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تنی یکی از مهم ترین تحوالت توسع سازما ن ها مب
ن  اصتدرران . بررر اصتدرران ناحو محررو  اسرر 

، ناحو محو  تولید،  توزیرع   اسرتدانا از ناحرو
ایدا حقو اصلی   غالب  ا به منظو  تولید ثر ت

ی ن  چنین  ضعیتی مدیری  هزینره ها. می کند
ۀ سازمان به عنوان یکی از عوامل کلیدی ن  عرصر

 صابرر  به اررما  می ویررد   سررازمان هایی کرره از 
 اهبرنها     یکرنهای اجرایی مناسرب ن  ایرن 
زمینرره بهرا  منررد بااررند  ضررعی  میلرروبی تری

.خواهند ناا 
ه مدیری  ناحو به عنوان  یک حظام بهبرونی بر
ی سازمان کمک می کند تا برا ازرزایو اثرب  ر
ون زرویندها   بهبون محدوالت مزی   صابتی خر

پیانا سرازی  اهکا هرای مردیری  .  ا حدظ کند
ناحو ن  سازمان، عال ا بر کراهو هزینره، بره 

ر، بهبررون تدررمیم ،یری، احعیای پررییری بی ررت
اززایو سونو  ی،  کراهو برا  کرا ی، ازرزایو 
بهرا   ی، ایجان زرص  های جدید، اززایو سهم

.بازا    بهبون احگیزۀ کا کنان کمک می کند
ن بسیا ی از این  اهکا ها، ماحند جمع و  ی بهتری

  ش های احجام کرا ، بهبرون زروینردهای کرا ی، 
جانپیانا سازی سیسرتم های ااتراک ناحو   ای

ساسان رستم نژاد
اهمیت مدیریت دانش؛

ـــش در  ـــدیریت دان ـــرا م چ
صنایع معدنی مهم است؟
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تلدی تواحسته احد م کالت م ناح ی، پو تال های 
 ا ن  سازمان ها   ارک  های بز گ   معتبر نحیرا

.حل کنند
ه به منظو  نس  یابی برسازمان ا معمواًل مدیران 

مردیری ن  هدی متدا ت، اصدام به پیانا سازی 
نسرتۀ ا ل کره خیرل عظیمری از . ناحو می کنند

مدیران  ا ت کیل می نهند، به کاهو هزینه های
 م نسرتۀ ن. سازمان   منابع احساحی می احدی ند

سعی نا حد به کمک مدیری  ناحو، خالصیر   
حوو  ی کا کنان  ا ن  سازمان ا تقا نانا   به ایرن

. ترتیب ن ومد  ا اززایو نهند
هزینرره، از اهرردای صابررل سررنجو   کرراهو 

امرا مردیری  اسر ، کوتاا مدت مدیری  ناحو 
 ،یری  ناحو ن  بلندمدت می تواحد منجر به تدمیم

ان سریع تر   نصیق تر   غلبه برر مواحرع بررای ایجر
تمر زرص  های بی تری برای حوو  ی   بهبون مس

اون که این امر حیرز خرون باعرا کراهو صابرل 
.توجهی ن  هزینه ها می اون

مرردیری  ناحررو ماحنررد هررر مقولرره   نیررد،اا 
ر مدیریتی نیگر، از زمان تولرد خرون تراکنون سری

از بهرا ،یرری. تکاملی ای  ا پ   سر حهانا اس 
میرح  یکرنهای مدیری  ناحو ن  ارک  های 

پریا پارسایی



 هرا   نحیا   ن  صنایع م تلف، بیو از ن  نهه صدم  نا ن   حتایج ملموسی از پیانا سرازی تکنیک
بره عنوان حموحره، اررک  هایی حظیرر کونلکرو، زریمرو ت مکمرو ان،. ابزا های ون حاصل ادا اس 

. کنندمی  یکرنهای مدیری  ناحو استدانا ن  صنایع معدحی از بی اچ پی بیلیتون،  یوتینتو 

د ک و  ایران با صرا ،یری   ی کمربند جهاحی مس، از ذخایر ا زامندی برخرو نا  اسر  کره می تواحر
ا ا اد، ن  اما همان طو  که صباًل حیز اا. ح ستین مزی    برگ برحدا برای توسعۀ صنع  مس بااد

نرابع اصتدان ناحو محو  تولید،  توزیع   استدانا از ناحو، حقو کلیردی  ا ایدرا می کنرد    جرون م
. ونمعدحی به تنهایی حمی تواحد موجب حدظ مزی   صابتی بلندمدت بررای صرنع  مرس ک رو  ار

کری از به عنوان یضر  ت توسعۀ   یکرنهای مدیری  ناحو ن  صنع  ک و ، به  یژا صنایع معدحی 
. صنایع مان  کاماًل م هون اس 

الگروبرنا ی ازبرخی از اررک  های صرنایع معردحی ک رو  برا سال های اخیر، ارک  هایی حظیر ن  
 احد ناناارک  های پیو    ن  زمینۀ مدیری  ناحو، زعالی  های صابل توجهی  ا ن  این حوزا احجام 

.اما کماکان مسیر پر پیچ   خمی پیو    اس 
 سرازی ما ن  امو  وموزش   تجهیز حیر ی احساحی مجتمع مس سرچ مه ن  تالش هستیم تا با پیانا

ن  اهکا های مدیری  ناح ی، از این سرمایه مهم ارک  ا زش ازز نا بیو تری ایجان کنیم   ن  ایر
.مسیر حیازمند همراهی اما همکا ان محترم هستیم
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یکرری از مهم ترررین اصرردامات ا لیرره برررای 
ع پیانا سازی حظام های مدیریتی، ا زیابی  ضر

موجون   یا همان ا زیابی سیح بلوغ اس   
مرردیری  ناحررو حیررز از ایررن مقولرره م ت نرری 

برای سرنجو سریح بلروغ مردیری . حیس 
ایررن . ناحررو مرردل های م تلدرری  جررون نا ن

ون مدل ها مبنایی برای ا زیابی   مقایسره بهبر
سررازمان ن  ارراخی های مرردیری  ناحررو 

.هس 
بررا توجرره برره اینکرره هرردی مرردیری  ناحررو 

مان حداک رسازی حرخ باز،   سرمایه به سراز
اس ، استدانا از ااخی های سنجو جهر  

ه متقاعد کرنن مردیران   ذیندعران حسرب  بر
مزایا مدیری  ناحو سازماحی ضر  ی بره حظر

ا زیررابی بلرروغ مرردیری  ناحررو برره . می  سرد
نهد کره از چگروحگی سازمان این امکان  ا می

.  ضعی  مدیری  ناحو خونو،اا اون
،یری سریح بلروغهایی سنجو   احدازامدل

مدیری  ناحو، اطالعرات ا زارمندی ن برا ا 
ی اصدامات سازمان برای  سیدن به سیح بعرد

بلرروغ مرردیری  ناحررو احجررام نهررد  ا ا ا رره 
د می کنن که این موضوع موجب بهبرون زراینر

.مدیری  ناحو می اون

ساسان رستم نژاد
چه خبر از مدیریت دانش ؟

ارزیابی سـطح بلـوغ مـدیریت
ید دانش مجتمع به پایان رسـ

رسید
بلوغ مردیری  ناحروهای به بیان بهتر مدل

 اا کننررد کرره حق رره زیربنررایی زررراهم مرری
مدیری  ناحو سازمان بر اسرا پیانا سازی 

.ون ایجان اون
سرریح بلرروغ مرردیری  ناحررو برره ا زیررابی 

ی ارک  هایی که ن  ابتردای مسریر پیانا سراز 
مدیری  ناحو   یا ن  حال اجرای پر ژا هرای 
مرردیری  ناحررو هسررتند کمررک می کنررد تررا 
زعالی  های خون  ا به صرو ت جرامع ا زیرابی 
حمایند، جایگاا   موصعی  خرون  ا ت ر یی

د، نهند، مواحرع پی ررز   ا اناسرایی حماینر
تغییرات الزم  ا اجرا کررنا   منرابع مو نحیراز

.ایندبرای  سیدن به مراحل بعدی  ا تعیین حم
برای ا زیابی بلوغ مدیری  ناحرو مردل های 
م تلدی ن  نحیا  جون نا ن، امرا سرازمان های 

ا مدل مرکز کیدی    بهرا   ی امریک2پی ر  از 
(APQC ) مدل سرازمان بهررا   ی امریکرایی  
(APO )برا . برای این مهرم اسرتدانا می کننرد

