج سایپس ازآن بود که به تدر. د داشتند یه کارکنان تاکیش روحیشنهاد ها با هدف افزاینظام پ یمشارکت يشتر بر جنبه هایتفاوت که در ژاپن ب

  . آن در سازمان ها و شرکت ها نمودند يدر برقرار یشتر آشنا شدند و سعین بآ يایشنهادها و مزایز با نظام پیکشورها ن
از  يد تعدادین به دنبال بازدیهمچن. افت یران استقرار یا ياتور سازیدر شرکت راد 1366شنهاد ها در سال ین بار نظام پینخست يز برایران نیدر ا

با . در چند شرکت استفاده شود  یشیستم به صورت آزماین سیم گرفته شد ای، تصم 1360در اواسط دهه یژاپن يصنعتگران کشورمان از شرکت ها
 يمه ها و شرکت هایه سازمان ها ، وزراتخانه ها ، بانک ها ، بی، کل يادار یعال يشورا 1379تاً در سال یآن نها يج مثبت حاصل از اجرایتوجه به نتا

 .]2[ ندیشنهادها اقدام نمایپ یرش وبررسیرار نظام پذنسبت به استق 82ان سال یرا موظف نمود تا پا یدولت

  شنهاد هاینظام پ مفهوم -4-2
 Suggest شنهاد کردن آمده است ویده و پیاظهار عق یدر لغت به معن suggestions System شنهاد ها در ینظام پ یبه معن

  . به کار رفته است یت مشارکتیریمباحث مد

 جهت حل مسائل موجود ،  یه انسانیشه سزمایو اند یذهن يافته هایتوان به  یق آن میطراست که از  یکیشنهاد ها ، تکنینظام پ
  . افتیفرهنگ بهبود مستمر سازمان دست  ينه در راستایبه يد و راه حل هایجاد سوالت جدیا

 مشارکت کارکنان  ياسب برانه منیجاد زمیط کار و ایر شراییموثر در تغ ياز روشها یکیشه ها ، یج اندیا طرح بسیشنهاد ها ینظام پ
در سازمان و  ينه شدن رهبریو بهبود در سازمان ، با هدف نهاد ي، نقش استمرار نوآور ين فردیا کازیشنهاد ها ینظام پ. باشد  یم

ن سطح سازمان با ین تریارتباط پای يدر سازمان و برقرار ينه شدن رهبریارتباط پایین تر سطح سازمان، با هدف نهاد يبرقرار
  . شود یکند و معموالً تمام کارکنان سازمان را شامل م یفا مین سطح آن را ایاالترب

 ن شکل ین و بهتریشود هرگز کاملتریله انسان انجام میبوس ين اساس استوار است که هر کاریشنهاد ها بر اینظام پ يادیفلسفه بن
 .]2[ انجام شود يشتریب یو اثر بخش یین امکان وجود دارد که آن را با کارآیشه ایخود را ندارد بلکه هم

  تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش -5

  تعریف مدیریت دانش - 5-1
دانش شامل ترکیبی از تجارب، ارزش ها و اطالعات زمینه اي و بصیرت متخصصان می باشد که چارچوبی را براي ارزیابی و ترکیب تجارب و 

  [9] .زنی در مورد فعالیت ها، فرایندها، اقدامات و استانداردهاي سازمانی استدانش اغلب شامل مستندات و مخا. اطالعات جدید فراهم می کند
دانش ضمنی شامل مهارت هاي چگونگی انجام کار است که کارکنان در طول . ادبیات مدیریت دانش بین دانش ضمنی و صریح تمایز قائل است

 ازي و آموزش دانش ضمنی پیچیده و مشکل است، برعکس اکتساب و انتقالبیان، مستند س. دوره هاي طوالنی از تجارب و اقداماتشان می آموزند
بسیاري از نویسندگان مدیریت دانش راه هاي متعددي را براي تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار به منظور انتقال . دانش صریح ساده تر می باشد

