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بسم اهلل الرحمن الرحیم

از  بنیان رکدن نظام اداری  دانش 

دمرییت  اصول  کارگیری  ب رطیق 

با  اطالعات،  یکپارهچ سازی  و   دانش 

اسالمی. ارزش اهی  رب  ابتناء 

اداری( 16 نظام ازلامات  )بند 



مقدمه سردبیر

اما در  بقا وجود داشته است،  ابتداي تالش هاي بشر براي حفظ  از  اثرات آن،  توجه به دانش و 
دو دهه اخير، بشر شاهد تحوالتي در عرصه اقتصاد، اجتماع و سياست بوده است كه دانش را 
به عنوان يك عنصر و سرمايه كليدي در توسعه، موفقيت و رقابت پذيري مطرح كرده است. دانش و 
اطالعات، سازماندهي و بازيابي آن ها و در يك كلمه مديريت دانش از ضروريات كار مديريت است. 
مديريت دانش به معني اداره كردن دانش موجود و نيز خلق و جذب دانش جديد است. نكته مهم 
اينكه تنها اكتفا به دانش موجود در عصر توسعه روزافزون دانش، هرگز راهگشا نيست؛ بنابراين 
مديران براي عقب نماندن از حركت رو به جلوي سازمان هاي مشابه، مجبور به تشخيص مداوم 
عناصر و اجزاي دانشي و تشويق به دانش آفريني و نوآوري در سازمان هاي خود هستند. دانش در 
فرآيند طرح ها و خدمات نيز منبعي بسيار حياتي به  شمار مي رود و در صورتي كه به نحو مؤثري 
مديريت شود، مي تواند در كاهش هزينه، كاهش زمان انجام كارها، بهبود كيفيت، ارائه خدمات و 

تصميم سازي براي تصميم گيري اثربخش تأثير بسزايي داشته باشد.
اجراي طرح ها و خدمات با كيفيت مطلوب، دانش هاي جديدي را چه در زمينه دانش خدمات 
و چه در زمينه دانش راهبرد سازمان درپي دارد. اما اغلب به  ندرت پيش مي آيد افراد، تجارب و 
اندوخته هاي خود را در قالب روشي نظام مند در اختيار سايرين قرار دهند. بنابراين با اين ديد 

مديران ارشد سازمان نقش مهمي را در اجرای پروژه و راهبري مديريت دانش خواهند داشت. 
با توجه به اقدامات ارزشمند و متعدد صورت گرفته در گذشته، مجتمع مس سرچشمه، موضوع 
مديريت دانش و ضرورت توجه به صيانت از سرمايه هاي فكري را به عنوان بخشي از اولويت هاي 

كاري خود در دستور كار قرار داده است.
مجله پيِش رو در راستای استقرار مديريت دانش در مجتمع مس سرچشمه و به  منظور آشناسازی 
استقرار  است  بديهی  شده  است.  منتشر  مديريتی  مقوله  اين  با  توانمند  متخصصان  و  مديران 
مديريت دانش جز با همراهی و مساعدت شما عزيزان به عنوان سرمايه های اصلی مجتمع ميسر 

نخواهد شد. 
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مجتمع مس سرچشمه

يك حسابدار سوئدي بنام كارل اريك سيوبي )Karl-Erik Sveiby( كه بعدها به عنوان يكي از بنيانگذاران علم 
مديريت دانش معرفي شد، در سال 1979 با يك سوال بزرگ مواجه شد. دفاتر حسابداري )ارزش دفتري( يكي 
از شعبه هاي معروف سازمانی كه او در آنجا كار مي كرد، ارزش ناچيزی را نشان مي داد در حالي كه ارزش واقعي 
سازمان به مراتب بيش از اينها بود. وی متوجه شد كه ترازنامه مالي سازمان او فقط ارزش دارايي فيزيكي آن را كه 
شامل چند ميز تحرير و چند ماشين تحرير بود را نمايش مي دهد؛ وليكن ارزش واقعی شايستگي كاركنان سازمان و

نمي دهد.  نشان  را،  مي دادند  تشكيل  جمعي  مغز  و  فكر  يك  به عنوان  سازمان  كارمندان  جمع  كه  چيزي 
دارايي هاي  كنار  در  آن را  و  نمود  معرفي  غيرملموس  دارايي  و  فكري  دارايي  عنوان  تحت  را  يافته  اين  سيوبي 
نمود  رشد  مورد  اين  در   ... و  سمينارها  نوشته ها،  تعداد  سرعت  به  آن  از  پس  داد.  قرار  غيرفيزيكی  و  ملموس 
گرفت. قرار  بزرگ  سازمان هاي  مديران  و  مديريت  علم  دانشمندان  كار  دستور  در  جدي  بطور  موضوع  اين  و 

كه  داشتند  به  عهده  را  مديريت  بحث  تكامل  دانش  مديريت  تئوريسين های  از  زيادی  تعداد  آن  بر  عالوه 
برد.  نام  می توان  را  آمريكا  از  سنگه  پيتر  و  استرلوس  پاول  دراكر،  پيتر  همچون  برجستگانی  آنان  ميان  در 
و  سازمانی  منابع  به عنوان  ساده  دانش  و  اطالعات  ارتقاء  اهميت  زمينه  در  بيشتر  استرلوس  و  دراكر 
آورده اند. بوجود  را  دانش  مديريت  فرهنگی  ابعاد  يادگيرنده،  سازمان های  روی  بر  تمركز  با  سنگه  آقای 

آقای اورت راجرز در دانشگاه استانفورد با نفوذ در بحث نوآوری و آقای توماس آلن نيز در سال های 1970 تا 
1971 تحقيقاتی در خصوص انتقال اطالعات و فناوری انجام دادند كه كمك بزرگی را در جهت درک و فهم اينكه 
»مديريت دانش چيست؟ دانش چگونه توليد می شود؟ چگونه استفاده می شود؟ و به چه طريقی در سازمان ها 
نفوذ می كند؟ و ...« را ارائه می دهد. در سال 1980 سيستم های مديريت دانش توسعه يافتند كه با استفاده از 
به عنوان  تازه ای  مفاهيم  تا  شدند  باعث  هوشمند،  سيستم های  و  مصنوعی  هوش  زمينه  در  شده  انجام  كارهای 
دانش اكتسابی مهندسی دانش، سيستم های برپايه دانش و هستی شناسی برپايه كامپيوتر به جهان عرضه شود.

چاپ  به  مشهور  انتشاراتی  مراكز  در  دانش  مديريت  درباره  مطالبی  بار،  اولين  برای  و   1991 سال  در 
آقايان  توسط   1995 سال  در  دانش  مديريت  زمينه  در  تحقيقاتی  كارهای  بزرگ ترين  از  يكی  رسيد.  
و  نوآوری  ژاپنی  شركت های  »چگونه  آن  كه  نام  شد  انجام  دانش  خلق  زمينه  در  تاكوچی  و  نوناكا  كوجيه، 
شد. برداشته  دانش  مديريت  زمينه  در  اوليه  گام های  طريق  اين  به  بود.  می آورند؟«  بوجود  را  پويايی 

تاریخچه 
مدیریت
 دانش
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دمرییت دانش چیست؟

در  ارزش  ايجاد  دانش،  مديريت  آشكار  اهداف  از  يكي 
ايجاد  راه هاي  عمومي ترين  از  يكي  می باشد.  سازمان  ها 
ارزش از سوي دانشكاران، پشتيباني براي تصميم گيري 
به معني ايجاد ارزش  كارآمد است. ايجاد ارزش، لزوماً 

اقتصادي نيست. سازمان های غيرانتفاعی، سازمان های

        مديريت دانش برای سازمان                 
      ايجاد ارزش می کند.

كسب،  »شناسايی،   : از  است  عبارت  دانش  مديريت 
و  اطالعات  انتقال  و  پااليش، سازماندهی، ذخيره سازی 
دانش مناسب به  منظور بهبود و تغيير ادراک و عملكرد 

كاركنان سطوح مختلف سازمان در زمان مناسب«.
در  رشد  حال  در  و  وسيع  موضوعی  دانش  مديريت 
كار  آن  از  مانع  و  جامع  تعريف  و  می باشد  سازمان ها 
و  رويكردها  گرفتن  نظر  در  با  كه  است  مشكلی  بسيار 
دارد،  وجود  دانش  مديريت  از  كه  متفاوتی  كاربردهای 

اين كار دشوارتر نيز به نظر می رسد.
مديريت  به  مربوط  فعاليت های  و  اقدامات  مجموعه 
دانش به سازمان ها كمك می كند تا از آن طريق كسب، 
برای حل مسئله،  از دانش  انتقال و استفاده  نگهداری، 
تصميم گيری  و  استراتژيك  برنامه ريزی  پويا،  يادگيری 

متمركز فراهم شود. 