توجه به بر سی های احجام ادا توسط  احرد
مدیری  ناحرو مجتمرع   مقایسره ایرن ن  

مبنرای ا زیرابی APOمدل، ن  حهایر   مردل 
بلوغ مدیری  ناحرو مجتمرع صررا  ،رزر    

.اصدامات مربوط به ا زیابی احجام اد

ساسان رستم نژاد
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 APOمعیارهای ارزیابی بلوغ مدیریت دانش
صوت   حقاطکمک می کند تا سازمان وسیایی، بهرا   ی سازمان ناحو با مدل  مدیری  بلوغ ا زیابی

سؤالی برر 42مدل پرس نامه برای استدانا از این . ناحو خون  ا اناسایی کندصابل بهبون مدیری  
.اس طراحی ادا عندر 7اسا  

به معنی 5به معنی بسیا  ضعیف تا امتیاز 1هر سؤال می تواحد از امتیاز APOبر اسا  ساختا  مدل  
  حداک ر امتیراز 42بدین ترتیب حداصل امتیاز کسب ادا برای سازمان . بسیا  خوب  ا ن یاز  کند

.اس 210

حتایج ا زیابی ن ک ن ستی از میرزان ومران،ی سرازمان ن 
ایرن سریوح از . سیوح مدیری  ناحو  ا زراهم مری و  ن

ا مرحله ابتدایی ترین سیح یعنی مرحله  اکنو   احدعال ت
ی   ضرع. بلوغ ن  باالترین سریح نسرته بندی می اروحد

بهبون حاصل   امتیاز کسب ادا ح احگر حقاط صوت   صابل
بلروغ ن  ارکل مقابرل سریح . مدیری  ناحرو هسرتند

مدیری  ناحو ن  مدل سازمان بهرا   ی وسیایی ن  پرنج
انا حمرایو نسیح  اکنو، وغاز، توسعه، پاالیو   بلوغ 

.  حمرا ا زیابی هر سیح حیز م  ی ادا اس ادا 
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سطح بلوغ مدیریت دانش مجتمع مس سرچشمه رفسنجان 
پرس رنامه توسرط کا کنران حوزا هرای م تلرف 618ناحو ن  مجتمرع ا زیابی بلوغ مدیری  برای 

نان  ا ح ان 108/51حتایج سنجو سیح بلوغ امتیاز  . سازماحی تکمیل اد   مو ن تحلیل صرا  ،رز 
سریح ن  مجتمع مس سرچ مه ناا ، صرا  125تا 84توجه به اینکه این امتیاز بین محد نا   با 

" زنا  ی"معیا  ح ان نان که که تحلیل وما ی حتایج . نا نن م از پنج سیح بلوغ مدیری  ناحو صرا  
 " پیامدها"همچنین ن  معیا  بسیا  مهم . معیا  ا زیابی کسب کرنا اس 7حمرا  ا ن  بین باالترین 

.صرا ،رزتندوخر  تبه های امتیاز  ا کسب کرنا   ن  حیز کم ترین » زرایندها " 
 ا پایلوت مدیری  ناحوپر ژا های از سازمان ب و هایی حضو  ن  سیح وغاز بیان ،ر ون اس  که 

امتیاز کسب ادا ن  مجتمرع مرس. اجرا حمونا   از حتایج   نستا  نهای اثرب و ون و،اا ادا احد
سریح ن من  سرازمان  ا ن سرچ مه  زسنجان ح ان نهندا این موضوع اس  که مدیری  ناحو 

وتری  های سالبلوغ ادا اس    برای ت بی  این جایگاا   توسعه ون باید اصدامات بسیا  زیانی ن  
.احجام اون

سنجان، اناسایی نصیق تر حقاط صوت   صابل بهبون مدیری  ناحو ن  مجتمع مس سرچ مه  زبرای 
. حدر از مدیران   خبر،ان مجتمع حیز مداحبه هایی احجام اد15با 

  یکرنهرای "، "  یکرنهرای تواحمندسرازی   ومروزش"ب و 4میرح ادا ن  این جلسات ن  موا ن 
"   یکرنهرای احگیزاری   حمرایتی  هبرران   مردیران سرازمان"  " اجرایی مرتبط با چرخه ناحرو

حقاط صوت  . نسته بندی ادا اس "   چالو های موجون ن  مسیر اجرای مدیری  ناحو یسک ها " 
میرح ادا ن  این مداحبه ها تأییدکنندا امتیاز به نس  ومدا برر اسرا  مردل سرازمانعا ضه های 

.بونبهرا   ی وسیایی   سیح بلوغ مدیری  ناحو ارک  
احرد ا،ر عالصه مند هستید که جز یات کامل این ،زا ش  ا ن یاز  کرنا   ون  ا میالعره کنیرد، برا  

.مدیری  ناحو امو  وموزش   تجهیز حیر ی احساحی مجتمع تما  بگیرید
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ولوژی مستندسازی تجربیات اورهال با تکن
واقعیت مجازی در امور ذوب سرچشمه

برای اولین بار در کشور؛ 

و ن توجه  اصعی  مجازی یکی از پی رزته ترین   به   زترین تکنولوژی هایی اس  که ن  چندسال اخیر م
بهرا  بسیا  از ارک   ها   سازمان  های پی ر  نحیا صرا  ،رزته   از ون ن  حوزا های م تلدی ماحند وموزش

ن با  امو  وموزش   تجهیز حیر ی احساحی مجتمع مس سرچ مه ن  اصدامی حوو  احه   برای ا لی. می برحد
یرن   ش بکا ،یری ا. استدانا کرن« مستندسازی تجربیات ا  هال ذ ب»ن  ک و ، از این تکنولوژی برای 

درب کمک می کند تا ناحو زنی   تجربیات مهم مجتمع ن  زرایندهای ماحند تعمیررات اساسری   یرا ح
.تجهیزات به بهترین اکل ذخیرا سازی   به ااتراک ،یا ی اون



پر ژ ا هررا   سرراختا های پر ژا محررو  یکرری از 
باا زش ترین منابع ناح ی سرازمان ها محسروب
می اررروحد   ن    وموختررره  پرررر ژا یکررری از 
مهم ترین نستا  نهای براا زش ازرز نۀ براال، ن  
چرخه عمرر مردیری  پرر ژا  اسر  کره معمرواًل 

ی ن  استاحدا نهای م تلد. حانیدا ،رزته می اون
زمینه مدیری  پر ژا  جون نا ن که بره موضروع

" مرردیری  ناحررو   ن   وموخترره های پررر ژا"
ازجملرره ایررن مرروا ن می ترروان برره . پرناخته احررد
زروینررد ناحررو . ااررا ا کررنPMBOKچرا چوب 

 م پر ژا، زرویند جدیدی اس  که ن   یرایو ا
این استاحدا ن ازز نا  ادا   نغدغره اصرلی ون،
استدانا از مزایرای ناحرو   ن   وموختره های 
موجون ن  سازمان جه  اجرای بهتر پر ژا هرا   
ایجان ناحو جدید جه  استدانا ن  پر ژا های 

.ویندا سازماحی اس 
ماهی     یژ،ی های خاص هر پر ژا سبب خلق 
تجا ب   ن   وموخته هایی اس  که متأسرداحه

مان به نلیل  ز   ومد باالی خبر،ان   حدااتن ز
کازی ن  حین اجرای پرر ژا، ثبر  ح ردا   بره 
زراموای سمرنا می ارون   ازرران   سرازمان ها 

ا ب  باید هزینه سنگین تولید   خلق مجدن تج

ساسان رستم نژاد
مدیریت دانش پروژه؛

ــد دروس   ــرا بای ــه چ آموخت
پروژه ها را ثبت کنیم؟ 

ناحو هررا  ا متحمررل ارروحدب امررا بررا توجرره برره 
حاملمو  بونن مزایای این حوع ناحو   ناوا ی
ن  محاسبه ا زش مالی ون، معمواًل مقا م  هایی
ن  ت دیی بونجه به مدیری  ناحرو پرر ژا از

به عبا ت نیگر ا لوی . سوی سازمان ها  جون نا ن
ن  برره اتمررام  سرراحدن زعالی  هررای ملمررو    
اجرایی پر ژا اس    حه ثبر  تجرا ب ون بررای 

!به کا ،یری ن  پر ژا های م ابه
نحیا میلتون، م ا   برجسته مدیری  ناحوحیک 

ر ن  یکی از میالبی که ن   ب سای  خرون منت ر
ححروا بررو  ن هزینره مردیری  ناحرو »کرنا به 
پرناخته اس  که ن  انامه ،زیدا از این« پر ژا ها
.ا ا ه ادا اس مقاله 

چه میزان از هزینه های پروژه باید به مدیریت
دانش اختصاص یابد؟

ا زش جه  پاس گویی به این سؤال باید حسب 
البتره ایرن. ناحو به ا زش پر ژا محاسبه ارون