   [10] .آن بین افراد سازمان پیشنهاد می کنند
 .یافتن راهی جهت خلق، شناسایی، اشتراك و توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند آن:ي مدیریت دانش عبارت است از ابتدائی ترین تعریف برا

به طور کلی می توان بیان کرد که مدیریت دانش یک رویکرد استراتژیک و سیستماتیک براي ارزشمند کردن آنچه که یک سازمان می داند . [11]
مناسب در دسترس افرادي قرار می گیرد  طور به ،که تحت آن اطالعات به دانش کاربردي تبدیل می شود است میمفهو مدیریت دانش. می باشد

از مسائل مدیریتی چون ایجاد و کد کردن دانش تا توزیع  وسیعی مدیریت دانش طیف .به کار برده می شودکه به آن نیاز دارند و براي حل مسئله 
  [12] .را در برمی گیرد و استخراج دانش

  سیستم هاي مدیریت دانش  -5-2
وري اطالعات و سیستم افن. وري اطالعات می باشدامهم ترین و اثربخش ترین راه سازمان براي تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار بهره گیري از فن

 [13,14] .هاي اطالعاتی امکان مشارکت و به اشتراك گذاري دانش را براي کارکنان سازمان به خوبی فراهم می سازند
بازیابی، انتقال و  ،سیستم هاي مدیریت دانش یک طبقه از سیستم هاي اطالعاتی می باشند که از مدیریت دانش پشتیبانی کرده و امکان خلق، ثبت
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ان بهره سیستم هاي مدیریت دانش طراحی شده اند تا دانش افراد را ثبت کرده و امک[11,15] .کاربرد دانش در پیکره سازمان را میسر می سازند 
مدیریت دانش براي اکتساب و توزیع دانش نیازمند مشارکت افراد براي به  هاي استفاده از سیستم. مندي کل سازمان از این دانش را فراهم سازند

طح سیستم هاي مدیریت دانش با انتشار بهینه دانش در س [16] .استاشتراك گذاشتن رسمی دانش بجاي محبوس سازي و یا انتقال غیر رسمی 
م سازمان، امکان رشد و ارتقاي کارکنان مستعد، انتقال سریع دانش و تجارب به کارکنان جدید و امکان خلق حوزه هاي جدیدي از دانش را فراه

همچنین با افزایش خالقیت و نو آوري در سازمان منجر به جذب مشتریان جدید و افزایش میزان خدمت رسانی در سطح جامعه می . می سازند
  [17] .مندي از چنین سیستم هایی افزایش می یابد و در نهایت سودنهایی سازمان با بهره گردند

می سیستم هاي مدیریت دانش  است که مجاري انتقال آن خون در بدنه سازمان همانند، دانش سازمان )2001(با توجه به تحقیق علوي و لدنر
سیستم هاي دانشی متنوع چون گروه افزارها، . حیات دانش بازي می کنند سیستم هاي اطالعاتی نقش حیاتی در تمامی چرخه[11] .باشند

انش اینترنت، اکسترانت، اینترانت، پایگاه داده سازمان، پایگاه دانش و سیستم هاي مدیریت پایگاه داده و غیره در مراحل مختلف چرخه حیات د
  ..کاربرده توان در مراحل مختلف چرخه حیات دانش ب سیستم هاي مدیریت دانشی را نشان می دهد که می) 1(جدول. نقش دارند

  
  سیستم هاي مدیریت دانش مرتبط با مراحل چرخه حیات دانش -1 شماره  جدول

 مراحل چرخه حیات دانش سیستم هاي مدیریت دانش
 خلق دانش . پست الکترونیک، سیستم هاي پشتیبان گروه، اینترنت، اکسترانت، اینترانت

 اکتساب و پاالیش دانش گاه داده سازمان، اینترنت، اکسترانت، اینترانتپایگاه دانش و پای