   مديريت دانش راهبردي است که 
دارايي ذهني و فكري سازمان را مديريت 

و هدايت مي کند.

از  ذهني  و  فكري  دارايي  خروج  از  دانش  مديريت 
سازمان به هنگام ترک متخصصان حفاظت مي نمايد و 
شايستگي ها و مهارت هايي را كه در ميان عده و گروه 
همه  ميان  در  دارد،  وجود  سازمان  در  افراد  از  خاصي 
اعضاي سازمان توسعه مي دهد. اكثر سازمان ها نمي دانند 
كه چه مي دانند و داراي چه ظرفيت هاي فكري هستند؛ 
افراد قرار دارد. مديريت دانش  چرا كه دانش در ذهن 
كسب،  شناسايي،  جهت  در  سازمان  نظام مند  تالش 
توسعه  و  دانش  گذاشتن  اشتراک  به  و  ذخيره سازي 
كاري  گروه هاي  و  افراد  شايستگي هاي  و  ظرفيت ها 

مختلف در سازمان مي باشد.
ذهني  دارايي  كه  است  راهبردي  دانش  مديريت  پس 
مي كند  هدايت  و  مديريت  طوري  را  سازمان  فكري  و 

ايجاد  غيراقتصادي  روش هاي  به  خيريه ها،  و  دولتي 
ارزش مي كنند. آن ها چيزي ايجاد مي كنند كه سرمايه 
اجتماعي ناميده مي شود. دانش دانشكاراني كه مي توانند 
كنند،  ايجاد  ارزش  سازمان  در  مؤثر  تصميم گيري  با 

پيش نياز مديريت دانش است.
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مجتمع مس سرچشمه

و  توانايي ها  هم   و  شده  ثبت  دانش  و  اطالعات  )هم 
به  سازمان  تا  سازمان(،  كاركنان  ذهني  ظرفيت هاي 
و  گسترش  طريق  از  جديد  ارزش هاي  و  باال  بهر ه وري 
توزيع اين دارايي ها در بين همه كاركنان بطور متناسب 

دست يابد.

مديريت دانش از طريق ايجاد
يك حافظه سازماني جامع و قابل
دسترس به تحقق اهداف سازمان

کمك  مي کند.

مديريت دانش كل سازمان را از مديران سطوح مختلف 
گرفته تا كاركنان، در ارتباط با موارد زير مورد بحث قرار 

می دهد:
1- چگونه و به چه طريقي توليد و خدمات شايسته به 

مشتريان ارائه دهند؟
2-  چگونه و به چه طريقي تغذيه اطالعاتي و دانشي 

شوند؟
ديگر  و  دانش  مهارت ها،  طريقي  چه  به  و  چگونه   -3
بروندادهاي ذهني مورد نياز را از منابع مختلف تأمين و 

به آن ها انتقال دهد؟
سازماني  حافظه  يك  ايجاد  طريق  از  دانش  مديريت 
كمك  مذكور  اهداف  تحقق  به  دسترس  قابل  و  جامع 
طريقي  چه  به  بداند  كه  سازماني  هر  كه  چرا  مي كند. 
كسب  به  مربوط  اطالعات  و  سازماني  دانش  مي تواند 
بياورد،  فراهم  مختلف  منابع  از  را  كاركنان خود  كار  و 

مؤثرتر به اهداف توسعه اي خود دست مي يابد.

دانش یا علم؟دانش یا علم؟
مديريت  پياده سازی  در  مهم  مسائل  از  يكی 
دانش در هر سازمانی، كسب درک مناسب از 
مفهوم دانش می باشد. نكته مهمی كه در اين 
تفاوتی   شود،  گرفته  نظر  در  بايستی  خصوص 
است كه بين مفهوم دانش )Knowledge( و 
علم )Science( وجود دارد. علم يكی از انواع 
به  اثبات  و  تحليل  نيازمند  دانش می باشد كه 
روش های خاص می باشد ولی مفهوم دانش يا 

دانايی به مراتب ساده تر است.

مهارت های  و  شناخت ها  از  مجموعه ای  دانش 
با  اگر  لذا  است؛  مسئله  يك  حل  برای  الزم 
مشكلی  بتوان  است  دست  در  كه  اطالعاتی 
وجود  دانش  گفت  می توان  كرد،  حل  را 
به  تبديل  امكان  بايد  دانش  آنكه  ضمن  دارد. 
داشته  را  شدن  عملی  و  اجرايی  دستورالعمل 
باشد و در راستای اهداف سازمان و بومی شده 

سازمان باشد.
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معموالً در حوزه هاي مختلف علمي هر واژه به  گونه اي خاص معني مي شود و هر واژه با توجه به شرايطي كه از 
آن استفاده مي شود، معني خاصي مي گيرد. اين موضوع براي واژه دانش نيز صادق است. كلمه دانش در فلسفه، 
روانشناسي و جامعه  شناسي نيز معاني خاص خود را دارد كه تلفيقي كاربردي از آن ها در مديريت دانش صورت 
گرفته است. »دانش اطالعاتي است كه سازماندهي و تجزيه و تحليل شده تا قابل درک و كاربردي براي حل مسائل 

و تصميم گيري باشد« )تورين(.
به هر حال آنچه كه مسلم است اين است كه می توان با آشنايی با تعاريف مختلف، ابعاد و مصاديق اين امر را بيشتر 
شناخت و آن را بهتر بكار برد. دامنه تعاريف ارائه شده در خصوص دانش از كاربردي تا مفهومي و فلسفي و از نظر 

هدف از محدود تا گسترده را شامل می گردد. برخی از تعاريف مربوط به دانش به شرح ذيل می باشند:

معنی و مفهوم دانش

     دانش، اطالعات كاربردي سازماندهي شده براي حل مسائل است )ولف(.
      دانش، شامل حقايق و باورها، مفاهيم و انديشه ها، قضاوت ها و انتظارات، متدولوژي )روش  شناسي( يا علم اصول 

و فوت و فن انجام فنون است )ويگ(.
     دانش تمام مجموعه نگرش ها، تجربيات و مراحلي كه درست و صحيح در نظر گرفته شده اند، می باشد. بنابراين 

راهنماي افكار، رفتارها و ارتباطات است.
      دانش سازماني، اجتماعي از سرمايه هاي متمركز انساني، سرمايه هاي استعدادهاي فكري، سرمايه هاي ساختاری 

و سرمايه هاي بازاري است )برويكنگ(.
دانش و مفاهيم مختلفي كه برای آن ذكر گرديد، در سازمان ها در حكم ارز يا ثروت ارزشمند براي كسب  و  كار 
فيزيكی  دارايی های  از  بيشتر  كرد. حتي  ياد  فكري  دارايي  نوع  يك  به عنوان  می توان  آن  از  و  می آيد  به  حساب 



ش
دان

ت 
یری

مد
ه 

جل
م

10

مجتمع مس سرچشمه

شرطي  به   سرمايه،  و  كار  نيروي  زمين،  مثل  سازمان 
با  افراد  كه امكان توزيع و قابليت دسترسي براي همه 
توجه به سطح و نيازهاي آن ها فراهم  شده  باشد. شروط 
مذكور همه سازمان ها را به  ضرورت پياده سازی مديريت 
دانش و انتقال آن به سطوح مختلف كاركنان، رهنمون 

می سازد.
دانش  مديريت  بحث  در  وقتي  كه  اينجاست  سؤال  اما 
بين  مرزي  می توان  آيا  می كنيم،  دانش  از  صحبت 
ذهني،  نظر  از  دانش  مورد  در  مختلف  ديدگاه های 

ظاهري و محتوا قائل شد؟
نحوه  به  مفاهيم  اين  همه  كه  می دهد  نشان  واقعيت 
در  و  دارد  بستگي  دانش  از  بهره برداری  و  استفاده 
موقعيت های مختلف ممكن است به يك يا چند مورد 
باشد؛ به  عبارت  ديگر شايد  نياز  آن به  صورت متعامل 
به  گونه ای مشخص مرزی  نمی توان  بگوييم  بهتر است 
شفاف بين آن ها قائل شد كه بدون تأثير و تأثر متمايز و 

متفاوت از يكديگر باشند. 
زمانی كه اصطالح دانش سازماني مطرح می شود، منظور 
همه داده ها، اطالعات، دانش و خردی است كه با شدت و 
ضعف در موقعيت های مختلف سازمان موجود می باشد.