  ش تنها برای پر ژا هایی که نا ای جریان ا زش
برای حموحره یرک پرر ژا. اس ،  اهگ ا می بااد

بز گ مهندسی   ساخ   ا که ن  حوع خون بررای
ر ژا این پر. ا لین با  اجرا می اون ن  حظر بگیرید

:نا ای ن  نستا  ن اس 

احمد سپهری
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ا  بر اسر. پر ژا زرضی ازحظر ابعان   محد نا بز گ محسوب می اون، اما یک مگاپر ژا حیس این 
همی محاسباتی که ن  این خدوص احجام ادا اس ، معمواًل ا زش ناحو تولیدادا ن  هر پر ژا س

میلیرا ن 1به عنوان م ال ن  یک پرر ژا برا ا زش . ن صدی از ون  ا به خون اختداص می نهد10تا 5
اررک  های . میلیرون نال  تولیرد ارون100تا 50نال ، احتظا  می   ن که ن   وموخته هایی به ا زش 

ن صد این عدن  ا صری پیانا سازی تکنیک هرای مردیری  5موزق ن زمینٔه مدیری  ناحو، حداصل 
.ناحو پر ژا می کنند

چه میزان از هزینه های پروژه باید به مدیریت دانش اختصاص یابد؟
ه این   ش البت. جه  پاس گویی به این سؤال باید حسب  ا زش ناحو به ا زش پر ژا محاسبه اون

برای حموحره یرک پرر ژا برز گ. تنها برای پر ژا هایی که نا ای جریان ا زش اس ،  اهگ ا می بااد
ی ن  این پر ژا نا ا. مهندسی   ساخ   ا که ن  حوع خون برای ا لین با  اجرا می اون، ن  حظر بگیرید

:نستا  ن اس 

که جریان ن ومدی   سونو  ی 
پررررس از اتمررررام پررررر ژا   

بهرا برنا ی ایجان می اون

کرره سرربب ایجانارردا ناحررو 
کاهو هزینره های پر ژا هرای 

.ادوتی خواهد 
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  ز زعالیر  -هرزا  حدرر10حدر با مجموعرًا 20کنید ن  پر ژا باال، تیم مدیری  پر ژا مت کل از زرض 
  ز -حدرر500ن صد از منابع این پر ژا صری مدیری  ناحو اونب یعنی 5ن  این صو ت باید . بااد

   زا این ن  حالی اس  که معمواًل ن  ا اسط پر ژا، جلسه ای یرک. به مدیری  ناحو اختداص یابد
حدررا   جلسره ای برا 20باهدی است راج   جمع و  ی ن   وموخته   با حضو  تمامی اعضای تریم 
بره مردیری    ز-حدرر40همین کیدی  ن  اختتام پر ژا ت کیل می اون که ن  این صو ت مجموعًا 

.ناحو اختداص می یابد
دریی یکی از  اهکا هایی که توسط برخی از ارک  های بین المللی مو ناستدانا صرا  می ،یررن، ت 

یم یکی از حدرات تیم مدیری  پر ژا به این حوزا به صو ت تمام  ص  اس ب اما ن  اغلب پر ژا هرا تر
ر ژا مدیری  پر ژا، صان  به  صری این میزان از حیر  جه  پیانا سازی تکنیک های مدیری  ناحو پر

  ن  این ارایط می توان این ب و از پر ژا  ا بر ن سما ی کررن   از م را  ان مت دری ن. حیس 
.زمینه مدیری  ناحو بهرا برن

د ا زش بدین منظو  ابتدا بای. هر سازماحی باید متناسب با ارایط خون این محاسبات  ا احجام نهد
ناحو  ا ن  برابر ا زش پر ژا ها محاسبه کرن   میرزان مناسربی  ا بررای سررمایه ،یا ی ن  مردیری  

سازمان این محاسبات ممکن اس  سبب غازلگیری اما اون، اما میمئنًا مدیران. ناحو برو  ن حمون
 ا اگد  زنا خواهد کرن، زیرا ن  تجربه های موجون پی ین ثاب  اردا کره ا زش ازرز نا حاصرل از 

.مدیری  ناحو، بیو از منابع به کا  زته برای این حوزا ن  پر ژا هاس 
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یران یکی از سؤاالتی که احتظا  می   ن ذهن متول
مدیری  ناحو ن  سازمان ها  ا  به خون م غول 

سرازمان " ناحرو کلیردی"کند، ایرن اسر  کره 
چیس    ن  کجا صرا  نا ن؟

کررن پیو از پاسخ به این سؤال ابتردا بایرد   ی
ریتی خون  ا ن  ا تباط با استقرا  سیستم های مدی

  ی بهبونی کاماًل ادای   بد ن پرنا پوای م
ویررا صرررزًا برره نحبررال حضررو  ن  جرروایز .  کنرریم

،وحا،ون   یا اخی یرک ایرز ی جدیرد   حدرب 
تابلوی ون بر نیوا   اهر هرا   برخری اتاه هرای 

انا سازمان هستیم   یا معتقد   مؤمن به اسرتد
از این سیسرتم ها ن   اسرتای خلرق ا زش بررای 

سازمان؟
ن  صررو ت پاسررخ م برر  برره   یکرررن ح سرر ، 

ناحرو"می تواحیم زا غ از احدی یدن به مدهروم 
رنا به کلیه  احدهای سازماحی مراجعه ک" کلیدی

ا ،   همه کا کنان  ا بد ن ن  حظر ،رزتن حروع کر
ا میزان اهمی    ا تباط زرویندهای کا ی ون ها ب

کسررب  کا    اسررتراتژی های کررالن سررازمان، از 
دا طریق نستو العمل ها   ابالغیه های تدویب ا

.  انا  به ثب  ن   وموخته حماییم

ساسان رستم نژاد
مفاهیم مدیریت دانش 

چگونـــه دانـــش کلیـــدی 
م؟سازمان را شناسایی کنی

  ن  این صو ت پس از حضو  ا زیابان   ممیزان ن
سازمان صان  خواهیم برون باازت را  تعردان ن   

یم وموخته های ثب  ادا  ا حمایو نهیم   نعا کن
حاو،اهی   سیحی حگری ون ها سربب ارون ترا از 

    طه حسا  کنوحی حیز جان سالم به ن  بررنا
ن ح ان ازت ا ومیز نیگری برای نیوا های سرازما

.کسب کنیم
اما متأسداحه همی ره ن ب بره   ی یرک پاارنه
حمی چرخررد   ممکررن اسرر  ممیررز به م ابرره یررک 

ه ٌمدتو زیرک   ناحا   به حکم  ظیدره اصردام بر
و ت ن  این ص. تدکیک   تمیز سرا از حاسرا حماید

: احتمااًل با این ن خواس  مواجه خواهیم اد
دهای لیدًا ناحو های ثب  ادا مرتبط با زروینر»

ی اصلی سازمان  ا حمایو نهید حه ناحو چگوحگ
«!Wordبه   Pdfتبدیل 

به این چالو از زا یه نیگری هم می تروان حگراا 
نرا برخی از م ا  ان سیستم های مدیریتی ب. کرن

بررر مدررالح   بعضررًا ز ررا  ایجانارردا از سرروی 
سازمان ، ن  ابتدای اجرای پرر ژا توجره بره ایرن 
مدهوم کلیدی  ا زراموش کرنا   ن  اغلب مواصرع

غازواصدام به احت اب پایلوت های حامناسب برای 

مهسا ذاکری دانا
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ری  کا  می حمایند   پس از ،یا  چند ماا   صری هزینه   زمان، متولیان اسرتقرا  سیسرتم مردی
.می ،یرحدناحو ن  یک موصعی  ناوا  صرا  

o تعدان زیانی ن   وموخته زاصد کیدیر    ا زش کره ن  صرو ت ناارتن یرک حگراا مندرداحه
!حمی توان حام ناحو  ا بر ون ها ،یاا 

oو  بی احگیز،ی کا بران پس از مراجعه به حرم اززا    میالعه اطالعرات ،نرو   حامرأحو  کره تدر
. می کرنحد صرا  اس  پاس گوی سؤاالت ان بااد   با ی از   ی ن ا ان برنا ن

oن تالش برای ایجان احگیزا ن  ازرانی که ن   وموخته ون ها به طو  حقیقی ا زای بررای سرازما
مسیر ایجان ح واهد کرنب به منظو  جلو،یری از زیر سؤال  زتن تالش های چندماهه   باز، تن از

!ااتباا که اغلب چندان بد ن هزینه ح واهد بون

ر مزایرای از ،یا  حهایتًا یک سال از زمان ترسیم یک مدینه زاضله توسط م ا     تأکید برپس 
رخ حر"استقرا  سیستم مدیری  ناحو، یانو  ی این حکته کره مردیران ا ارد تمایرل بره محاسربه 