 ذخیره سازي . زبان هاي پرس و جو، پایگاه داده چند رسانه اي، سیستم هاي مدیریت پایگاه داده
شبکه هاي کامپیوتري، جلسات و گروه هاي مباحثه الکترونیکی ، پست الکترونیک، سیستم هاي پشتیبان گروه، 

 نت، اکسترانت، اینترانتاینتر
 انتقال و اشتراك دانش

 استفاده و عملکرد سازمانی .استفاده از دانش در فعالیت هاي سازمانی با استفاده از تمامی سیستم هاي دانش ذکر شده در باال

  
در این مقاله  ،پوشش می دهند همانطور که در جدول نشان داده شده، از آنجا که سیستم هاي مدیریت دانش همه مراحل چرخه حیات دانش را

  . شود برنامه ریزي استراتژیک مدیریت دانش به برنامه ریزي استراتژیک سیستم هاي مدیریت دانش محدود می

  همراستایی مدیریت دانش و کسب وکار -5-3
. یافته است ارتقاوري و اثربخشی امروزه،  تمرکز مدیریت دانش از سطح عملیاتی با اهداف بهبود کارایی و کیفیت به سطح استراتژیک با هدف نوآ

ماموریت ها، اهداف و برنامه هاي کسب  ،همراستایی مدیریت دانش و کسب وکار میزانی است که ماموریت ها، اهداف، و برنامه هاي مدیریت دانش
استراتژي  جدایی ناپذیردانش بخش بیان می کند که مدیریت ) 2003(ایوانس  . شتیبانی می شوندنیز پ کار را پشتیبانی می کنند و از جانب آنها

در عمل به میزان زیادي نادیده گرفته این مقوله علی رغم اهمیت زیاد همراستایی استراتژیک مدیریت دانش و کسب وکار، . هاي سازمانی است
  [18] .شده است

اکتساب و توزیع دانش رسیده اند ولی اغلب به  علی رغم اینکه بسیاري از سازمان ها به عقالنیت استراتژیک براي سرمایه گذاري در زمینه خلق،
نش دنبال تمرکز کوتاه مدت و نتایج فوري از چنین سرمایه گذاري ها هستند و اهداف استراتژیک بلند مدت و جامع را براي ابتکارات مدیریت دا

  . نادیده می گیرند
براي فرموله . یستم هاي مدیریت دانش بازده اي نخوهند داشتباید بیان کرد که بدون همراستایی مدیریت دانش و کسب وکار حتی بهترین س

  .کردن استراتژي هاي مدیریت دانش، مدیرارشد دانش سازمان باید به تمامی جنبه هاي استراتژي کسب وکار واقف باشد
 -SWOT Kچارچوب آن ها، یکی از معروفترین . و چارچوب هاي مختلفی براي همراستایی مدیریت دانش و کسب کار ارائه گردیده است ها مدل

او این چارچوب را به عنوان راهی براي . ارائه گردیده است)  2002(است که توسط زك ) فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف -دانش(
 K-SWOTکه یک تمرکز بیرونی داشت چارچوب  SWOTبرخالف ماتریس . مطرح می سازدبا استراتژي کسب وکار دانش  سازيهمراستا 

شکاف بین (با تعیین شکاف دانش . چیزي که تولید می کند چیزي است که سازمان می داند تا آن بیشتر تمرکز درونی دارد چراکه در مورد آن
شکاف بین آنچه سازمان براي رقابت باید انجام دهد با ( ونیز شکاف استراتژیک) نچه که می داندآند با آنچه سازمان براي اجراي استراتژي باید بدا

نوع شناسی ) 2006(فرنکن و برگانز[19] .ختمی توان ابتکارات مدیریت دانش را با استراتژي رقابتی همراستا سا) آنچه که می تواند انجام دهد
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مدل باال به پایین، مدل پایین به باال و (و مدل هاي مدیریت دانش ارائه شده توسط نوناکا) حلیل گر و تدافعیپیش فعال، ت(استراتژي مایلز و اسنو  
 برايکه  می کنندآنها بیان . دنبرمی  کاره را براي نشان دادن ارتباط بین مدیریت دانش و استراتژي هاي کسب و کار ب)  پایین-باال-مدل وسط