از اين  رو دانش در يك سازمان را می توان اينگونه تعبير 
كرد : »هرگاه واقعيت يا موقعيت دانستن چيزي به همراه 
آگاهي و فهم از طريق تجربه، مطالعه، اكتشاف و ارتباط 
يا  فرد  يك  مغز  در  می تواند  ذهني  بدست  آمده  باشد، 
سيستم ها  امكانات،  توليدات،  سازماني،  فرآيندهاي  در 
بر  تعريف  اين  از  كه  همانطور  شود.«  ثبت  اسناد،  و 
نمی تواند خود  كميت حجيم  در  خام  اطالعات  می آيد 
كند،  را حل  كار  و  مسائل كسب   تنهايی  به  و  به  خود 
ارزش آفرينی كند يا موجب افزايش مشاركت و عملكرد 
از  اطالعات  نمودن  دروني  و  نيازمند جذب  بلكه  شود، 
طريق برقراري ارتباط ذهني و فهميدن آن ها در زمينه 

و الگوهاي مشخص می باشد.

در مورد دانش تعاريف مختلفي وجود دارد. در تعريف 
است  تحليلي  و  يافته  اطالعاتي ساختار  دانش،  تورين، 
كه براي حل مسئله و تصميم گيري مورد استفاده قرار 
و  دانش  و  اطالعات  داده،  بين  تفاوت  درک  مي گيرد. 
چگونگي رسيدن از يكي به ديگري از ملزومات رهبري و 
مديريت دانش و استفاده مؤثر از آن ها در سازمان است.

عوامل  اين  ديدن  جدا  بجاي  مي بايست  ديگر  سوي  از 
قرار داد، ضمن  توجه  پيوسته مورد  به  صورت  را  آن ها 
آنكه تفاوت هاي هريك و نقشي كه در فرآيند مديريت 

دانش ايفا مي نمايند را نيز مي بايست مدنظر قرار داد.
در نگرش سلسله مراتبی دانش، داده - اطالعات - دانش 
با هم تفاوت داشته ولی در عين حال هريك نقش خاصی 

را در يك زنجيره به هم پيوسته ايفا می نمايند.
عامل،  سه  اين  اثربخش  مديريت  الزمه  واقع  در 
يكپارچه سازي آن ها است. اين امر با تركيب اين عوامل 
به  صورت حلقه هاي يك زنجيره/ فرآيند كه الزم و ملزوم 

يكديگر مي باشند، امكان پذير است.
تاكنــون تقســيم بندی های متفاوتــی بــرای دانــش 
ــه از  ــته بندی ك ــده اســت. مشــهورترين دس ــام ش انج
دانــش ارائــه شــده اســت، آن را بــه دو بخــش تقســيم 

مراتب دانشمراتب دانش



K
now

ledge M
anagem

ent M
agazine

11

می كند؛ دانش ضمنی و دانش صريح.

ــايی، درک،  ــل شناس ــح، قاب ــا صري ــكار ي ــش آش دان
بكارگيــری  و  تصميم گيــری  در  اســتفاده  كســب، 
ــا  ــامل آگاهی ه ــش ش ــوع دان ــن ن ــت. اي ــدد اس مج
نوشــته  بــه  راحتــی  كــه  اســت  مهارت هايــی  و 
شــده و آمــوزش داده می شــود. دانــش صريــح در 
ــی،  ــای اجراي ــا، روش ه ــازمانی، فراينده ــتندات س مس
و  قوانيــن  عملياتــی،  اســتاندارد  دســتورالعمل های 
و  سيســتم ها  در  نقشــه ها  و  طرح هــا  مقــررات، 
پايگاه هــای اطالعاتــی وجــود دارد. بــه  عبارتــی دانــش 
ــه  ــه ب ــده، دانشــی اســت ك ــذاری ش ــا كدگ ــح ي صري
ــل  ــده و قاب ــان ش ــتماتيك بي ــمی و سيس ــان رس زب
انتقــال بيــن افــراد در ســطوح مختلف ســازمانی اســت. 

دانش ضمنی يا پنهان دانشی است كه بوسيله مشاهده، 
بررسی و تحليل فردی مسائل، به صورت درونی حاصل 
می شود و در ذهن فرد ذخيره می شود. اين نوع دانش 
به  صورت ساختارنيافته است و در پی كسب تجربه ها، 
مهارت ها و دانايی حاصل از تحليل مسائل محيطی در 
ذهن افراد پديد می آيد و به  آسانی نمی توان آن را منتقل 
كرد؛ لذا می توان بيان كرد كه »همواره افراد بيشتر از 
شعور  بصيرت،  بينش،  می دانند«.  می گويند،   كه  آنچه 
توسط  رفته  بكار  فوت  و  فن های  و  ترفندها  درک،  و 
دانش  دارد.  قرار  او  ضمنی  دانش  حوزه  در  فرد  هر 
ضمنی به  سادگی قابل كدگذاری و تبديل به قوانين و 
دستورالعمل ها نيست؛ بدين منظور بايد فضای مناسب 
برای انتقال اين دانش و ايجاد ارتباط رودررو كاركنان با 
يكديگر فراهم شود چرا كه دانش ضمنی اغلب از طريق 
می يابد.  انتقال  مهارت ها  فيزيكی  نمايش  و  بدن  زبان، 
چالش اصلی مديريت دانش تبديل هر چه بيشتر و بهتر 

دانش پنهان يا ضمنی به دانش آشكار يا صريح است. 

 دانش صریح
)Explicit Knowledge(

 دانش ضمنی
)Tacit Knowledge(

Explicit  20%

Tacit  80%

توزيــع  كلــی  درصــد 
ــواع  ــه ان ــبت ب ــش نس دان
آن بــه شــرح شــكل روبــرو 

: شــد می با
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ضرورت پیاده سازی مديريت دانش در 
مجتمع مس سرچشمه

     وجــود مدیریــت دانــش در مجتمــع  چــراغ راهــی بــرای ادامــه  مســیر 
خواهــد بــود.

     صنعــت مــس در کشــور و منطقــه دارای تکنولــوژی و تخصــص خــاص 
 می باشــد.

ــال های  ــع در س ــتگی در مجتم ــل بازنشس ــه دلی ــان ب ــروج کارکن      خ
ــاد اســت. پیــش رو نســبتا زی

      بــا توجــه بــه شــرایط خــاص سیاســی کشــور، لــزوم کســب و ثبــت 
ــاس  ــش احس ــش از بی ــال بی ــد اوره ــرایطی مانن ــًا در ش ــش خصوص دان

می شــود.  

ــا توجــه بــه وجــود تخصــص و تجــارب خــاص در ذهــن کارکنــان،        ب
لــزوم کســب و ثبــت ایــن تجــارب، پیــش از خــروج از مجتمــع بیــش از 

پیــش احســاس مــی شــود.
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حمايت مديريت و رهبری در سازمان از مهم ترين و مؤثرترين عوامل در شكل گيری مديريت دانش است و برای 
استقرار و پايداری دانش در سازمان ضروری است.

2( مدیریت منابع انسانی
پياده سازی موفقيت آميز مديريت دانش مستلزم تعامل همه  جانبه و مداوم سيستم مديريت دانش با مديريت منابع 
انسانی می باشد. در واقعيت، موفقيت مديريت دانش به مشاركت تمامی كاركنان يك سازمان بستگی دارد؛ بنابراين 
برنامه های منابع  انسانی در قالب  انگيزه و نگهداشت نيروی  ايجاد  از قبيل آموزش،  برنامه های مدونی  الزم است 

انسانی تهيه گردد.
3( فناوری اطالعات

امروزه تكنولوژی و فناوری اطالعات در بعضی مراحل چرخه زندگی مديريت دانش مفيد است و فناوری مناسب، 
كارايی و تأثير فرآيند مديريت دانش را ارتقاء می دهد و می تواند بستر مناسبی را برای تحقق اهداف مديريت دانش 

مهيا گرداند.
4( زیرساخت فرهنگی و اجتماعی

وجود فرهنگ سازمانی مناسب از زيرساخت های مهم و حياتی مديريت دانش است و در صورت عدم توسعه فرهنگی 
در زمينه تبادل دانش، ساير فرايندهای مديريت دانش، اغلب محكوم به شكست است.

5( تیم های دانش
تيم های دانش نقش محوری و اساسی در موفقيت مديريت دانش ايفا می كنند. اين تيم ها با برقراری ارتباط و تعاملی 

قوی، محدوديت هايی كه حاصل تفاوت های فردی در بين كاركنان می باشد را به حداقل می رسانند.
6( استفاده از ابزار های مناسب

دانش توليد شده برای انتقال نياز به مستند شدن دارد. سيستم های مديريت مستندات نقش مكمل را در اين فرآيند 
بازی می كنند.

7( بهبود مستمر
به اشتراک گذاشتن دانش، يادگيری از ديگران و همچنين استفاده از سيستم مديريت دانش نه به عنوان فرآيندی 

موقتی، بلكه به  مثابه جويبار، همواره بايد در سازمان جريان داشته باشد.