ا  ا از یک چرخه معیوب نا حد حیز صیعًا کام متولی   مجری  ا تلخ کررنا   ون هر" باز،   سرمایه
نچا  اضیراب   ت ویو خواهد کرن   ن  صو ت  جون  جدان و،اا، نا مًا این جمله  ا برا خرون 

!"یک پایان تلخ بهتر از یک تل ی بی پایاحه"تکرا  می کنند 
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و به تاز،ی اصدام به احت ا  مقاله ای حمونا اس  که ن  ون تالش نا ن مدهوم ناحAPQCخواب تاحه 
سازماحی هرچند که اناسایی   کسب ناحو ن  ابعان ،سترنا. کلیدی  ا برای م اطبین ادای سازن

س  اما احتمااًل چندان سانا ح واهد بون   حیازمند استدانا از تجا ب م ا  ین مسلط بر این حوزا ا
ری  صیعًا وانایی با این مدهوم   سایر مداهیم اساسی پیو از وغاز پر ژا های اسرتقرا  حظرام مردی

ران ناحو، از طی مسیر ااتباا، صری هزینه های ،زای   تلخ ادن کام متولیران، مسرئوالن   مردی
!ا اد جلو،یری خواهد کرن

دانشی برای سازمان کلیدی محسوب می شود؟چه 
بتی ناحو کلیدی، ناح ی اس  که به احدازا کازی ا زامند   بان ام بونا   با ا ا ره یرک مزیر   صرا

بررای هرر طبیعتا ناحو کلیردی. پایدا ، هزینه حدظ   احتقال ون  ا میان کا کنان توجیه پییر می کند
جرایگزینی ون از طریرق . سازماحی متدا ت اس    ن   اصع همین موضوع نلیرل اهمیر  ون اسر 

به است دام ازران ناوا  یا غیرممکن اس ب چراکه این ناحو از طریق تجربه  اصعی ن  ن  ن سازمان
.نس  می وید

مردیران اجرایری بره عنوان  احنرد،ان. ناحو سازماحی به م ابه   غن موتو  کسرب  کا  عمرل می کنرد
وی از س. کسب  کا  به صو ت معمول     زمرا به ححوا عملکرن   غن موتو  خون  ی خون حمی احدی ند

ن همران ن حالی کره ایرن   غر. نیگر م تریان حیز بی تر به حمای بیر حِی پرز ه  بره ون توجه نا حد
می کندچیزی اس  که اطمینان حاصل می کند همه چیز   ان   میمئن کا  

ظه، موتو  حتی برای یک لح(   یا به عبا ت نیگر ناحو کلیدی)صو ت عملکرن حامناسب   غن موتو  ن  
چرا  ن حتیجه صراحبان ون ن. کسب  کا  وسیب نیدا، از کنترل خا ج ادا   ن حهای  متوصف می اون

یو از یک تعمیر پرهزینه    ص  ،یر خواهند اد   این ن  صو تی اس  که خوش ااحس بااند   پ
.اینکه این م کل، صدمه جبران حاپییری به کسب  کا  ون ها  ا ن و  ن، از عهدا  زع ون برویند

رک  یرک ار.  برای ادازی  بی تر مدهوم، ناحو کلیدی سازمان  ا با یرک م رال ت رریح مری کنم
دا ازرران باصیماحر. هواپیمایی برای کاهو هزینه ها، برخی از مکاحیک های باتجربه خون  ا اخراج کرن

ر به تأخیر   این امر منج. برای ت  یی عیوب   تعمیر هواپیما به زمان بسیا  بی تری حیاز نااتند
ا بره لغو پر ازها   ن حتیجه حا ضایتی م تریان ادا، اززایو هزینه های ایرن اررک  هواپیمرایی  

ا پیو از خواب تاحه این ارک  از این تجربه ن   ،رزته   اناسایی ناحو کلیدی  . همراا ناا 
.ن   بعدی تعدیل کا کنان، وغاز کرن

سر ، بلکره ذکر این حکته ضر  ی اس  که اناسایی ناحو کلیدی تنها سبب پی رگیری از زیران حی
ا برنا    صتی می ناحید ناحو حیاتی سازمان اما چیس    ن  کجا حهدته اس ، می تواحید از ون بهر

احرو اما می تواحید با بکا ،یری ایرن ن. مسبب خلق ا زش   اززایو سونو  ی برای سازمان اوید
ه یکما چره سریع تر حرک  کنید   از طریق ایجان ا تباط میان اناسایی   بکا ،یری ناحو، یک تجرب

.برای م تریان خلق حمایید

12

3شماره –1400شهریور –سال دوم –فصلنامه مدیریت دانش مجتمع مس سرچشمه رفسنجان 



ن ها  ا می تواحید با تمرکز بر ناحو کلیدی سازمان، کا کنان  ا امر ز وموزش نانا   صابلی  های واما 
  بتواحید حتی ممکن اس! صد تمند برای زرنا بسازید( تیم)بهبون ب  ید   عال ا بر ون یک حیمک  

اما چگوحه؟. ناحو سازماحی  ا به نا ایی صابل زر ش تبدیل کنید که ارک  اما  ا از  صبا متمایز حماید
ناسایی ون چراکه ا. ا لین صدم ن  اناسایی ناحو کلیدی سازمان، ،دتگو با  هبران کسب  کا  اس 

 نا  از ن   ناوا  اس  به خدوص ا،ر ازرانی که به نحبال ک ف ون هسرتند، از ت دری الزم برخرو
. حبااند

ه اعمراه ن حتیجه پی نهان می اون برای به نس  و  نن تدویری  اصعی از ناحو کلیدی سازمان، ب
ه بااد ن  اصع جایی که ممکن اس  ناحو ا زامند سازمان ن  ون حهدت. کسب  کا  خون ایرجه بزحید

  باید برای این کا. اما پس از طی مرحله اناسایی ناحو، کسب ناحو احتمااًل ناوا تر خواهد بون
:به پرسو های زیر پاسخ نهید

oا،ر ازران ن با ا وحچه ن  سازمان حیاتی اس  اختالی حظر نااته بااند، چه خواهید کرن؟
oچگوحه می خواهید ناحو   اطالعات  ا برای کسب   احتقال، ا لوی  بندی کنید؟
oد، چه کا ی ا،ر کا کنان ن  خدوص چگوحگی توضیح   یا مستندسازی ناحو خون میمئن حباان

احجام خواهید نان؟
oاحید؟چگوحه می تواحید ناحو کلیدی  ا ن  صالب مناسب   ن  زمان مناسب به ازران مناسب برس

ر سری   پرناختن به این سؤاالت چندان وسان حیس    به عبا ت نیگر هر با  که سازماحی ار ع به ب
 استای ن . اناسایی ناحو حیاتی خون می کند، این سؤاالت بیو ازپیو جواحه زنا    اد می کنند

حق ره "طراحری APQCپاسخ به این سؤاالت   جه  ،یری مناسب ن  اناسایی   کسرب ناحرو، 
.  ا توصیه می کند" ناحو سازماحی
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ران در فریپورت مکموانتقال بهترین روش ها 
چگونه انجام می شود؟

تجربیات موفق جهانی؛

 یز حرا نزترر مرکرزی ن  ایالر  و. زریمو ت مکمو ان یکی از بز ،ترین ارک   های صنع  مس نحیا اس 
حدرر ن  تمرام 27000   بریو از ادا اس  سال پیو تاسیس 109مکمو ان زریمو ت . ومریکا صرا  نا ن
 غول به کا  هستندمن  این ارک  صا ا های نحیا 

ن  ی ،راسبرگ احد حزی   معانن بز ،مولیبدن اس    معدن مکمو ان نا ای معانن مس، طال   زریمو ت 
  مردیریایرن اررک  بررای . این ارک  به اما  می ویندامالی   جنوبی از جمله نا ایی های امریکای 

نروان به ع. اصدامات م تلدی احجام نانا   ن  سال های اخیر حتایج ملموسی حیز کسب کرنا اس ناحو 
 م ال ن  سال ،یاته مریالنی، تمرکرز مردیری  ناحرو ن  ایرن اررک  برر   ی تکنیک  هرای احتقرال 

ن  بونا   با این   ش تجربیات موزق خون  ا ن  تمام حوزا های کا ی« بهترین   ش ها»به ااتراک ،یا ی 
.سراسر نحیا منت ر کرنا احد



سرری یررک ارررک  چنررد ملیترری احگلی، یوتینتررو
هرزا  حدرر ن  ون 30استرالیایی اس  که بیو از 

انا از این ارک  با استد. م غول به کا  هستند
منررابع بسرریا  زیرران خررون   همچنررین تنرروع 