 -باال-مدل وسط تحلیلگر سازمان برايسازمان با استراتژي پیش فعال مدل پایین به باال و براي مدل باال به پایین، سازمان با استراتژي تدافعی 
ارائه گردیده، ) 1993(بر مبناي مدل معروف همراستایی استراتژیک که توسط هندرسون و ونکاترامن) 2003(ابوزید [20] .پایین مناسب خواهد بود
حیطه دانش، شایستگی هاي سیستماتیک دانش، : بعد خارجی آن شامل ه است که استراتژیک مدیریت دانش توسعه داد مدلی را براي همراستایی

  [21] .است بعد درونی دانش نیز شامل زیرساخت دانشی، فرایند دانش و مهارت هاي دانشی. حاکمیت دانش
ن نتیجه رسید که همراستایی مدیریت دانش با استراتژي هاي سازمان منجر با استفاده از دیدگاه اعتدال نسبت به همراستایی، به ای) 2004(آسوه 

  [22] .به بهبود عملکرد سازمانی می شود

  برنامه ریزي استراتژیک سیستم هاي مدیریت دانش  -5-4
تر و مناسب تر از برنامه ریزي استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی یک وظیفه مدیریتی بسیار مهم است که باعث می شود سازمان به طور اثربخش 

 منسجم سازيیک فرایند مدیریتی، براي : برنامه ریزي استراتژیک سیستم هاي مدیریت دانش عبارت است از . وري اطالعات استفاده کندافن
ي سازمان و سیستم هاي مدیریت دانش با فرایند برنامه ریزي سازمان، مرتبط کردن برنامه هاي کاربردي سیستم هاي مدیریت دانش با اهداف تجار

این امر شامل فرموله کردن اهداف سیستم هاي مدیریت  [23] .براي دستیابی به اهداف بلندمدت و کوتاه مدت سازمانی دانش ضروريتعیین 
. باشدکند، می می دانش، تعریف سیاست ها و استراتژي ها براي تحقق آن ها و توسعه برنامه هایی که از این استراتژي ها و سیاست ها پشتیبانی 

در این برنامه ریزي استراتژیک با توجه به اهداف سازمان، اهداف سیستم هاي مدیریت دانش تعیین می گردد سپس سیستم هاي مدیریت دانش 
یار نکته بس. مورد نیاز، شناسایی و اولویت بندي می شوند و در انتها منابع مهم و ظرفیت هاي عمومی این سیستم ها مورد ارزیابی قرار می گیرند

در واقع برنامه ریزي . مهم این است که برنامه ریزي سیستم هاي مدیریت دانش باید با اهداف، استراتژي ها و برنامه عملیاتی سازمان سازگار باشد
یزي دالیل مفید بودن برنامه ر. سیستم هاي مدیریت دانش ترجمه اهداف، استراتژي ها و برنامه هاي مرتبط با نیازهاي دانشی سازمان است

  :عبارتند از استراتژیک سیستم هاي مدیریت دانش
بهره برداري مناسب تر از سیستم هاي مدیریت دانش در  ،بهبود انسجام و یکپارچگی سیستم هاي مدیریت دانش، پشتیبانی بهتر از اهداف تجاري

یبانی مدیریت ارشد از عملیات سیستم هاي بهبود پشت ، اولویت بندي پروژه هاي توسعه سیستم هاي مدیریت دانش ،جهت کسب مزیت رقابتی
پیش بینی منابع مورد  ، بهبود تخصیص منابع، تسهیل تصمیم گیري مناسب براي سرمایه گذاري در سیستم هاي مدیریت دانش ، مدیریت دانش