پايه گذاری  جزئيات  دقيق  شناخت  به  نياز  آن  دستاوردهای  به  دستيابی  و  دانش  مديريت  پايه گذاری  و  شروع 
مديريت دانش در سازمان دارد. زيرساخت های اوليه برای پايه گذاری سيستم مديريت دانش در سازمان ها به شرح 
زير می باشد؛ با اين توضيح كه اين زيرساخت ها مبتنی بر نظريات علمی معرفی می گردد و جهت اجرايی كردن 
سيستم مديريت دانش الزامی است تا زيرساخت ها بنا به ويژگی های انحصاری هر سازمان معين و آماده گردد. اين 

زيرساخت ها عبارتند از:
1( مدیریت

 زیرساخت های الزم برای پایه گذاری مدیریت دانش
در سازمان
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اين نوع انتقال اساساً با ديگر اشكال انتقال دانش متفاوت است؛ چرا كه اين انتقال صرفاً شامل دانش صريح است 
و اطالعات خاصی كه يك تيم برای انجام يك وظيفه الزم دارد به تيم ديگری كه همان وظيفه را انجام می دهد، 
انتقال داده می شود. اين نوع از انتقال عموماً برای وظايف روتين، تكراری و مشابه مناسبت بيشتری دارد. اغلب اين 
نوع از اطالعات توسط ابزارهای الكترونيكی توزيع شده و به  صورت صريح بوده و تا حدی خالصه و دقيق است. 
برای مثال چنانچه يك تيم در اداره مركزی يك متد مربوط به نوعی از نصب ابزار را تكميل كرده باشد، اين متدها 
و گام ها را می توان به  صورت الكترونيكی ضبط كرد )پست الكترونيكی، Pdf( و سپس به ديگر اداره ها و تيم ها در 

سرتاسر سازمان ارسال كرد.

انتقال نزدیک

نوعی از انتقال دانش است كه دانش ضمنی و صريحی كه در يك حوزه يا زمينه بدست آمده برای استفاده بعدی به 
حوزه يا زمينه ديگری انتقال داده می شود. در كل، اين حالت می تواند برای تيم های كاری مناسب باشد. 

يعنی اينكه تيم ها دانش مربوط به وظايف اوليه را در محيط های مختلفی در زمان های بعدی  بكار می برند. اين امر 
هم مستلزم دانش ضمنی و هم دانش صريح است و معموالً مستلزم نشست های منظم، مشاركت بوسيله همه اعضای 
تيم و تاًكيد بر نشست های كوتاه مدت است. اجماع بر اين است كه دانش يادگرفته شده در يك حوزه در حوزه های 

ديگر كاربرد دارد.

انتقال سریالی

قابليت انتقال پذيری دانش و اطالعات، يك عامل تعيين كننده در ظرفيت سازمان برای نائل شدن به مزيت رقابتی 
پايدار است. موضوع قابليت انتقال، هم در حوزه های درون سازمانی )بين واحدهای وظيفه ای و سطوح مديريت( و 
هم در حوزه های بيرون سازمانی )زنجيره تامين، اتحاديه های استراتژيك و سرمايه گذاری مشترک( كاربرد دارد. عامل 
حياتی در جريان دانش در درون سازمان درک تمايز بين دانش ضمنی و دانش صريح است. تكنيك هايی وجود دارد 
كه بوسيله آن سازمان می تواند دانش را انتقال دهد. بر طبق نظر نانسی ديكسون پنج نوع اصلی از انتقال/ تسهيم 
دانش در سازمان وجود دارد كه شامل انتقال سريالی، انتقال نزديك، انتقال دور، انتقال استراتژيك و انتقال خبره 

است. هر كدام از اينها بسته به اهداف، متدها و روشی كه  بكار گرفته می شوند، فرق دارند.
انتقال دانش يك جنبه مهم از مديريت دانش است؛ زيرا دانش هنگامی كه در يك سازمانی كسب شد بايستی در 

بين افراد و گروه های ديگر سازمان به اشتراک گذاشته شود.

مقدمه

انتقال دانش



K
now

ledge M
anagem

ent M
agazine

15

حجم  كه  می افتد  اتفاق  زمانی  حالت  اين  متخصصان.  و  خبرگان  از  صريح  دانش  آوردن  بدست  از  است  عبارت 
پيچيدگی وظايف، خارج از توانايی دانشی اعضای تيم در سازمان باشد. در اين حالت به لحاظ اينكه شكل اطالعات 
ابزارهای الكترونيكی و شبكه ها منتقل كرد و يا می توان اطالعات را در تابلو  صريح است می توان آن را از طريق 

اعالنات قرار داد و از افراد متخصصی كه پاسخ آن را می دانند، درخواست كمك كرد.
روش ديگر تسهيم و انتقال اطالعات از طريق انجمن های خبرگی )Cop( است. در تعريفی از اين واژه می توان گفت 
كه »گروهی از افراد كه به موضوعات و مسائلی خاص عالقه مند هستند و دانش و تخصص خود را از طريق تعامالت 

مداوم در اين حوزه های خاص عمق می بخشند«.

انتقال خبره

عبارت است از انتقال دانشی كه بر كل سازمان اثرگذار است. در اين نوع انتقال، هم دانش ضمنی وجود دارد و هم 
دانش صريح و برای راه حل هايی مناسب است كه غيرتكراری بوده و در سطح باالی سازمان قرار دارند؛ مانند دانش 
مورد نياز برای مديران سازمان و اكتساب آن. اين نوع انتقال غالباً مستلزم شناسايی دانش كليدی برای مديران 

ارشد است و سپس جمع آوری و تفسير اين نوع دانش  بوسيله متخصصان دانش. 

انتقال استراتژیک

بر تسهيم دانش بين تيم ها در يك سازمان اشاره دارد و اغلب ناشی از همكاری بين تيم ها با استفاده از روش های 
رودررو يا ديگر روش ها است. زيرا در اينجا اطالعات از نوع ضمنی بوده و به آسانی نمی توان آن ها را ضبط كرده 
و انتقال داد. انتقال دور برای اطالعاتی مناسب است كه ذاتاً غيرتكراری است. برای مثال اگر از اعضای يك تيم 
خواسته شود كه بر روی يك پروژه منحصر به فرد كار كنند، آن ها ممكن است از تيم ديگری كه قباًل بر روی 
پروژه های مشابه پروژه خود كار كرده اند كمك بگيرند، كه در اين صورت باعث تسهيم و مبادله اطالعات و باعث 

ارائه راه حل های پايداری برای حل مسائل می شود.

انتقال دور
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 )2002( رمهاردت  و  روب  پروبست،  توسط  مدل  اين 
مديريت  ساختمان  )سنگ بناي(  پايه های  مدل  بنام 

دانش نام گذاری شده است.
يك  به  صورت  را  دانش  مديريت  مدل،  اين  طراحان 
سيكل پويا مي بينند كه در چرخش دائم است. مراحل 
تشكيل  را  سيكل  دو  كه  مي باشد  جزء   8 شامل  آن 

مي دهند؛ يكي سيكل دروني و ديگري سيكل بيروني.

كشف  ساختماني  بلوک هاي  توسط  دروني:  سيكل 
)شناسايي(، كسب، توسعه، تسهيم، كاربرد )بهره برداري( 

و نگهداری از دانش ساخته مي شود.
سيكل بيروني: شامل بلوک های اهداف دانش و ارزيابي 
دانش است كه جهت سيكل مديريت دانش را مشخص 
می نمايند. كامل  كننده اين دو سيكل بازخورد است. در 

شكل زير اجزاء اين مدل نمايش داده  شده است. 

مدل های مدیریت دانش
مدل  پایه های ساختمان مدیریت دانش
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ــه  ــدل ب ــن م ــزاء اي ــدام از اج ــر ك ــرد ه ــوه عملك نح
ــت: ــر اس ــرح زي ش

مديريــت  هدف هــاي  دانــش:  هدف هــاي  تعييــن 
ســازمان  اصلــي  هدف هــاي  از  مي بايســت  دانــش 
ــتراتژيك و  ــطح اس ــد و در دو س ــه باش ــئت  گرفت نش

ــوند. ــخص ش ــي مش عمليات
ــازمان  ــداري س ــل و نگه ــتراتژيك تبدي ــطح اس در س
بــر  مبنــاي مديريــت دانــش و ايجــاد فرهنــگ و 
سياســت هاي الزم در ايــن زمينــه انجــام مي شــود.