ان محدوالت   خدمات ن  صنایع معدحی، به عنو
ارک  برتر ن  ایرن صرنع  ارناخته10یکی از 
.می اون

آغاز مدیریت دانش در ریوتینتو
ه که صان  اس  تا برمی کند ناحو انعا مدیری  

برای حیازهای ایمنی ا ا هحل هایی طو  موثر  اا 
 ا ن  موزقی  هرا این می تواحد کرنا   همچنین 

.عملیاتی تکرا  کندحوزا های سایر 
اصدامات مدیری  ناحرو 1999سال  یوتینتو ن  

 ا بر بستر یک ابکه ناخلری کره بره حرلخون 
ن  طرول. وغاز حمونمی کرن، مسا ل ایمنی کمک 
حرم اززا ی برایاین ارک  از سال های متمانی، 

اطالعررات ن  مررو ن حرروان  ااررتراک ،یا ی برره 
ارر ع . ایمنری اسرتدانا می کررناستاحدا نهای 

ایرن امیرد ا ی  ا بررای پر ژا مدیری  ناحرو، 
م ابه ن  سایر حوزا هرا ازرزایو موزقی  های 

چالو هررای برا بررز گ ارردن ابعران پررر ژا، . نان
.   ادبا ون   بر یوتینتو متعدنی بوجون ومد که 

ساسان رستم نژاد
تجارب موفق مدیریت دانش در دنیا

تجربیــات مــدیریت دانــش
در شرکت ریوتینتو

تیم اجرایی پر ژا مدیری  ناحو، باید  اهکرا ی
  برای به ااتراک ،یا ی بهترین اریوا های کرا ی

.به ون ها ایجان می کرننسترسی ححوا 
زنا  ی اطالعات   به طو  خاص زنا  یتحوالت 
ن م بتری ن  مردیری  ناحرو ایرتأثیر اینترح ، 

ترو برای مدیران ا ارد  یوتین. و  نبوجون ارک  
برا اسرتداا از امیرد ا ی  جرون ناار  کره این 

سرررمایه های ناح رری   سررایر منررابع سررازماحی، 
اهدای استراتژیک ارک  محقق ارون کره ایرن 

مردیری زراینرد  سرمی ایجان موضوع منجر به 
. ناحو ن   یو تنتو اد

م های ن  ابتدا، تیم کوچکی از مت ددان سیسرت
یقره مبتنی بر ناحو   مت ددان حرم اززا  ن  من

رای این ،رر ا بر. پرت استرالیا حضو  پیدا کرنحد
جرریب ازرررانی کرره ن  مرردیری  ناحررو مهررا ت 

رانی همچنین از ازوحها . نااتند، ار ع بکا  کرنحد
زرهنرو سرازماحیکه تواحرایی ایجران تغییرر ن  

ن ایر. نااتند حیز نعوت به کرا  کرنحرد ا ارک  
ه ایرن  اهکا  یک   یکرن از پایین به باال بون که ب

ن با ابعان کوچرک بررای ح راپر ژا هایی معنا که 
ن  همران . وغاز ادنانن اهمی  مدیری  ناحو 

امزمان یرک پرر ژا وزمای ری برای پو تالی به ح

محدثه لطفی
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K-Linkاین پو تال با هدی جمع و  ی   ذخیرا سازی ناحو سازماحی ایجان ادا برون. حیز وغاز اد .
ری  ناح ی کا اناسان مدیری  ناحو  یوتینتو ن  تالش بونحد که ابزا ها   تکنیک های م تلف مدی

قی  ن  این بین مهم ترین موز.  ا متناسب با حیازهای هر یک از  احدهای سازماحی پیانا سازی کنند
.مدیری  ناحو ن  این ارک  ن  حوزا ایمنی  صم خو ن

بررای ارک  به نحبال استدانا از سیسرتم مردیری  ناحروابزا های مدیری  ناحو، استدانا از با 
اتی اطالعیه های مهم ایمنی   ن   وموخته ها   ااتراک ،یا ی ون برای سدیران  احدهای عملیاحت ا  

وجرب برون کره ماین   ش اامل توزیع سریعتر   استدانا از یک منبع معتبر    احرد مزایایی . بون
ن صد مدد می  های 33ارک  تواحس  این . بهبون ااخی های ایمنی می ادم ا ک    اززایو 

. کاهو یازتندن صد از تلدات کل  ا 24زمان   حاای از اتالی 

سال 22لی  ا طی مدیری  ا اد ارک  حتایج صابل صبوپ تیباحی  یوتنتو با ناحو سیستم  مدیری  
، اما به تمرکز این ارک  ن  ،ام های ا لیه بر   ی ااخی های ایمنی بون. ،یاته کسب حمونا اس 

ال ن ج.مر   زمان سایر حوزا های سازماحی حیز از تکنیک ها   ابزا های مدیری  ناحو بهرا مند ادحد
نره ارک  برتر صنایع معدحی ن  نحیا اناخته می اون   ن  زمی10حاضر این ارک  به عنوان یکی از 

.پیانا سازی مدیری  ناحو حیز جز  برترین های این صنع  به اما  می وید
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ه برای تغییر زرهنو سازمان از احتکا  ناحرو بر
ااتراک ،یا ی ناحو، ن ک این سوال مهم اس 
که چرا ازرران ممکرن اسر  ناحرو خرون  ا برا 

نلیرل 16یکدیگر به ااتراک حگیا حرد؟ ن  اینجرا 
عمدا عدم تمایل ازران به ااتراک ،یا ی ناحرو
خون، همراا با  اا حل های توصیه ادا برای هر 

.یک  ا با هم مر   می کنیم
چ ازران زکرر می کننرد هری: نبود فرصت کافی_ 1

. ص    زماحی برای ااتراک ناحو حدا حد
ااتراک ناحو  ا ن  زرویندهای اساسی: راه حل 

دا سازمان خون بگنجاحید تا به عنوان یک کا  جر
.رناز  ظایف تلقی ح ون   حتوان از ون اجتناب ک

ازرران حگرران ایرن : عدم اعتملاد بله دیالران_ 2
ون، هستند که با به ااتراک ،یااتن ناحرو خر

نیگررران بررد ن اطررالع ون هررا از ون ناحررو 
بهرا برررنا ی   اسررتدانا کرررنا   پاناش هررایی  ا 

. ن یاز  کنند
بره ازرران ن  خدروص نسر  یابی بره : راه ح 

اهدای تیم پاناش نهید   ،ر ا های ت ددری 
ن  ن سازمان  ا پر  ش نهید تا زضای اعتمران 

.ایجان اون

ساسان رستم نژاد
فرهنگ مدیریت دانش؛

ــل16 ــدم دلی ــرای ع ــج ب رای
به اشتراک گذاری دانش 

ازرران ": دانش قلدر  اسلت"اعتقاد به جمله _ 3
احنرد ناحو خون  ا احبااته می کنند   منتظر می م

کسی ناحو  ا از ای ان طلرب کنردب ماحنرد یرک 
منتو    مربی با ون ها  زتا  کنرد   یرا ن  عروض 

.ااتراک ناحو، چیزی به ون ها بدهد
کساحی  ا که ناحو خون  ا بره اارتراک : راه ح 

می ،یا حد ب ناسید، بره ون هرا پراناش نهیرد   
ات این ترزیعر. موصعی  اغلی اان  ا ا تقا نهید

 ا از ازرانی که ناحو  ا حزن خرون حگره می نا حرد 
.ن یغ کنید

 هبرر : عدم اطالع از چرایلی انالام ایلا کلار_ 4
سازمان اهدای مهمری  ا بررای اارتراک ناحرو 

.ایجان حکرنا اس 
از  هبر سرازمان ب واهیرد کره بره طرو  : راه ح 

منظم ن  مو ن احتظا ات ااتراک ناحو، اهدای   
.پاناش ها با ازران ا تباط برصرا  کند

ازرران ن  : عدم اطلالع از چالونای مشلارکت_ 5
،  ابیه با چگوحگی بره اارتراک ،یاارتن ناحرو
ان وموزش حدیدا احد   با بسترهای تعاملی سرازم

.وانا حیستند
رصرا با تباطیرکدیرگربامنظمطو به:حلل راه

زهرا اسکندری

17

3شماره –1400شهریور –سال دوم –فصلنامه مدیریت دانش مجتمع مس سرچشمه رفسنجان 



بط وموزش مبتنی برر  ب   ضر. کنید   ن  ا های وموزای،  بینا ها     یدانهای ناح ی بر،زا  کنید
. بینا  باید برای همه ابزا ها ن  نستر  بااد

 هبر سازمان اهدای م  دی  ا بررای: بی اطالعی افراد از ایا که قرار است چه کاری اناام دهند_6
.به ااتراک ،یا ی ناحو تعیین   ابالغ حکرنا    زتا های میلوبی  ا الگو صرا  حدانا اس 

