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دانش و یکپارهچسازی اطالعات ،با
ابتناء رب ارزشاهی اسالمی.

(بند  16نظام ازلامات اداری)

مقدمه سردبیر

توجه به دانش و اثرات آن ،از ابتداي تالشهاي بشر براي حفظ بقا وجود داشته است ،اما در
دو دهه اخير ،بشر شاهد تحوالتي در عرصه اقتصاد ،اجتماع و سياست بوده است كه دانش را
بهعنوان يك عنصر و سرمايه كليدي در توسعه ،موفقیت و رقابتپذيري مطرح كرده است .دانش و
اطالعات ،سازماندهي و بازيابي آنها 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 سازمانهاي مشابه ،مجبور به تشخيص مداوم
عناصر و اجزاي دانشي و تشويق به دانشآفريني و نوآوري در سازمانهاي خود هستند .دانش در
فرآيند طرحها و خدمات نيز منبعي بسيار حياتي بهشمار ميرود و در صورتي كه به نحو مؤثري
مديريت شود ،ميتواند در كاهش هزينه ،کاهش زمان انجام کارها ،بهبود كيفيت ،ارائه خدمات و
تصميمسازي براي تصميمگيري اثربخش تأثير بسزايي داشته باشد.
اجراي طرحها و خدمات با کیفیت مطلوب ،دانشهاي جديدي را چه در زمينه دانش خدمات
و چه در زمينه دانش راهبرد سازمان درپي دارد .اما اغلب بهندرت پيش ميآيد افراد ،تجارب و
اندوختههاي خود را در قالب روشي نظاممند 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 سرمايههاي فكري را بهعنوان بخشي از اولويتهاي
كاري خود در دستور كار قرار داده است.
پیش رو در راستای استقرار مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه و بهمنظور آشناسازی
مجله ِ
مدیران و متخصصان توانمند با این مقوله مدیریتی منتشر شده است .بدیهی است استقرار
مدیریت دانش جز با همراهی و مساعدت شما عزیزان بهعنوان سرمایههای اصلی مجتمع میسر
نخواهد شد.
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دانــش ،گنجینــهای اســت کــه کلیدهایــش پرســش اســت .پــس
بپرســید تــا خــدا شــما را بیامــرزد؛ زیــرا در پرســش و پاســخ
علمــی ،چهــار فــرد پــاداش میبرنــد :پرســشگر ،پاســخگو،