بــه  توجــه  بــا  مي بايســت  عملياتــي  ســطح  در 
ــرد  ــع، كارب ــا، نحــوه شناســايي، اســتفاده، توزي هدف ه
ــاي الزم  ــود. برنامه ه ــخص ش ــش مش ــداري دان و نگه
ــده،  ــن  ش ــان تعيي ــا در زم ــه آن ه ــتيابي ب ــرای دس ب
ــد. ــرا در می آي ــه اج ــه مرحل ــود و ب ــخص می ش مش

ــا  ــه آي ــؤال ك ــن س ــرح اي ــا ط ــش: ب ــايي دان شناس
مي دانيــم كــه چــه مي دانيــم؟ مي بايســت انجــام 
ايــن وظيفــه مديريــت دانــش يعنــي شناســايي دانــش 

ــود. ــاز نم را آغ
ــا  ــدم آشــنايي ب ــه خاطــر عـ ــازمان ها ب بســياري از س
ــا  ــميم گيري ها و هدف گذاری ه ــود در تصـ ــش خ دانـ
ــع  ــايي مناب ــه شناس ــد. البت ــكل مي گردن ــار مش دچ
دانــش درون و بيــرون ســازمان بــه  صــورت تــوأم انجــام 

مي شــود.
ــي و  ــازار داخل ــا را در ب ــد دانش ه ــش: باي ــب دان كس
ــايی   ــع شناس ــت آورد و از مناب ــش بدس ــي دان خارج
توليــد،  بــه مشــتري،  مربــوط  دانش هــاي  شــده، 
همــكاران، رقبــا و ... را كســب نمــود و بــا تعييــن آنكــه 
چــه قابليت هايــي را مي تــوان از خــارج از ســازمان 
ــتفاده  ــورد اس ــا را م ــود، آن ه ــه نم ــا تهي ــداري ي خري

ــرارداد. ق
ــه پايه هــاي موجــود  ــا توجــه ب ــد ب ــش: باي توســعه دان
دانــش ســازمان را توســعه داد كــه ايــن امــر، توســعه، 
قابليــت، محصــول، ايده هــاي جديــد، فرآيندهــا و … و 

مســائلی از ايــن  دســت را شــامل می شــود.
ــهيم  ــي تس ــد چگونگ ــائلي مانن ــش: مس ــهيم دان تس
دانــش موجــود و انتقــال آن بــه محــل مناســب و مــورد 
ــه در  ــه اي ك ــه  گون ــش ب ــال دان ــي انتق ــاز و چگونگ ني
ســازمان قابــل  دسترســی و اســتفاده باشــد و همچنيــن 
ــه ســطح  ــردي ب ــش از ســطح ف ــال دان چگونگــي انتق
دانــش گروهــي و باالخــره ســطح دانــش ســازماني، از 
جملــه مــواردي اســت كــه در دســتور كار ايــن بخــش 

ــرد. ــرار مي گي ــش ق ــت دان از مديري
ــان از اســتفاده از دانــش در  ــش: اطمين اســتفاده از دان
ــن  ــود. در اي ــوط مي ش ــش مرب ــن بخ ــه اي ــازمان ب س
قســمت موانــع مختلفــي بــر ســر راه اســتفاده مفيــد از 
دانــش جديــد بــراي افــراد وجــود دارد كــه مي بايســت 

شناســايی و رفــع شــوند.
ــانی  ــروز رس ــظ و ب ــره و حف ــش: ذخي ــداري دان نگه
ــن كار  ــود. اي ــوط مي  ش ــش مرب ــن بخ ــه اي ــش ب دان
ــه آن اجــازه  ــش می شــود و ب ــن دان ــن رفت ــع از بي مان

ــرد. ــرار گي ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــد ك می ده
ارزيابــي دانــش: نحــوه رســيدن بــه هدف هــاي تعييــن 
 شــده و اســتفاده از نتايــج آن به عنــوان بازخــور، جهــت 
ــوط  ــمت مرب ــن قس ــه اي ــدف ب ــالح ه ــا اص ــن ي تعيي
مي شــود. بايــد توجــه داشــت كــه نتايــج ايــن فرآينــد 
بعضــاً كيفــي بــوده و بايــد آن هــا را بــا توجــه بــه نتايــج 
كمــي و هزينه هــاي انجــام  شــده در ايــن  ارتبــاط 

مــورد توجــه و ارزيابــي قــرار داد.
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مساعدت
همتایان

     مساعدت همتایان چیست؟
مســاعدت همتايــان تكنيكــی اســت كــه يــك تيــم پــروژه بــرای درخواســت كمــك از همــكاران و كارشناســان 
ــاعدت  ــد. مس ــتفاده می كن ــت، اس ــه اس ــا آن مواج ــم ب ــه تي ــی ك ــئله مهم ــورد مس ــخص، در م ــوزه مش ح
همتايــان بخشــی از فراينــد يادگيــری BP اســت كــه آن را “يادگيــری قبــل از اقــدام” می نامنــد؛ بــه  عبارتــی 
جمــع آوری دانــش قبــل از شــروع يــك پــروژه يــا يــك كار انجــام می شــود. دو تيــم پــروژه و همتايــان در 
ــی در  ــروژه ديدگاه هاي ــم پ ــد. تي ــث می كنن ــر بح ــورد نظ ــائل م ــرای مس ــا ب ــه راه حل ه ــروژه و ارائ ــورد پ م
ــروژه از  ــورد پ ــواردی را در م ــز م ــان ني ــد و همتاي ــان خــود كســب می كن ــِش رو از همتاي ــروژه پي ــورد پ م

ــد. ــر می آموزن يكديگ

     چرا مساعدت همتایان بکار می رود؟
هــدف از برگــزاری جلســه مســاعدت همتايــان كوتــاه كــردن منحنــی يادگيــری بــرای تيــم پــروژه اســت. بــه  
طــور معمــول، اعضــای تيــم بــرای حــل مســائل مربــوط بــه پروژه هــای جديــد و پيچيــده براســاس دانــش و 
منابــع ضمنــی خــود اقــدام می كننــد. ايــن امــر اغلــب در بهتريــن حالــت منجــر بــه راه حل هايــی كــه بهينــه 
ــای  ــه تيم ه ــان راه آنك ــاعدت همتاي ــد. مس ــت می انجام ــه شكس ــت ب ــن حال ــود و در بدتري ــتند می ش نيس
ــا  ــد. تيم ه ــم می كنن ــد را فراه ــق آي ــی فائ ــای خارج ــا تخصص ه ــروژه ب ــه پ ــوط ب ــائل مرب ــر مس ــروژه ب پ
ــد.  ــايی كنن ــد را شناس ــای جدي ــا و راه حل ه ــی، رويكرده ــی واقع ــائل اساس ــد مس ــق می توانن ــن طري از اي
مســاعدت همتايــان توانايــی بهره گيــری از تجربــه و دانــش همــكاران را بــرای تيــم پــروژه فراهــم می ســازد 

و يــك ابــزار ارزشــمند اســت كــه بينــش و نتايــج فــوری را بــه ارمغــان مــی آورد.
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معرفی کتاب
 مديريت دانش فرايندگرا: از راهبرد تا

 كاربست/ نويسندگان: دكتر بابك اخگر،
 دكتر محمد حسن زاده، علی آتشی، ستاره

قاضی پور، فاطمه نجف لو
نشر كتابدار، 1391

* * *
مديريت دانش: اكتساب دانش ضمنی 
خبرگان/ مؤلفين: پيمان اخوان، مريم 
دهقانی؛ انتشارات دانشگاه صنعتی 

مالك اشتر، 1394

* * *
مديريت دانش در بخش دولتی/ نويسنده: 

ديويد ای مكناب/ مترجمان: دكتر 
نورمحمد يعقوبی، دكتر مهدی كاظمی، 

مهندس مرتضی جمالی پاقلعه
انتشارات مرنديز، 1390

بهره وری دانش در سازمان های دانشی
نويسندگان: مجيد رمضان، رضا حسنوی

انتشارات آتی نگر، 1390

* * *
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يكي از مهم ترين عوامل رشد و پويايي سازمان،  وجود و عموميت اطالعات و دانش مختلف بخصوص دانش تخصصي / شغلي 
در سازمان و همچنين حفظ و قابل  دسترس ساختن آن براي همه افراد سازمان در زمان مناسب است. حال مهم نيست كه 
اين دانش چگونه و از طريق چه مكانيســم هايي در ذهن كاركنان شكل می گيرد، اما شايسته است كه تمام مكانيسم هاي 
تأمين دانش تخصصي مورد نياز كسب  و كار مورد توجه قرار گيرد و بتوان از همه آن ها با توجه به موقعيت سازمانی و شرايط 

زماني براي افزايش قابليت سرمايه هاي انساني و سهولت دسترسي نيروي انساني به دانش مورد نياز بهره جست.
از اين رو پروژه پياده سازی مديريت دانش در مجتمع مس سرچشمه كه شامل چهار بخش كلی زير است، در دست اقدام 

قرار گرفت. 
1(  استقرار نظام مدیریت دانش در مجتمع

2(  مستندسازی درس آموخته های مقابله با ویروس کرونا در مجتمع
3(  ثبت تجارب کارکنان در آستانه بازنشستگی در مجتمع

4(  مستندسازی درس آموخته های عملیات اورهال در واحد تغلیظ

پروژه پیاده سازی مدیریت دانش در 
مجتمع مس سرچشمه
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استقرار نظام مديريت دانش در مجتمع مس سرچشمه به صورت يكپارچه در سه بعد فرهنگ  سازمانی، ساختار سازمانی و 
تكنولوژی اطالعات با هدف سوق مجتمع مس سرچشمه در مسير تبديل  شدن به يك سازمان دانش  محور صورت می پذيرد.