  [24] .شناسایی حوزه هاي کلیدي مشکل  ، و بهبود ارتباطات با مدیریت ارشد ، نیاز
براي سیستم هاي اطالعاتی می توان مراحل تدوین برنامه ریزي استراتژیک مدیریت دانش را چنین بیان ) 1990(و و نیومن با اقتباس از مدل آهیت

  :کرد
این برنامه ریزي با نیازهاي دانشی سازمان، کاربران و خدماتی که براي برآورده کردن این : برنامه ریزي بلند مدت سیستم هاي مدیریت دانش - 1

تمرکز برنامه ریزي بلند مدت بر عملیات و فعالیت هاي عمومی و منابع الزم در تحقق استراتژي ها می باشد و . ی باشد، سرو کار داردنیازها مفید م
در این برنامه ریزي هیچ گونه زمانبندي یا اولویت بندي در . انتخاب افق زمانی مناسب براي آن بستگی به نوع سازمان و نیازهاي دانشی آن دارد

  .ه پروژه ها تعیین نمی گرددتوسع
برنامه ریزي جامع یا میان مدت با توجه به برنامه بلند مدت شکل می گیرد و مهم ترین مرحله : برنامه ریزي جامع سیستم هاي مدیریت دانش - 2

توسعه : رت است ازمراحل برنامه ریزي جامع سیستم هاي مدیریت دانش عبا.  از مراحل برنامه ریزي استراتژیک مدیریت دانش می باشد
هاي پورتفولیویی از پروژه هایی مدیریت دانش، اولویت بندي پروژه ها، توسعه برنامه هاي مرتبط با پروژه ها، مستندسازي برنامه جامع سیستم 

  .مدیریت دانش و مشارکت در استقرار برنامه جامع سیستم هاي مدیریت دانش می باشد
پروژه هایی که داراي باالترین اولویت در برنامه جامع باشند شکل دهنده برنامه ریزي : مدیریت دانش برنامه ریزي کوتاه مدت سیستم هاي  - 3

افق . این برنامه ریزي بر وظایف خاص تمرکز دارد و هدفش برنامه ریزي و بودجه بندي براي تحقق اهداف کوتاه مدت است . کوتاه مدت می باشند
آن جایی که تمرکز اصلی  این مقاله بر روي سیستم هاي مدیریت دانش می باشد به همین خاطر از حوزه  از [25] .زمانی آن یک یا دو ساله است

. برنامه ریزي استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی به عنوان مبنایی براي برنامه ریزي استراتژیک سیستم هاي مدیریت دانش استفاده شده است
به معرفی این چارچوب ها )2(جدول. ه ریزي استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی ارائه گردیده اندچارچوب ها و مدل هاي متنوعی نیز براي برنام

 .اختصاص دارد
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  معرفی چارچوب هاي برنامه ریزي استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی:   2 شماره جدول
  شرح چارچوب  نام چارچوب و ارائه دهنده آن

 خروجی_مدل ورودي 
 [26] .وارد و پپارد

، محیط IT/ISمحیط تجاري داخلی، محیط تجاري خارجی، محیط داخلی (هاورودي 
  )IT/ISخارجی 

، استراتژي هاي تجاري سیستم هاي اطالعاتی، IT/ISاستراتژي مدیریت (خروجی ها
  )وري اطالعاتااستراتژي فن

  IT/ISمدل فرایندي برنامه ریزي استراتژیک 
  [27] .اس گرگوري منتز

، فاز )درك استراتژي(، فاز سوم)تجزیه و تحلیل موقعیت(، فاز دوم)آگاهی استراتژیک(فاز اول
  ).برنامه ریزي براي پیاده سازي استراتژي(، فاز پنجم)فرموله سازي استراتژي(چهارم