 ا اهدای ادای سازی ناحو  ا تعیین   ابالغ کنید   از  هبران ب واهید که ااتراک ناحرو: راه ح 
.به طو  منظم ن  عمل ح ان نهند تا ازران بتواحند از ون ها الگو بگیرحد

ت الزم ون ها وموزش   ا تباطا: کارکنان فکر می کنند ایا راه و روش پیشنهادی کارساز نخواهد بود_ 7
کرا ا  ا نیدا احدب اما با   حمی كنند وحچه ن  خدوص ااتراک ،یا ی ناحو از ای ان خواسته می اون،

.بااد
ن   هبران مدیری  ناحو، سدیران ناحو   سایر اعضای تیم مدیری  ناحو بایرد ازرران  ا: راه ح 

،ر ا های کوچک تقسیم بندی حمونا   با ح ان نانن ارواهدی از  کرا ایی مردیری  ناحرو، سرایر
.همکا ان  ا متقاعد سازحد

د   یا زقط ون ها عانت نا حد که به تنهایی کا  کنن: کارکنان فکر می کنند روش خودشان بهتر است_  8
.با ،ر ا کوچکی از همکا ان صابل اعتمان همکا ی کنند   معتقدحد این بهترین  اا اس 

به طو  منظم ناستان هایی  ا ن  مو ن چگروحگی بهرا منردی نیگرران از اارتراک ناحرو برا : راه ح 
ه ایرن کرا  کمرک کنرد ترا کسراحی  ا کره بر. استدانا از   ش های توصیه ادا، به ااتراک بگیا ید

.  ش های زعلی خون تکیه کرنا احد، به زکر استدانا از   ش های بهتر سوه نهند
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ر از ااتراک ون ها معتقدحد  ظایدی با ا لوی  باالت: کارکنان فکر می کنند مسائ  دیار مهم تر است_ 9
.ناحو  جون نا ن

ازی همه مدیران سیح ا ل  ا  انا  كنید كه  زتا  تسهیم ناحو  ا برای كا مندان خون مدلس: راه ح 
كنند   اهدای ااتراك ناحو  ا با همان او    حرا تی كه سایر اهردای  ا باز سری می كننرد، مرو ن 

.توجه صرا  نهند
ناش، ون ها هیچ ،وحره پرا: افراد هیچ نتیاه مثبتی در ازای اشتراک دانش خود دریافت نمی کنند_10

.تقدیر، ترزیع   مزایای نیگری برای به ااتراک ،یا ی ناحو خون به نس  حمی و  حد
ی   برای کساحی که ناحو خون  ا به ااتراک می ،یا حد، برحامه های پاناش نهی  ا پیانا ساز : راه ح 

بره به عنوان م الب به کساحی که ااتراک ناحو احجام می نهند، امتیراز نهیرد   سرمس. اجرا کنید
.کساحی که باالترین امتیاز  ا کسب کرنا احد، پاناش های میلوبی اعیا کنید

ون ها ناحو  ا متدرا ت از   ش هرای: افراد فکر می کنند که در حال اناام اشتراک دانش هستند_ 11
ا ان صابل اعتمان به عنوان م ال، زرستانن پس  الکتر حیکی به همک)توصیه ادا به ااتراک می ،یا حد 

(. یا لیس  های توزیع
به ازران مأمو ی  نهید که با هر جامعه   سازماحی کا  کنند تا بره ون هرا ح ران نهرد کره : راه ح 

. ااردچگوحه از   ش های توصیه ادا استدانا کنند   چگوحه عملکرن ون ها بهتر از   ش های نیگرر ب
هترین  اا تهیه یک ابزا  یا زرویند جدید که به سرع    به طو  ،سترنا مو ن استدانا صرا  می ،یرن، ب

.برای جایگزینی   ش های صدیمی با   ش های جدید اس 
راین ون ها ناحو خون  ا احتکا  می کنند   بنراب: افراد به دلی  حفظ دانش خود، پاداش می گیرند_ 12

قدیر یا نیگران  ا  انا  می کنند که از ای ان کمک بگیرحد   یا بر اسا  احجام کا های نیگر پاناش، ت
.ترزیعاتی  ا ن یاز  می کنند

رنا   با همه مدیران سازمان همکا ی کنید تا ازران  ا ت ویق به تقوی   زتا های میلوب ک: راه ح 
.پاناش نانن به  زتا های غلط  ا متوصف کنند

اتن ن  حتیجه ی صری  ص  برای به ااتراک ،یا: افراد به خاطر اناام ایا کار ماازا  می شوند_ 13
و ن ناحو، ازران به اهدای نیگری که از حظر سازمان مهم تر اس ، حمی  سند   یا ب اطر اتالی زمان م

.سرزحو صرا  می ،یرحد
زرویندها   اهدای ااتراک ناحو  ا با سایر زرویندهای حیاتی   اهدای عملکررنی سرازمان : راه ح 

، زمان هماهنو کنید   به طو  منظم اعالم کنید که زمان صری ادا برای به ااتراک ،یااتن ناحو
.ا زامندی اس 

ر ناحو خون ون ها می ترسند که ا،: کارکنان نتایج منفی ای برای اناام ایا کار پیش بینی می کنند_ 14
ازرران می ترسرند بدهنردب از نسر  مربری  ا به ااتراک بگیا حد،  ضعی  خرون  ا بره عنروان یرک 

.بگیرنناحو اان توسط اا اصی که به ون ها اعتمان حدا حد مو ن سواستدانا صرا  
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دن از پرسیدن یا پاسخ نانن به یک سوال ن  جمع می ترسند، زیرا ممکن اس  باعا واکا  اون ها 
رزحو   یا ضعف های ان اونب یا حگراحند به نلیل به ااتراک ،یااتن چیزی حان س  مو ن احتقان، س

.خجال  صرا  ،یرحد
 اا های برصررا ی. تقسیم ناحو  ا به عنوان یک عامل مهم موزقی  برای سازمان صرا  نهید: راه ح 

ل   ابط اعتمانومیز  ا از طریق ابکه های اجتماعی سازماحی   جلسات حضرو ی بررای ازرران، تسرهی
یدن پرسو ها   پاسخ ها  ا ن  یک بستر عمومی به ااتراک بگیا ید     ش هرایی بررای پرسر. کنید

.سواالت ازران  ا زراهم کنید

رنی ااتراک ناحو یکی از اهدای عملک: هیچ پیامد منفی برای اناام ندادن ایا کار وجود ندارد_ 15
.ازران حیس    یا هدزی اس  که ن  سازمان اجرا حمی اون

با همه مدیران سیح ا ل، برای پیانا سازی، باز سی   اجرای اهدای ااتراک ناحو همکا ی : راه ح 
تراک ،یا ی ا،ر  هبر سازمان بر اجرای زروینرد اار.  این اصدام باید از باال به پایین اتداه بیدتد. کنید

، ناحو پاز را ی   اصررا    زن، پ رتیبان ازرران باارد   ایرن زروینرد  ا حظرا ت   پیگیرری حمایرد
.ااتراک ،یا ی به بهترین اکل خون ن  سازمان احجام خواهد ،رز 

ن ازران مجاز به ،ی احدن  ص  برای به اارتراک ،یاارتن خرو: وجود موانع خارج از کنترل افراد_ 16
لیسری ناحو حیستندب ون ها به سیستم های ااتراک ناحو نسترسی حدا حدب یا مها ت های زبران احگ

.صوی برای ااتراک ناحو با ازران خا ج از ک و   ا حدا حد
  ش هایی بررای همکرا ی ن  . ااتراک ناحو  ا ن  زرویندهای عانی کسب   کا  صرا  نهید: راه ح 

کساحی (. اتبه عنوان م ال، استدانا از پس  الکتر حیکی برای مباح )صو ت عدم اتدال  ا ا ه نهید 
ای نیگرر بره که مها ت احگلیسی ضعیدی نا حد  ا ت ویق کنید تا تالش کنند ناحو خون  ا به زبان ه

.ااتراک بگیا حد

20

3شماره –1400شهریور –سال دوم –فصلنامه مدیریت دانش مجتمع مس سرچشمه رفسنجان 



یکی از اصدامات مهمی که ن  حروزا پیانا سرازی 
مجتمع ن  چندماا اخیر احجام اد، تد ین ا کان

ای این کا  ن   است. جه  ساز مدیری  ناحو بون
تد ین  اهبرنهای مدیری  ناحو   برحامه های 

.عملیاتی ون احجام اد
 رر برحامه  یزی استراتژیک زرویندی اسر  کره اک

ارک  های موزق   صاحب حام نحیرا از ون بررای 
با هدای    پی برن برحامه ها   زعالی  های خون