           استقرار نظام مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه شامل 7 مرحله )فاز( کلی به شرح ذیل است:
مرحله )فاز( اول:         مرحله شناخت و آماده سازی اجرای پروژه

مرحله )فاز( دوم:         مرحله تدوين و بروز رسانی درخت دانش مجتمع
مرحله )فاز( سوم:        مرحله شناسايی منابع دانشی مجتمع و ايجاد ارتباط آن با فرايند مديريت دانش

مرحله )فاز( چهارم:      مرحله توسعه فرهنگ تبادل دانش
مرحله )فاز( پنجم:       مرحله بروز رسانی و تدوين آيين نامه ها و نظام  نامه های مديريت دانش

مرحله )فاز( ششم:       مرحله استقرار سيستم جامع نرم افزاری مديريت دانش 
مرحله )فاز( هفتم:       مرحله مستندسازی دانش ها و تجارب مجتمع

       در ادامه به برخی از اهداف استقرار نظام مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه اشاره شده  است:
- بهبود فرهنگ تبادل و تسهيم دانش در مجتمع

- شناسايی منابع دانشی مجتمع و بررسی وضعيت مستندسازی آن ها در سيستم های جاری
- طراحی فرمت های مناسب به منظور مستندسازی منابع دانش مجتمع

- شناسايی و امكان استفاده از پايگاه های دانش فعلی مجتمع
- ايجاد ارتباط بين فرايند مديريت دانش با ساير فرايندهای مجتمع

- شناسايی حوزه های )فيلدهای( دانشی مجتمع
- استقرار ساختار ها و قوانين الزم جهت پياده سازی مديريت دانش

ارزيابی و طبقه بندی  فيلدهای مختلف كاری،  توليد شده در ذهن كارشناسان مجتمع در  - استخراج دانش های 
دانش های توليد شده

- فراهم ساختن امكان بازيابی دانش های توليد شده در ذهن مديران و كارشناسان مجتمع در هر زمان در آينده
- پاسخ مناسب به پرسش های كارشناسان مجتمع توسط بهترين متخصصان هر حوزه

- فراهم ساختن امكان شناسايی نقاط قوت و ضعف دانشی مجتمع و برنامه ريزی جهت برطرف نمودن نقاط ضعف
بازيابی و تعريف سطوح دسترسی مناسب جهت كليه مستندات  امكان جمع آوری، طبقه بندی،  - فراهم ساختن 

سازمانی نظير دستورالعمل ها، رويه های كاری، قوانين، اسناد و نقشه های فنی، گزارش های كاری و ... 
از هم افزايی )سينرژی(  امور و مشكالت كاری و استفاده  - فراهم ساختن امكان برگزاری فروم های دانشی حول 

حاصل از كار گروهی جهت حل مشكالت
به  كارآمد  الگويی  و  قالب چارچوب  در  تصميم گيری  پشتيبان های  بهترين  ارائه  و  امكان كسب  فراهم ساختن   -

مديران مجتمع به منظور اتخاذ بهترين تصميم ها

استقرار نظام مدیریت دانش در مجتمع
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- تشكيل گروه های تخصصی در حوزه های مختلف كاری و برگزاری و مستندسازی نشست های كارآمد حول مسائل 
و مشكالت كاری

- ايجاد انگيزه های مناسب برای كاركنان به منظور شركت در فعاليت های تسهيم دانش در مجتمع
- ايجاد نقشه دانشی مجتمع به گونه ای كه بدانيم در فيلدهای مختلف مجتمع چه كسی چه چيزی می داند

- آموزش روش های استخراج دانش )Knowledge Acquisition( به تيم های تخصصی مربوط

      برنامه  زمان بندی پروژه
مدت زمان پيشنهادی جهت پروژه استقرار نظام مديريت دانش در مجتمع مس سرچشمه مطابق شرح خدمات ارائه 

شده 12 ماه است. برنامه زمان بندی مراحل پروژه مطابق جدول زير می باشد.

در راســتای شــروع پــروژه اســتقرار نظــام مديريــت دانــش در مجتمــع مــس سرچشــمه، اوليــن حضــور مديرعامل 
شــركت مشــاور )آقــای مهنــدس آفريــده ثانــی( و مديــر پــروژه )آقــای مهنــدس بابايــی( در تاريــخ 19، 20 و 21 

خردادمــاه 99 در مجتمــع صــورت گرفــت.
در ادامــه بــه برخــی از اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای اســتقرار نظــام مديريــت دانــش در مجتمــع مــس 

سرچشــمه تاكنــون اشــاره شــده اســت:
      تدوین سند مدیریت پروژه و برنامه ریزی اجرایی

ســند مديريــت پــروژه و برنامه ريــزی اجرايــی پــروژه پياده ســازی مديريــت دانــش در مجتمــع مــس سرچشــمه 
ــن  ــا انتهــا تهيــه شــده اســت. اي ــدا ت ــروژه مذكــور از ابت ــزی اجــرای تمــام فعاليت هــای پ ــه منظــور برنامه ري ب
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ســند ابــزار كنتــرل تمامــی فعاليت هــای مربــوط بــه پــروژه پياده ســازی مديريــت دانــش می باشــد كــه شــامل 
ــت  ــازی مديري ــروژه پياده س ــای پ ــش، خروجی ه ــت دان ــازی مديري ــروژه پياده س ــرای پ ــه اج ــی دامن ــرور كل م
ــی  ــی، ريســك های احتمال ــه اجراي ــدی برنام ــا، جــدول زمان بن ــه خروجی ه ــی دســتيابی ب ــه اجراي ــش، برنام دان
پــروژه، مشــخصات افــراد پاســخگو در پــروژه، ســاختار ارتباطــات كارفرمــا و مجــری، رويــه هماهنگــی پــروژه و 

غيــره اســت.

       تدوین و ارائه دستورالعمل ایجاد و استقرار ساختار مدیریت دانش
ــی مديريــت دانــش به عنــوان يــك موضــوع مهــم و حياتــی در ســازمان ها مطــرح  در عصــر دانــش محــور كنون
ــه  ــب ب ــتورالعمل های مناس ــا و دس ــن آيين نامه ه ــد تدوي ــازمانی نيازمن ــر س ــازی آن در ه ــه پياده س ــت ك اس

ــش اســت. ــت دان ــان و بيشينه ســازی مشــاركت ايشــان در فرآيندهــای مديري ــب اعتمــاد كاركن  منظــور جل
ــمه  ــس سرچش ــع م ــرای مجتم ــش ب ــت دان ــاختار مديري ــتقرار س ــاد و اس ــتورالعمل  ايج ــتا دس ــن راس در همي

ــت. ــرار گرف ــع ق ــن مجتم ــار اي ــن و در اختي تدوي
ايجــاد ســاختار منســجم مديريــت دانــش در مجتمــع مــس سرچشــمه ســبب می شــود كــه اجــرای فرآيندهــای 
مديريــت دانــش تــا حــد زيــادی از حالــت ســليقه ای خــارج شــده و ايــن اطمينــان حاصــل شــود كــه از مفقــود 
ــا حــد زيــادی جلوگيــری می شــود و در صــورت خلــق دانــش جديــد ايــن امــكان در مجتمــع  شــدن دانــش ت
وجــود خواهــد داشــت كــه برنامه ريــزی جهــت كســب دانــش، ارزيابــی دانــش، ســاختار دهی و تســهيم دانــش 

صــورت گيــرد.
در ادامه، نمای كلی ساختار مديريت دانش در مجتمع مس سرچشمه آورده شده  است.