شــنونده و شــیفته آنــان.
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يك حسابدار سوئدي بنام كارل اريك سيوبي ( )Karl-Erik Sveibyكه بعدها بهعنوان يكي از بنيانگذاران علم
مديريت دانش معرفي شد ،در سال  1979با يك سوال بزرگ مواجه شد .دفاتر حسابداري (ارزش دفتري) يكي
از شعبههاي معروف سازمانی كه او در آنجا كار ميكرد ،ارزش ناچیزی را نشان ميداد در حالي كه ارزش واقعي
سازمان به مراتب بيش از اينها بود .وی متوجه شد كه ترازنامه مالي سازمان او فقط ارزش دارايي فيزيكي آنرا كه
شامل چند ميز تحرير و چند ماشين تحرير بود را نمايش ميدهد؛ وليكن ارزش واقعی شايستگي كاركنان سازمان و
چيزي كه جمع كارمندان سازمان بهعنوان يك فكر و مغز جمعي تشكيل ميدادند را ،نشان نميدهد.
سيوبي اين يافته را تحت عنوان دارايي فكري و دارايي غيرملموس معرفي نمود و آنرا در كنار داراييهاي
ملموس و غیرفیزیکی قرار داد .پس از آن به سرعت تعداد نوشتهها ،سمينارها و  ...در اين مورد رشد نمود
و اين موضوع بطور جدي در دستور كار دانشمندان علم مدیریت و مديران سازمانهاي بزرگ قرار گرفت.
عالوه بر آن تعداد زیادی از تئوریسینهای مدیریت دانش تکامل بحث مدیریت را به عهده داشتند که
در میان آنان برجستگانی همچون پیتر دراکر ،پاول استرلوس و پیتر سنگه از آمریکا را میتوان نام برد.
دراکر و استرلوس بیشتر در زمینه اهمیت ارتقاء اطالعات و دانش ساده بهعنوان منابع سازمانی و
آقای سنگه با تمرکز بر روی سازمانهای یادگیرنده ،ابعاد فرهنگی مدیریت دانش را بوجود آوردهاند.
آقای اورت راجرز در دانشگاه استانفورد با نفوذ در بحث نوآوری و آقای توماس آلن نیز در سالهای  1970تا
 1971تحقیقاتی در خصوص انتقال اطالعات و فناوری انجام دادند که کمک بزرگی را در جهت درک و فهم اینکه
«مدیریت دانش چیست؟ دانش چگونه تولید میشود؟ چگونه استفاده میشود؟ و به چه طریقی در سازمانها
نفوذ میکند؟ و  »...را ارائه میدهد .در سال  1980سیستمهای مدیریت دانش توسعه یافتند که با استفاده از
کارهای انجام شده در زمینه هوش مصنوعی و سیستمهای هوشمند ،باعث شدند تا مفاهیم تازهای بهعنوان
دانش اکتسابی مهندسی دانش ،سیستمهای برپایه دانش و هستیشناسی برپایه کامپیوتر به جهان عرضه شود.
در سال  1991و برای اولین بار ،مطالبی درباره مدیریت دانش در مراکز انتشاراتی مشهور به چاپ
رسید .یکی از بزرگترین کارهای تحقیقاتی در زمینه مدیریت دانش در سال  1995توسط آقایان
کوجیه ،نوناکا و تاکوچی در زمینه خلق دانش انجام شد که نام آن «چگونه شرکتهای ژاپنی نوآوری و
پویایی را بوجود میآورند؟» بود .به این طریق گامهای اولیه در زمینه مدیریت دانش برداشته شد.
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مدیریت دانش عبارت است از « :شناسایی ،کسب،
پاالیش ،سازماندهی ،ذخیرهسازی و انتقال اطالعات و
دانش مناسب به منظور بهبود و تغییر ادراک و عملکرد
کارکنان سطوح مختلف سازمان در زمان مناسب».
مدیریت دانش موضوعی وسیع و در حال رشد در
سازمانها میباشد و تعریف جامع و مانع از آن کار
بسیار مشکلی است که با در نظر گرفتن رویکردها و
کاربردهای متفاوتی که از مدیریت دانش وجود دارد،
این کار دشوارتر نیز به نظر میرسد.
مجموعه اقدامات و فعالیتهای مربوط به مدیریت
دانش به سازمانها کمک میکند تا از آن طریق کسب،
نگهداری ،انتقال و استفاده از دانش برای حل مسئله،
یادگیری پویا ،برنامهریزی استراتژیک و تصمیمگیری
متمرکز فراهم شود.

مديريت دانش برای سازمان
ایجاد ارزش میکند.
يكي از اهداف آشكار مديريت دانش ،ايجاد ارزش در
سازمانها میباشد .يكي از عموميترين راههاي ايجاد
ارزش از سوي دانشكاران ،پشتيباني براي تصميمگيري
كارآمد است .ايجاد ارزش ،لزوماً به معني ايجاد ارزش
اقتصادي نیست .سازمانهای غیرانتفاعی ،سازمانهای

دولتي و خيريهها ،به روشهاي غيراقتصادي ايجاد
ارزش ميكنند .آنها چيزي ايجاد ميكنند كه سرمايه
اجتماعي ناميده ميشود .دانش دانشكاراني كه ميتوانند
با تصميمگيري مؤثر در سازمان ارزش ايجاد كنند،
پيشنياز مديريت دانش است.

مديريت دانش راهبردي است كه
دارايي ذهني و فكري سازمان را مديريت
و هدايت ميكند.
مديريت دانش از خروج دارايي فكري و ذهني از
سازمان به هنگام ترك متخصصان حفاظت مينماید و
شايستگيها و مهارتهایي را كه در ميان عده و گروه
خاصي از افراد در سازمان وجود دارد ،در ميان همه
اعضاي سازمان توسعه ميدهد .اكثر سازمانها نميدانند
كه چه ميدانند و داراي چه ظرفيتهاي فكري هستند؛
چرا كه دانش در ذهن افراد قرار دارد .مديريت دانش
تالش نظاممند سازمان در جهت شناسايي ،كسب،
ذخيرهسازي و به اشتراك گذاشتن دانش و توسعه
ظرفيتها و شايستگيهاي افراد و گروههاي كاري
مختلف در سازمان ميباشد.
پس مديريت دانش راهبردي است كه دارايي ذهني
و فكري سازمان را طوري مديريت و هدايت ميکند

7

Knowledge Management Magazine

ن
ی
چ
س
دمرییت دا ش ت؟

مجتمع مس سرچشمه

(هم اطالعات و دانش ثبت شده و هم تواناييها و
ظرفيتهاي ذهني کارکنان سازمان) ،تا سازمان به
بهرهوري باال و ارزشهاي جديد از طريق گسترش و
توزيع اين داراييها در بين همه کارکنان بطور متناسب
دست يابد.