ازررق نیررد بلندمرردت   ن  جهرر  نسررتیابی برره 
. اهدای   تحقق مأمو ی  سازمان بهرا می ،یرحد

، بره برحامه استراتژی ا،ر به ن ستی تد ین ارون
احت راب اسرتراتژی هایی منجررر می ارون کرره ن  
صررو ت اجرررای صررحیح   برره موصع، تعررالی   

.پی تازی سازمان  ا به ا مغان می و  ن
نرد برحامه  یزي استراتژیک مردیری  ناحرو زروی

ایجان چ م احداز   مأمو یر  مردیری  ناحرو، 
تررد ین اسررتراتژي مرردیری  ناحررو   طراحرری 

از زرویندها، ابزا ها   تکنیک ها   منرابع مو نحیر
  استراتژي مدیری. براي پیانا سازي ون ها اس 

ی منابع ناحو،   ِش اناسایی چگوحگی به کا ،یر 
ن ناحرو سررازماحی به بهترررین ححو ممررکن،

ساسان رستم نژاد
چه خبر از مدیریت دانش؟

ــدیریت  ــاز م ــان جهت س ارک
دانش مجتمع تدوین شد

 استاي تحقق اهدای   مأمو ی  هرای سرازماحی 
، پس از تعریف استراتژي مدیری  ناحرو. اس 

ي سازمان می تواحرد بره اناسرایی   ا لوی  بنرد
ابزا ها   تکنیک ها     یکرنهاي مدیری  ناحو
بمرنازن تا اصردامات مردیری  ناحرو از اهردای 

از . ایردبلندمدت کسب  کا  سازمان پ رتیباحی حم
، طریق زرویند تد ین استراتژي مردیری  ناحرو

سررازمان ن   ابیرره بررا حقرراط صرروت   ضررعف   
زرص  ها   تهدیداتی از جنس مردیری  ناحرو 

.براي  سیدن به اهدای خون و،اا می اون
يکررا از مهم ترررین مرروا ن ن  ايجرران اسررتراتژي 
مديري  ناحو ون اس  كه استراتژي   اهردای 

ای مربوط به ون بايد هم  استا با استراتژي   اهد
اسرتراتژی های مردیری  ناحرو . سازماحا بااد

ندهاي بايد صان  بااند كه اثرب  ا   كا ايا زروي
ون کسب  کا    ن  حهاي  عملکرن سازماحا  ا بهبر

.بب  ند
 اهبرن مدیری  ناحو مسریر حرکر  ن  جهر  

  هردی می حمایرد اهدای سرازمان  ا م ر ی 
جا ی سررازی اصررلی ون اناسررایی بسررترهای 

. ناحو ن  سازمان اس مدیریر  

حامد چینی فروش
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 ژا پراین زاز از ن  . مجتمع مس سرچ مه احجام ادجه  ساز مدیری  ناحو ن  برای تد ین ا کان 
  با بهرا ،یری از حتایج مداحبه های ا زیرابی بلروغ، بر سری چ رم احداز، مأمو یر مدیری  ناحو 

ا امرو  تیم اجرایی مدیری  ناحو   جلسه  بهمچنین بر،زا ی جلسات ارک    استراتژی های کالن 
ترد ین چ رم احداز مردیری  ناحرو، مأمو یر  مردیری  سیستم ها، تیم مدیری  ناحو اصدام به 

و استراتژی های مدیری  ناحناحو، یسک های مدیری  ناحو، ذیندعان مدیری  ناحو   ن  حهات 
.ناحو حمونمدیری  عملیاتی   حق ه  اا 

امو  وموزش   تجهیز حیر ی احساحی مجتمع مس سرچ مه از سرال جرا ی پیانا سرازی برحامره  های 
. عملیاتی مدیری  ناحو  ا ن   اسرتای تحقرق اسرتراتژی های مردیری  ناحرو وغراز کررنا اسر 

.اایدن صو تیکه عالصه مند به ن یاز  اصیالعات بیو تر ن  این زمینه هستید با ما ن  تما  ب
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ساسان رستم نژاد
معرفی کتاب

این . داین مدل از ه   زرویند ت کیل ادا اس  که هر یک حیز نا ای زیرزرایندهایی هستن
زرایندها با چرخۀ عمومی عمر پر ژا ها   برحامه ها منیبق اسر    برر اسرا  ون زراینردهای 

برای حهانینه کرنن پرنازش ناحو   ابزا ی ProwLO. ناحو به محیط پر ژا هدای  می اوحد
الزم  ا بررای توسرعه زیرسراخ  های بهینه سازی زراینردهای ناحرو اسر    از ایرن طریرق 

.سازمان های یان،یرحدا زراهم می کند
لیدی این کتاب، یک  اهنمای ،ام به ،ام برای اجرای مدیری  موزق پر ژا ن  زمینۀ زرایندهای ک

ه همچنین با استدانا از باز،ویی حموحه های ،وحا،ون، حروعی ناحرو تجربری بر. ا ا ه می نهد
تراب یرک بدین ترتیب، این ک. تدمیم ،یری کندخواحندا ا ا ه می نهد که بر اسا  ون بتواحد 

.ندزعالی  می کاصتدان مبتنی بر ناحو ابزا  اساسی برای هر مدیر پر ژا ای اس  که ن  

Projects with Learning Outcomes 

مدیریت دانشش بشرای اعشا یکتاب 

ا   ای  ا به حام پر ژا هایی برپروژه 

برررای ((ProwLOحتررایج وموزحرردا 

مدیری  ناحو ن  پر ژا ها تعریرف 

ایرن  اهنمرا، سرازمان ها  ا . می کند

صان  می سازن بسریا ی از م رکالت

اناخته ادۀ مردیری  ناحرو  ا برا 

. تجربه ن  میدان عمل، حل کنند
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ز ن  بسیا ی از مدل  های معتبر مدیری  ناحو ا
نرا  ی مؤلده های کلیدی حظیر کا کنان، زرایند، ز

. اطالعات   محتروا   اسرتراتژی یاناردا اسر 
صری حظر از صنع ، احدازا   یا حیازهای ناح ری
، سازماحتان، اما همی ه به ازرانی برای  هبرری

. ا یدحمای    پ تیباحی از ااتراک ناحو حیاز ن
همچنررین برره منظو  مرردیری    احرردازا ،یری 
جریان های ناح ی به زرویندهای تعریف ادا ای

بایرد محتروای ناح ری   ابزا هرای . حیاز نا یرد
وای زنا  ی اطالعاتی که ازران مناسب  ا به محت

یا  مناسب ن  زمان مناسب متدل می کند ن  اخت
ژی ن حهای  حیرز بره یرک اسرترات. نااته بااید

حو ادای   مستند برای استدانا از مدیری  نا
حیاز نا ید تا مهم ترین   ضرر  ی ترین حیازهرای

ن  طی بیو. کسب  کا   ا خون  ا برو  نا سازید
از ن  نهرره تحقیررق ن بررا ا مرردیری  ناحررو، 

APQC ای به این حتیجه  سیدا که این موا ن اجز
کلیدی ساخ    پر  ش یرک برحامره مردیری  

ن  بیاییرد کمری عمیرق تر. ناحو پایدا  هستند
.مو ن هر مؤلده کند کا  کنیم

ساسان رستم نژاد
ارکان اجرایی مدیریت دانش؛

ازی مؤلفه کلیدی پیاده س4
چیست؟مدیریت دانش 

کارکنان
ا  « کا کنرران، زروینررد   زنررا  ی»احتمررااًل عبررا ت 

،  هبرران 1990حرداصل از ا ایرل نهره . انیدا اید
لرا م »که اغلب با عنوان –سازماحی از این الگو 

ا اسرتدانا کرنا احرد تر–حامیدا می اون « طالیی
ابتکررا  عمررل   تغییرررات سررازماحی  ا هرردای    

حکترره مهررم ایررن اسرر  کرره ا،ررر .  هبررری کننررد
عمل بیو ازحد   ی یک عامل تمرکز کنید، ابتکا 

اما اکسر  خواهرد خرو ن   ترتیرب توجره   
تردا ارما اب. تمرکز بر این عوامل بسیا  مهم اس 

رایندها باید ازران مناسب  ا پیدا کنید   بعد به ز
   صتی یک برحامره مردیری.   زنا  ی  ا ن اوید

ناحو  ا ار ع می کنید، بره ن  حروع از ازرران ن  
:سازمان حیاز نا ید

o  هبران ا ارد بررای ترأمین مرالی   حمایر 
معنوی از اصدامات مدیری  ناحرو ن  سریح 

استراتژیک
o  ذی حدعرران زرررا  ظیدرره ای برره منظو  هرردای

پیانا سازی مدیری  ناحو
مدیرری که از برحامه های ا اررد سازمان  هبران 

مهتا هادی زاده
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مدهوم ن  این صو ت اهمی  باالی این. ناحو حمای  می کنند باید به تمامی کا کنان معرزی اوحد
.ن  سازمان حمایان می اون