نمای کلی ساختار مدیریت دانش مجتمع مس سرچشمه
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       ارائه لیست نفرات پیشنهادی جهت حضور در کمیته راهبری مدیریت دانش
ــالغ  ــد و اب ــن، تائي ــی، تدوي ــور طراح ــه منظ ــمه ب ــس سرچش ــع م ــش در مجتم ــت دان ــری مديري ــه راهب كميت
ــت. ــه اس ــكل گرفت ــش ش ــت دان ــی و مديري ــای دانش ــع در حوزه ه ــت های كالن مجتم ــتراتژ ی ها و سياس اس

ايــن كميتــه بــه منظــور سياســت گذاری و تســريع در اجــرای فرآيندهــا و پيشــبرد مديريــت دانــش در مجتمــع 
مــس سرچشــمه و جلــب حمايــت مديــران عالــی مجتمــع از طريــق مشــاركت فراگيــر مبتنــی بــر خــرد جمعــی، 

ــود. ــاد می ش ايج
در هميــن راســتا شــركت مشــاور، ليســت نفــرات پيشــنهادی جهــت حضــور در كميتــه راهبــری مديريــت دانــش 

مجتمــع مــس سرچشــمه را آمــاده و در اختيــار ايــن مجتمــع قــرار داد.

       پیاده سازی راهبردهای فرهنگی و آموزشی در مجتمع مس سرچشمه
در  دانش  مديريت  پياده سازی  پروژه  محوری  مراحل  از  يكی  به عنوان  آموزشی  و  فرهنگی  راهبردهای  پياده  سازی 
مجتمع مس سرچشمه از ابتدای پروژه آغاز شد. اين مرحله به   منظور تغيير فرهنگ افراد و واحدها از »احتكار دانش 

قدرت است« به »تبادل دانش قدرت است« شكل گرفته است. 
خالصه اقدامات صورت گرفته در اين حوزه در مجتمع مس سرچشمه تاكنون به شرح ذيل می باشد:

1( طراحی 1 پوستر فرهنگ سازی مديريت دانش 
2( طراحی 1 استند فرهنگ سازی مديريت دانش

3( تدوين و طراحی 2 نسخه پست كارت مديريت دانش
4( برنامه ريزی جهت برگزاری دوره های آموزشی مديريت دانش
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مستندسازی درس آموخته های مقابله با ویروس 
کرونا در مجتمع

ــدف  ــا ه ــمه، ب ــس سرچش ــع م ــا در مجتم ــروس كرون ــا وي ــه ب ــای مقابل ــازی درس آموخته ه ــرح مستندس ط
ــت. ــرار گرف ــدام ق ــت اق ــل در دس ــای حاص ــارب و درس آموخته ه ــازی تج مستندس

      این طرح دارای 7 مرحله )فاز( کلی به شرح ذیل است:
مرحله )فاز( اول:         مرحله شناسايی واحدهای مرتبط

مرحله )فاز( دوم:         مرحله ارسال فرم شناسايی درس آموخته های مقابله با ويروس كرونا برای واحدهای مرتبط
مرحله )فاز( سوم:        مرحله برگزاری جلسات شناخت و تشريح فرايند انجام كار  با واحدهای مربوطه

مرحله )فاز( چهارم:      مرحله بررسی اقدامات صورت پذيرفته در مجتمع تاكنون
مرحله )فاز( پنجم:       مرحله برگزاری جلسات ثبت درس آموخته های كرونا  با واحدهای مربوطه

مرحله )فاز( ششم:       مرحله شناسايی و ثبت تجارب با استفاده از تكنيك مرور پس از عمليات
مرحله )فاز( هفتم:       مرحله نهايی سازی فايل مستندسازی و ارائه به مجتمع

ــا  ــه ب ــه برخــی از اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای طــرح مستندســازی درس آموخته هــای مقابل در ادامــه ب
ويــروس كرونــا در مجتمــع مــس سرچشــمه تاكنــون اشــاره شــده اســت:

       طراحی فرم شناسایی درس آموخته ها و ارسال برای واحدهای مربوطه
       برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات شناخت با واحدهای مرتبط

       برگزاری مصاحبه های زنده در اینستاگرام
ــا  ــاور ب ــركت مش ــا، ش ــروس كرون ــا وي ــه ب ــای مقابل ــازی درس آموخته ه ــرح مستندس ــبرد ط ــتای پيش در راس
همــكاری امــور آمــوزش و تجهيــز نيــروی انســانی مجتمــع به عنــوان متولــی مديريــت دانــش، برنامه ريــزی الزم 

ــان موضــوع انجــام داد. ــا متولي ــده در اينســتاگرام ب ــه  زن را جهــت برگــزاری 6  مصاحب
ــركت ها و  ــاير ش ــا س ــمه ب ــس سرچش ــع  م ــمند مجتم ــات ارزش ــادل تجربي ــدف تب ــا ه ــه ب ــا ك ــن مصاحبه ه اي
صنايــع صــورت گرفــت، در 3 روز و بــا حضــور آقــای مهنــدس آفريــده ثانــی )مديرعامــل شــركت مشــاور( و آقــای 
دكتــر ضيايی پــور )مديــر امــور بهداشــت و درمــان( در تاريــخ 14 تيــر 99، آقــای مهنــدس بابايــی )مديــر پــروژه( 
و آقــای مهنــدس زيدآبــادی )مديــر امــور ايمنــی و بهداشــت( در تاريــخ 15 تيــر 99 و آقــای مهنــدس ابراهيم نــژاد 
)رييــس امــور آمــوزش و تجهيــز نيــروی انســانی( و آقــای دكتــر ســعدلو )رييــس كميتــه اجرايــی پيشــگيری از 

شــيوع ويــروس كرونــا( در تاريــخ 16 تيــر 99 برگــزار شــد.
HSE برگزاری 1 جلسه با مدیران بهداشت و درمان و      

       طراحی و ارائه 2 نمونه بیلبورد معرفی طرح مستندسازی درس آموخته های مقابله با کرونا
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ــرح   ــه در ط ــئولین مربوط ــا مس ــی ب ــزی و هماهنگ ــور برنامه ری ــه منظ ــه ب ــزاری 1 جلس        برگ
مستندســازی درس آموخته هــای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در تاریــخ 13 مردادمــاه 99 بــا حضــور 

افــراد زیــر:
-  آقای دكتر نصيری )سرپرست بهداشت محيط(

-  آقای صالحی )امور آموزش مجتمع مس سرچشمه(

       برگزاری 1 جلسه به منظور برنامه ریزی و هماهنگی پروژه مستندسازي درس آموخته هاي مقابله با 
ویروس کرونا در تاریخ 14 مردادماه 99 با حضور افراد زیر:

-  آقای دكتر سعدلو )پزشك معتمد( 
-  آقای دكتر زين الدينی )مدير ايمني، بهداشت و محيط زيست(

-  آقای دكتر توكلی )پزشك ناظر(
-  آقای دكتر زادصالحی )پزشك ناظر خدمات درماني(

-  خانم پارسايي )كارشناس ارشد مطالعات آموزشي(
-  آقای صالحی )كارشناس آموزش مجتمع مس سرچشمه(.
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مستندسازی تجارب کارکنان در آستانه 
بازنشستگی در مجتمع

ــش از  ــتخراج دان ــود، اس ــه ش ــه آن پرداخت ــتی ب ــارب بايس ــت تج ــه در ثب ــی ك ــن حوزه هاي ــی از مهم تري يك
كاركنــان در آســتانه بازنشســتگی اســت. كاركنــان در آســتانه بازنشســتگی بــه دليــل ســابقه كاری بــاال، منابــع 
ــوردار  ــش برخ ــت دان ــی در بحــث مديري ــت باالي ــوند و از اهمي ــازمان محســوب می ش ــش س ارزشــمندی از دان
ــذا مستندســازی و حفــظ تجــارب كاركنــان در آســتانه بازنشســتگی در مجتمــع مــس سرچشــمه و  هســتند. ل
امــكان اســتفاده از آن پــس از بازنشســتگی، نيازمنــد برنامه ريــزی در ايــن خصــوص اســت. بديــن منظــور طــرح 
ــايی،  ــدف شناس ــا ه ــمه ب ــس سرچش ــع م ــتگی در مجتم ــتانه بازنشس ــان در آس ــارب كاركن ــازی تج مستندس

ــرار گرفــت. ــدام ق ــی در آينــده در دســت اق اســتخراج، ســاختاردهی و امــكان بازياب
       این طرح دارای 3 مرحله )فاز( کلی به شرح ذیل است:

مرحله )فاز( اول:         مرحله شناخت حوزه های دانش و تجربيات خبرگان
مرحله )فاز( دوم:         مرحله استخراج دانش از ذهن خبرگان

مرحله )فاز( سوم:        مرحله تهيه خروجی های استخراج دانش

ــه برخــی از اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای طــرح مستندســازی تجــارب كاركنــان در آســتانه  در ادامــه ب
بازنشســتگی در مجتمــع مــس سرچشــمه تاكنــون اشــاره شــده اســت:

       نهایی  سازی فرایند مستندسازی تجارب با کارفرما 
       تعیین 3 تکنیک جهت بکارگیری در طرح مستندسازی تجارب کارکنان در آستانه بازنشستگی