 IT/ISچارچوبی منسجم براي برنامه ریزي 
   [28] .لی و گاو

  )فاز ادراك، فاز ارزیابی(مرحله اول
  )، فاز بازنگريفاز انتخاب، فاز ساخت(مرحله دوم
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 ارتباط نظام پیشنهادها با مدیریت دانشچرایی   -10- 6 

)adamson 2005(  است و منشا اصلی ارزش آفرینی در کسب و کارهاي امروزه به  21دانش نخستین منبع راهبردي سازمانها در قرن : می گوید
مدیریت دانش فرایند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، تسهیم، نگهداري، ارزیابی و بکارگیري دانش مناسب، در زمان مناسب، توسط فرد .شمار می رود

ف در سازمان است که از طریق ایجاد پیوند میان منابع انسانی ، فناوري اطالعات و ارتباطات و ایجاد ساختاري مناسب براي دستیابی به اهدامناسب 
مدیریت دانش، تالشی براي آشکار کردن دارایی پنهان در ذهن اعضاء و تبدیل : بیان می دارد که  )1998پروساك، ( .سازمان صورت می پذیرد

میالدي در  90پیاده سازي مدیریت دانش از دهه .رسی داشته باشند این دارایی به دارایی سازمانی است تا همه کارکنان سازمان به آن دستکردن 
 .]1[. شماري از سازمانهاي پیشرو به اجراي مدیریت دانش روي آورده اند.در کشور ما نیز چندسالی است . سازمانهاي پیشرو دنیا رواج یافته است

 مدیریت دانش با ایجاد مخزن دانشی منبع ارزشمند دانشی و تحقیقاتی در محورهاي دانشی شرکت ایجاد می   :دیریت دانشم
  .نماید که به غنی سازي پیشنهادها کمک می نماید

 مدیریت دانش زمینه مشارکت نیروهاي نخبه شرکت که بعضا در نظام پیشنهادها مشارکت ندارند را   :مدیریت دانش
 .م می آوردفراه

  نسل جدید نظام پیشنهادها که نظام پیشنهادهاي مبتنی بر سیستمهاي اطالعاتی است کامال   : نظام پیشنهادها
رویکرد مدیریت دانشی دارد و پیشنهاد به عنوان یکی از مواد دانشی در مخزن دانش سازمان ثبت و قابل بازیابی و 

 .]1[ .مشاهده عموم می شود
 

  
  

 

  تعامل نظام پیشنهادها و مدیریت دانش چگونگی -7
 

 ده ها ممکن است در یا.ن کار استیو  تعامل افراد ح يت دانش و انتشار دانش حاصل از همکاریریار مهم در بحث مدیاز اهداف بس
 هستند؛ يکار يم هایک شرکت،تید دانش در ین واحد تولیتر یرد،اما اساسیذهن افراد شکل گ

 يکار يم هایع دانش کسب شده در تیز موضوع انتشار و توزیم ها و نین تیانسجام دادن به ا یت دانش،چگونگیریدر بحث مد 
ن نقطه یدرست در هم.برخوردار است يژه ایت ویم ها و در سراسر سازمان از اهمین تیفراتر از ا یاسیبه مق) یسازمان يریادگی(

روان تر دانش مجموعه کارکنان  يریو آسان تر و بکارگ هرچه بهتر یشنهادها جهت دسترسیل موجود در نظام پیاست که پتانس
افته و هدفمند،توام با در نظر گرفتن مسائل یسازمان  ي،در قالب ساختاریف و حل مسائل سازمانیتعر يک شرکت برای

نهاد نشان شینظام پ يتواند خود را در قالب هسته ها یل که مین پتانسیا یبررس.تواند نشان دهد یخود را م ي،کارآمدیزشیانگ
ن یان ای،جهت تعامل هدفمند ميزیت دانش را به صورت شفاف تر و قابل برنامه ریریشنهادها و مدیان نظام پیم یدهد،نقطه ارتباط