یری  ن  کنا  این ،ر ا، ذی حدعان زرا  ظیده ای یا تیم های کا ی میان  احدی حیز باید ن  زراینرد مرد
سب  کا  اغلب این تیم  ا ازرانی ت کیل می نهند که حوزا های ک. ناحو م ا ک  زعال نااته بااند

کا ان ن  احت اب اعضای این تیم، ا ل به هم.  ا با حیازهای ناح ی اساسی   ضر  ی هدای  می کنند
می نهد ح ان APQCتحقیقات. خون ن  منابع احساحی، زنا  ی اطالعات   بهبون زرایندها توجه کنید

.که م ا ک  با این ب و ها اثرب  ی استقرا  مدیری  ناحو  ا اززایو می نهد

ی  ا  صتی تالش های مدیری  ناحو به مرحله ن م بلوغ می  سد، بی تر سرازمان ها یرک تریم اصرل
اجرایی برای ت کیل می نهند، سدیران ناحو   تسهیلگران  ا اناسایی می کنند   یک کمیته  اهبری

لری ا،ر زکر می کنید ایرن بره معنرای تعردان خی. هدای  زعالی  های مدیری  ناحو ایجان می کنند
ه اما ن  سیوح م تلف   ن  حوزا های متدا ت کسرب  کا  بر! زیانی از ازران اس ، حق با اماس 

ا این بدان ازران متعهدی حیاز نا ید تا  اصعًا بتواحید ااتراک ناحو  ا ن  زرهنو سازماحی  ا ن کنیدب ام
. معنا حیس  که مجبو  هستید پول زیانی هزینه کنید یا زمان زیانی  ا از ازران بگیرید
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سر    به  یژا ا،ر زرایندهای سازمان هوامند هستند، محتوا   زیرساخ  زنا  احه نس   پا ،یرر حی
.استراتژی مدیری  ناحو اما صاحع کنندا اس 

فرآیند
یردا ن  سازمان هایی که زرایند مدیری  ناحو صوی نا حد، ناحو ماحند یک منبع وب اهری جریان پ

م ل یک تیم مدیری  ناحو.  صتی کسی به ون حیاز نا ن، زقط الزم اس  که ایر  ا بچرخاحد. می کند
ایرن تریم می تواحنرد. برحامه  یز اهری، می ناحد که چگوحه هر چیزی ن  زیر سریح جریران می یابرد

ب امرا ،لو،اا ها  ا اناسایی کنند، مسیر جریان  ا تغییر نهند      نی ها   خر جی ها  ا احدازا بگیرن
حیازی حیس  که کا بر هدی بدهمد همه این موا ن چگوحه کا  می کند   بررای ون هرا کسرب ناحرو

.مو نحیازاان با   ای  اح    سانا مهم اس  که با این سیستم محقق می اون
APQCن  طرول زرایند جریان ناحو استاحدا نی  ا اناسایی کرنا که توصیف می کند ناحو چگوحه

:این چرخه هد  مرحله  نا ن. سازمان جریان می یابد
o (این زرویند هر  ز، تمام  ص    ن  همه حوزا های کسب  کا  اتداه می ازتد)ایجان ناحو جدید
o اناسایی ناح ی که برای استراتژی   عملیات سازمان حیاتی اس.
o جمع و  ی ناحو به طو ی که بتوان ون  ا با سایرین به ااتراک ،یاا.
oمر   ناحو تا ا تباط، صح    صابلی  کا برن ون ا زیابی اون.
oااتراک ناحو از طریق مستندسازی، پس  های غیر سمی   اصدامات م ا کتی
o نسترسی به ناحو از طریق مکاحیسم های ک یدنpull(م ل جستجو ) هرل نانن  push( م رل

(ه دا ها
oاستدانا از ناحو به منظو   زع سریع تر چالو ها   اخی تدمیمات و،اهاحه تر

فناوری اطالعات و مدیریت محتوا
ین همکا ان محتوا عبا ت اس  از هر حوع ناحو مستند، از بهترین تجا ب ،رزته تا حکاتی که سریع ب

 هرا   محتروا ممکرن اسر  بالزاصرله صابل اسرتدانا باارد ماحنرد صالب. به ااتراک ،یااته می اون
ای یک م ل مستنده) ید و های چگوحگی احجام کا  یا می تواحد اطالعات ن هم   بد ن ساختا  بااد 

ان ما محتوا  ا ن  کنا  زنا  ی اطالعات صرا  می نهیم چون زیرساخ  های زنا  ی به ازران امک(. پر ژا
ن ، ون  ا ن جایی صرا  نهند، به ون نسترسی نااته باارند   از وکنندمی نهد این محتواها  ا ایجان 

.استدانا مجدن کنند
واهند ا،ر مدیری  ناحو حدااته بااید، ازران کماکان محتوا  ا ایجان خواهند کرن   از ون استدانا خ

ن با ا با این کا  چیزهایی  ا. حمون اما ون  ا ن  محل هایی صرا  می نهند که نیگران حتواحند پیدا کنند
ننرد کره از محتوایی مجدنًا استدانا می ک( خیرحاک تر از همه)می سازحد که نیگران صباًل ساخته احد   

.صدیمی ادا یا حان س  اس 
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برحامه های مؤثر مدیری  ناحو نا ای ،رنش کا  بررای ایجران   بر سری محتروا، طبقه بنردی بررای 
 رزته سازمان های پی. سازمان نهی محتوا   ابزا های زنا  ی هستند تا ازران  ا به محتوا متدل کنند

ن  از مدیری  محتوا برای تسهیل همکا ی، از ا کرنن حوو  ی ها   ا ا ه خونکا  محتوا به کا مندان
.وموزحدا ترین لحظات وموزای اان استدانا می کنند

استراتژی
. ا نهر برحامه مدیری  ناحو به یک استراتژی اردای، مسرتند   مررتبط برا کسرب  کا  احتیراج ن

د، امرا سازمان می تواحید بهترین ابزا های زنا  ی   یک تیم ابرهوامند مدیری  ناحو نااته باار
رنا ااید کنیچی ا هما ه ون  ا به بهترین ححرو بیران کر. همه این ها بد ن استراتژی بی ا زش اس 

«.ا،ر صایق ن  جه  ااتباا حرک  کند، س   تر پا   زنن کمکی حمی کند»بااد 
ما عمیقًا اما به یک بیزینس کیس محکم حیاز نا ید که ح ان نهد حیازهای ناح ی حیاتی سازمان ا

:مو ن بیزینس کیس این موا ن  ا ن  بربگیرن. ن ک ادا اس 
o این که مدیری  ناحو چیو  چالو های کسرب  کا   ا حرل)پی نهان ا زش برای مدیری  ناحو

ب(خواهد کرن
oابزا ها،   یکرنها   حقو هایی که باید به کا  ببریدب
o مو ن احتظا  مدیری  ناحو   حرخ باز،   سرمایه بونجه   تأثیر(ROI)

ا زیابی، بعد از تکمیل. ا زیابی برحامه های خون استدانا کرنا احدبرای صدها ارک  از این چها  مؤلده 
متایان یک سیح کلی بلوغ ن یاز  خواهید کرن   می تواحید صابلی  های مدیری  ناحو خون  ا با ه

.    صبا مقایسه کنید
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.ذکات دانش، نشر آن است(: ع)حضرت علی 
.استبا ذکر منبع بالمانع شده در این فصلنامه از مطالب منتشر استفاده 

با ما در ارتباط باشید

آشننننایی بتش تنننر بنننا ا ننندامات 
منندیریت دانننش م تسننع منن  

سرچشسه رفسن ان

و مطالعه آخرین مطالب تخصصی
مقننا ت علسننی و ایرایننی حننوزه 

مدیریت دانش

مهسرچ مسمجتمعاحساحیحیر یتجهیز وموزشامو ناحومدیری  احدتوسطزدلنامهاین
 نمااصلیهدی.اس اداتد ین طراحیناحاناحومدیری م ا  ا،ر اهمکا یبا  زسنجان

ع  ساحیاطال ناحومدیری زمینهن به   ز مدیدوموزایمیالبا ا هت ددی،ح ریهایناحت ا 
.اس سرچ مهمسمجتمعسیحن ناح یمدیری  خدانهایوخرین

 اونختجربیات مقاله هامی تواحیدهستید،بعدیاما ا هاین م ا ک بهعالصه مندصو تیکهن 
.زرماییدحاصلتما 34305761اما ابایا حموناا سالناحومدیری اجراییتیمبرای
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