مجتمع
       تهیه لیست کارکنان در آستانه بازنشستگی در مجتمع

       نهایــی  ســازی لیســت کارکنــان در آســتانه بازنشســتگی بــه منظــور مستندســازی تجــارب 
ایشــان

       تهیه فرم KSI و برنامه ریزی جهت ارسال به کارکنان مربوطه
       هماهنگی برای شروع جلسات با تعدادی از افراد منتخب

ــتانه  ــان در آس ــا کارکن ــه ب ــی اولی ــزی و هماهنگ ــور برنامه ری ــه منظ ــه ب ــزاری 3 جلس        برگ
ــر: ــراد زی ــور اف ــا حض ــع ب ــتگی مجتم بازنشس

-  آقای مهندس وحيدی فر )سرپرست مكانيك تغليظ2( در تاريخ 12 مردادماه 99
-  آقای مهندس خاكدان )سرپرست عمليات انتقال مواد و خردايش( در تاريخ 13 مردادماه 99

-  آقای مهندس نعمت زاده )تعميرات تغليظ( در تاريخ 14 مردادماه 99
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يكــی از حوزه هــای مديريــت دانــش كــه در دنيــا بــا رشــد و اســتقبال بســياری از ســازمان های مطــرح مواجــه 
شــده اســت، مستندســازی دانش هــا و تجــارب اســت. مستندســازی دانــش بــرای ســازمان ايــن امــكان را فراهــم 
مــی آورد كــه دانش هــا و تجــارب حســاس و مــورد نيــاز ســازمان را در تمامــی حوزه هــا شناســايی كــرده و نســبت 
بــه اســتخراج و ثبــت آن اقــدام كنــد. ايــن مســئله امــكان نگهــداری دانــش ســازمانی و اشــتراک آن ميــان اعضای 
ســازمان و علی الخصــوص كاركنــان تــازه اســتخدام را ايجــاد می كنــد. متاســفانه بــا وجــود خبــرگان توانمنــد در 
نهادهــا و ســازمان های ايرانــي، بــی  توجهــی و بــی  بهرگــی از ايــن ســاز و كار مهــم و حياتــی، علی رغــم وجــود 

تمامــی پتانســيل ها، امــكان اســتفاده از آن را ســلب كــرده اســت.
ــا  در هميــن راســتا طــرح مستندســازی درس آموخته هــای اورهــال واحــد تغليــظ مجتمــع مــس سرچشــمه ب

ــت.  ــرار گرف ــدام ق هــدف مستندســازی تجــارب و درس آموخته هــای حاصــل، در دســت اق
       این طرح شامل 4 مرحله )فاز( کلی به شرح ذیل است:

مرحله )فاز( اول:         مرحله شناخت
مرحله )فاز( دوم:         مرحله تعيين مصاديق درس آموخته ها

مرحله )فاز( سوم:        مرحله مستندسازی درس آموخته های شناسايی شده
مرحله )فاز( چهارم:      مرحله مميزی و توسعه دانش

      در ادامه به برخی از اهداف طرح مستندسازی درس آموخته های اورهال واحد تغلیظ مجتمع مس 
سرچشمه اشاره شده  است:

-  استخراج دانش ها و درس آموخته های حاصل از اجرای اورهال واحد تغليظ مجتمع مس سرچشمه
-  امكان استفاده از تجارب اورهال در شرايط مشابه و به حداقل رساندن دوباره كاری ها 

-  طبقه بندی و كدگذاری درس آموخته های حاصل از اجرای پروژه اورهال واحد تغليظ مجتمع مس سرچشمه
-  ايجاد بسته های تصويری از اجرای اورهال واحد تغليظ مجتمع مس سرچشمه

ــال  ــای اوره ــازی درس آموخته ه ــرح مستندس ــتای ط ــه در راس ــات صــورت گرفت ــه برخــی از اقدام ــه ب در ادام
واحــد تغليــظ مجتمــع مــس سرچشــمه تاكنــون اشــاره شــده اســت:

       انجام برنامه ریزی و هماهنگی اولیه جهت مستندسازی اورهال واحد تغلیظ
       تعیین لیست اطالعات مورد نیاز جهت طرح مستندسازی اورهال واحد تغلیظ

       هماهنگی جهت اخذ و ارائه اطالعات به مشاور پیش از شروع اورهال

مستندسازی درس آموخته های اورهال 
واحد تغلیظ مجتمع
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ــاور،  ــركت مش ــازی ش ــم مستندس ــارت تي ــی و نظ ــا هماهنگ ــز ب ــرداری ني ــای فيلمب ــتا، گروه ه ــن راس در همي
ــد. ــم و عكــس از واحدهــای سركشــی شــده بودن ــق فيل ــه جمــع آوری مســتندات از طري مشــغول ب

ــان  ــا آن ــی ب ــه مصاحبه هاي ــف ك ــای مختل ــر اســامی سرپرســتان و مســئوالن بخش ه ــه و در جــدول زي در ادام
انجــام شــده، آورده شــده اســت:

ــور در  ــا حض ــاور ب ــركت مش ــازی ش ــم مستندس ــه، تي ــای اولي ــا و هماهنگی ه ــام برنامه ريزی ه ــس از انج پ
مجتمــع مــس سرچشــمه فعاليــت خــود را آغــاز كــرده و بــا سركشــی بــه واحدهــای زيــر بــه كار خــود ادامــه داد 

ــد. ــع آوری كردن ــا را جم ــن واحده ــای اي و درس آموخته ه
    سنگ شكن

    تغليظ 1
    تيكنرهای باطله

    ساختمان 73
    تغليظ 2
    موليبدن

    فيلتر
    خشك كن

    آهك
    تعميرگاه جامدات و سياالت

    و ...

واحد سمت نام ردیف

گروه 3 سنگ شكن مسئول آقای باقری 1

عمليات سنگ شكن مسئول آقای ايرانژاد 2

غلطك ها مسئول آقای شمس الدينی 3

روشنايی مسئول آقای فاتحی 4

جوشكاری سرپرست اسكلت فلزی آقای كرمی 5

تراشكاری سرپرست آقای رضائيان 6

ريخته گری سرپرست آقای شريف 7
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الكتروموتور مسئول آقای نقی زاده 8

آبگيری، كنسانتره و آهك سرپرست آقای ترابی 9

 سنگ شكن، پرعياركنی،
تيكنرهای باطله

رئيس عمليات آقای محمودی 10

تعميرات سنگ شكن مسئول آقای فتحی 11

تريپر 6 مسئول اقای منصوريان 12

ساختمان 6 و 9 مراقبت كار آقای فالح 13

تيكنرهای باطله مسئول شيفت عمليات آقای ايرانژاد 14

تيكنرهای باطله مسئول تعميرات مكانيك آقای خواجوی 15

تيكنرهای باطله سرپرست آقای دانشور 16

شركت همگامان سرپرست اورهال آقای شريفيان 17

شركت همگامان HSE واحد آقای سالطينی 18

تعميرات مركزی مسئول آقای دهقان 19

موليبدن سرپرست آقای پاک كيش 20

تعميرات مكانيك مسئول آقای آبساالن 21

موليبدن، فيلتر، آهك مسئول آقای نعمت زاده 22

فيلتر مسئول شيفت آقای اسماعيلی 23

آهك مسئول آقای سلطانی 24

تغليظ 2 مسئول آقای پاک دين 25

mcc خردايش مسئول آقای هاشمی 26

تغليظ 2 مسئول آقای آقاخانی 27

تعميرات سنك شگن مسئول آقای بدری 28

مگنت نوار 5 سنگ شكن تغليظ مسئول آقای شفازاده 29

سنگ شكن ثانويه مسئول آقای فتحی 30

برق سنگ شكن مسئول آقای ايرانژاد 31

تعميرات سنگ شكن مسئول آقای رواقی 32
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سنگ شكن ثانويه مسئول آقای آبساالن 33

آهك مسئول آقای ترابی 34

كل كارخانه ژنرال كارخانه  آقای حيدری 35

عمليات پرعياركنی مسئول شيفت تعميرات آقای خادم 36

عمليات تغليظ 2 تكنسين ابزار دقيق آقای خالويی 37

عمليات تغليظ 2  كارشناس ارشد درايو و
الكتروموتور

آقای پاک دين 38

هيدروليك هيدروليك 39 آقای سروش

تعميرات مكانيك پرعياركنی مسئول شيفت تعميرات آقای مهدی زاده 40

تعميرات مكانيك پرعياركنی مسئول شيفت تعميرات آقای توكلی 41

تعميرات مكانيك پرعياركنی تكنسين تعميرات آقای جعفری 42

تعميرات مكانيك پرعياركنی مسئول روز تعميرات آقای علی مردانی 43

برق تغليظ 2 سرپرست برق آقای نقيب پور 44
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