مهم  يتر،از دستاوردها یکرد علمیز ثبت دانش ها با رویتر و ن یکرد علمیشنهادات با رویشتر پیب يغنا.دو،مشخص خواهد نمود
 .ت دانش خواهد بودیریا و مدشنهادهیتعامل نظام پ

  و مدیریت دانش چیستی هسته هاي نظام پیشنهادها  -7-1

در  يکوچکتر يشنهادها،گروه هایته نظام پیتوان در کنار کم یشنهادها میشتر مشارکت کارکنان ،در حوزه نظام پیتوسعه هر چه ب يدر راستا
هسته هاي . .جاد نمودیشنهادها ایند نظام پیدر فرآ» یمشارکت يها گروه«ا ی» شنهادهاینظام پ يهسته ها«مختلف شرکت با نام  يواحدها

  .مزبور در چارچوب دستورالعمل مدونی با کمیته هاي نظام پیشنهادها فعالیت خواهد نمود

  ارتباط نظام پیشنهادها با مدیریت دانش مدیریت دانش
 

  ارتباط نظام پیشنهادها با مدیریت دانش نظام پیشنهادها
 

 مدیریت دانش
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  نظام پیشنهادها  دکترین - 2- 7 
براي ما فلسفه موضوع را نشان ه ،کپدیدهیک )How(چگونگی  و) Why(چرایی ، )What(چیستیدارد به نظام پیشنهادها اشراف   تبیین دکترین

؛ چگونگی تعامل و چیستی هسته هاي نظام پیشنهادها و مدیریت دانش تشریح  ارتباط نظام پیشنهادها با مدیریت دانشچرایی  .دهد می
  :در ادامه ، اهداف هسته ها در چارچوب دکترین نظام پیشنهادها ـ به شرح زیر ـ ارایه می گردد.گردید

 رکت جویی در سازمان؛گسترش فرهنگ مشا 
 تقویت و سازماندهی گروه هاي پیشنهاد دهنده؛ 
 تمرکز زدایی در فعالیت کمیته نظام پیشنهادها؛ 
 ؛ماده سازي تعداد بیشتري از نیروها براي به عهده گرفتن فعالیتهاي کمیته نظام پیشنهادها 
 ؛استفاده از دانش و تجارب ایشانتسهیل در شناسایی مسائل واحدها و حل آنها توسط کارکنان همان واحد با  
 ؛افزایش انگیزه و دلبستگی سازمانی در کارکنان 
 ؛شناسایی نیروهاي خالق و نوآور 
 ؛وبهبود مستمر در سیستم کاري شرکت 
 .]2[ ایجاد تفکر سیستمی در شرکت 

یک نفر از آنها مسئول هسته و یک نفر نیز . شوند نفر از افراد عالقمند و داوطلب آن واحد تشکیل 7الی  5این هسته ها در هر واحد می توانند از 
ن راستا ،ایجاد فضاي مناسب همدلی یدر ا. دبیر هسته باشد که در عین حال در صورت عدم حضور مسئول هسته نقش جانشین وي را نیز ایفا نماید

و ضبط موارد مطرح شده در جلسات و انعکاس آن  ؛ثبت و هم اندیشی خالقانه در واحدهاي شرکت ؛ ارج نهادن به پیشنهادها و راه حل هاي مطرح
تواند  یبه کمیته نظام پیشنهادها و پرداختن به موضوعات و مسایل سازمانی که خروجی کاربردي عینی و ملموس براي شرکت در بر داشته باشد،م

فمند و برنامه ریزي شده این هسته ها در یک به این ترتیب با استقرار و گسترش هد   .شنهادها محسوب گرددینظام پ يف هسته هایدر شمار وظا
شرکت می توان اهداف مورد نظر مدیریت ارشد یک شرکت در خصوص این موضوع را که کارکنان در سازمان خود، پاسخ هر سوال را در کمترین 

ظام پیشنهادها پوشش دهند بدون زمان ممکن، به بهترین شکل و از طریق بهترین نخبگان کاري در سازمان خود پیدا کنند در چارچوب کاري ن
 .آنکه ماهیتم نظام پیشنهادها مخدوش شود و یا مانعی سر راه استقرار و نهادینه سازي مدیریت دانش به وجود آید

  ي گیر نتیجه بحث و -8
نی سازي پیشنهادها مدیریت دانش با ایجاد مخزن دانشی منبع ارزشمند دانشی و تحقیقاتی در محورهاي دانشی شرکت ایجاد می نماید که به غ

نسل جدید .مدیریت دانش زمینه مشارکت نیروهاي نخبه شرکت که بعضا در نظام پیشنهادها مشارکت ندارند را فراهم می آورد. کمک می نماید
یکی از مواد  کامال رویکرد مدیریت دانشی دارد و پیشنهاد به عنوان ،نظام پیشنهادها که نظام پیشنهادهاي مبتنی بر سیستمهاي اطالعاتی است
یکپارچه نمودن سیستم هاي موجود در سازمان ،می تواهد در پیشبرد . دانشی در مخزن دانش سازمان ثبت و قابل بازیابی و مشاهده عموم می شود

ام پیشنهادها و اهداف سازمانی تاثیر بسزایی داشته باشد و می بایست وجوه اشتراك و افتراق بین سیستم هاي اشاره شده ـ به ویژه سیستم هاي نظ
در این صورت با شناسایی سیستم هاي مشترك،ضمن افزایش بهره وري سازمانی و .مدیریت دانش ـ براي کارکنان تبیین و شفاف سازي گردد

هزینه  ارتقاي فرآیندهاي اجرایی و خارج نمودن سیستم هاي سازمان از حالت جزیره ایی،از دوباره کاري هاي غیر ضروري و به تبع آن از افزایش
به بیان دیگر اگر سازمانی تمایل به استقرار سیستم مدیرت دانش دارد و حال آنکه داراي نظام پیشنهادها  .هاي سازمانی ،می توان جلوگیري نمود

هاي تیم “به صورت بالقوه همان اهداف مورد نظر ” هسته هاي نظام پیشنهادها“نیز می باشد، صحیح آن است که وقتی در نظام پیشنهادها، 
را پوشش می دهند، سازمان از این پتانسیل بهره برداري نموده و از صرف وقت و هزینه جهت تشکیل تیم هاي مدیریت دانش ” مدیریت دانش

ر اجتناب نماید و با توجیه اعضاي هسته هاي نظام پیشنهادها از کم و کیف فعالیتهاي مرتبط با بحث مدیریت دانش، از اعضاي همین هسته ها د
 :از اینرو ، پیشنهاد می گردد.تیم هاي مدیریت دانش استفاده نماید قالب

 5ارتباط نظام پیشنهادها با نظام :شامل  یتیریمد ير نظام هایرابطه نظام پشنهادها با ساs ارتباط نظام پیشنهادها با نظام ؛
ارتباط نظام ؛ ظام پیشنهادها با ارزیابی عملکردارتباط ن؛ ارتباط نظام پیشنهادها با نظام مدیریت استراتژیکو ؛استانداردسازي و ایز

ارتباط نظام پیشنهادها با نظام جلسات بهبود حل مساله ؛ يم هایتنظام   ارتباط نظام پیشنهادها با؛نظام مدیریت پروژه   پیشنهادها با
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،در  اط نظام پیشنهادها با مدیریت دانشارتب؛و يبهره ورارتباط نظام پیشنهادها با ؛ ارتباط نظام پیشنهادها با تعالی سازمانی؛ مستمر 
 رد؛یقرار گ یو بررس ی،مورد بازشکاف یشیهم اند یعلم ينشست ها

 
 ردیقرار گ یقاتیتحق يف پروژه هایاشاره شده،در دستور کار تعر يستم هایس يکپارچه سازی،امکان یبه منظور تحقق اهداف سازمان. 
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