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

مجله مدیریت دانش

مديريت دانش كل سازمان را از مديران سطوح مختلف
گرفته تا كاركنان ،در ارتباط با موارد زیر مورد بحث قرار
میدهد:
 -1چگونه و به چه طريقي توليد و خدمات شايسته به
مشتريان ارائه دهند؟
 -2چگونه و به چه طريقي تغذيه اطالعاتي و دانشي
شوند؟
 -3چگونه و به چه طريقي مهارتها ،دانش و ديگر
بروندادهاي ذهني مورد نياز را از منابع مختلف تأمين و
به آنها انتقال دهد؟
مديريت دانش از طريق ايجاد یک حافظه سازماني
جامع و قابل دسترس به تحقق اهداف مذكور كمك
ميكند .چرا كه هر سازماني كه بداند به چه طريقي
ميتواند دانش سازماني و اطالعات مربوط به كسب
و كار كاركنان خود را از منابع مختلف فراهم بياورد،
مؤثرتر به اهداف توسعهاي خود دست مييابد.
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دانش یا علم؟
یکی از مسائل مهم در پیادهسازی مدیریت
دانش در هر سازمانی ،کسب درک مناسب از
مفهوم دانش میباشد .نکته مهمی که در این
خصوص بایستی در نظر گرفته شود ،تفاوتی
است که بین مفهوم دانش ( )Knowledgeو
علم ( )Scienceوجود دارد .علم یکی از انواع
دانش میباشد که نیازمند تحلیل و اثبات به
روشهای خاص میباشد ولی مفهوم دانش یا
دانایی به مراتب سادهتر است.

دانش مجموعهای از شناختها و مهارتهای
الزم برای حل یک مسئله است؛ لذا اگر با
اطالعاتی که در دست است بتوان مشکلی
را حل کرد ،میتوان گفت دانش وجود
دارد .ضمن آنکه دانش باید امکان تبدیل به
دستورالعمل اجرایی و عملی شدن را داشته
باشد و در راستای اهداف سازمان و بومی شده
سازمان باشد.

معنی و مفهوم دانش
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معموالً در حوزههاي مختلف علمي هر واژه به گونهاي خاص معني ميشود و هر واژه با توجه به شرايطي كه از
آن استفاده ميشود ،معني خاصي ميگيرد .اين موضوع براي واژه دانش نيز صادق است .كلمه دانش در فلسفه،
روانشناسي و جامع ه شناسي نيز معاني خاص خود را دارد كه تلفيقي كاربردي از آنها در مديريت دانش صورت
گرفته است« .دانش اطالعاتي است كه سازماندهي و تجزيه و تحليل شده تا قابل درك و كاربردي براي حل مسائل
و تصميمگيري باشد» (تورين).
به هر حال آنچه که مسلم است این است که میتوان با آشنایی با تعاریف مختلف ،ابعاد و مصادیق این امر را بیشتر
شناخت و آنرا بهتر بکار برد .دامنه تعاريف ارائه شده در خصوص دانش از كاربردي تا مفهومي و فلسفي و از نظر
هدف از محدود تا گسترده را شامل میگردد .برخی از تعاريف مربوط به دانش به شرح ذیل میباشند:

دانش ،اطالعات كاربردي سازماندهي شده براي حل مسائل است (ولف).
دانش ،شامل حقايق و باورها ،مفاهيم و انديشهها ،قضاوتها و انتظارات ،متدولوژي (روش شناسي) يا علم اصول
و فوت و فن انجام فنون است (ويگ).
دانش تمام مجموعه نگرشها ،تجربيات و مراحلي كه درست و صحيح در نظر گرفته شدهاند ،میباشد .بنابراين
راهنماي افكار ،رفتارها و ارتباطات است.
دانش سازماني ،اجتماعي از سرمايههاي متمركز انساني ،سرمايههاي استعدادهاي فكري ،سرمايههاي ساختاری
و سرمايههاي بازاري است (برويكنگ).
دانش و مفاهيم مختلفي كه برای آن ذكر گردید ،در سازمانها در حكم ارز يا ثروت ارزشمند براي کسب و کار
به حساب میآید و از آن میتوان بهعنوان یک نوع دارايي فكري یاد کرد .حتي بيشتر از داراییهای فیزیکی
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سازمان مثل زمين ،نيروي كار و سرمايه ،به شرطي
كه امكان توزيع و قابليت دسترسي براي همه افراد با
توجه به سطح و نيازهاي آنها فراهم شدهباشد .شروط
مذکور همه سازمانها را بهضرورت پیادهسازی مديريت
دانش و انتقال آن به سطوح مختلف کارکنان ،رهنمون
میسازد.
اما سؤال اينجاست که وقتي در بحث مديريت دانش
صحبت از دانش میکنیم ،آيا میتوان مرزي بين
دیدگاههای مختلف در مورد دانش از نظر ذهني،
ظاهري و محتوا قائل شد؟
واقعيت نشان میدهد كه همه اين مفاهيم به نحوه
استفاده و بهرهبرداری از دانش بستگي دارد و در
موقعیتهای مختلف ممكن است به یک يا چند مورد
آن به صورت متعامل نياز باشد؛ به عبارت دیگر شايد
بهتر است بگوییم نمیتوان به گونهای مشخص مرزی
شفاف بين آنها قائل شد كه بدون تأثير و تأثر متمايز و
متفاوت از یکدیگر باشند.
زمانی که اصطالح دانش سازماني مطرح میشود ،منظور
همه دادهها ،اطالعات ،دانش و خردی است که با شدت و
ضعف در موقعیتهای مختلف سازمان موجود میباشد.
ن رو دانش در یک سازمان را میتوان اینگونه تعبیر
از ای 
کرد « :هرگاه واقعيت يا موقعيت دانستن چيزي به همراه
آگاهي و فهم از طريق تجربه ،مطالعه ،اكتشاف و ارتباط
ذهني بدست آمده باشد ،میتواند در مغز یک فرد يا
در فرآيندهاي سازماني ،توليدات ،امكانات ،سیستمها
و اسناد ،ثبت شود ».همانطور كه از اين تعريف بر
میآید اطالعات خام در كميت حجيم نمیتواند خود
ب و کار را حل كند،
به خود و به تنهایی مسائل کس 
ارزشآفرینی كند يا موجب افزايش مشاركت و عملكرد
شود ،بلكه نيازمند جذب و دروني نمودن اطالعات از
طریق برقراري ارتباط ذهني و فهميدن آنها در زمینه
و الگوهاي مشخص میباشد.
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مراتب دانش

در مورد دانش تعاريف مختلفي وجود دارد .در تعريف
تورين ،دانش ،اطالعاتي ساختار يافته و تحليلي است
كه براي حل مسئله و تصميمگيري مورد استفاده قرار
ميگيرد .درك تفاوت بين داده ،اطالعات و دانش و
چگونگي رسيدن از يكي به ديگري از ملزومات رهبري و
مديريت دانش و استفاده مؤثر از آنها در سازمان است.
از سوي ديگر ميبايست بجاي جدا ديدن اين عوامل
آنها را به صورت پيوسته مورد توجه قرار داد ،ضمن
آنكه تفاوتهاي هريك و نقشي كه در فرآيند مديريت
دانش ايفا مينمايند را نيز ميبايست مدنظر قرار داد.
در نگرش سلسله مراتبی دانش ،داده  -اطالعات  -دانش
با هم تفاوت داشته ولی در عین حال هریک نقش خاصی
را در یک زنجیره به هم پیوسته ایفا مینمایند.
در واقع الزمه مديريت اثربخش اين سه عامل،
يكپارچهسازي آنها است .اين امر با تركيب اين عوامل
ب ه صورت حلقههاي يك زنجيره /فرآيند كه الزم و ملزوم
يكديگر ميباشند ،امكانپذير است.
تاکنــون تقســیمبندیهای متفاوتــی بــرای دانــش
انجــام شــده اســت .مشــهورترين دســتهبندی كــه از
دانــش ارائــه شــده اســت ،آنرا بــه دو بخــش تقســیم

دانش صريح
()Explicit Knowledge

دانش ضمنی
()Tacit Knowledge

دانــش آشــکار یــا صریــح ،قابــل شناســایی ،درک،
کســب ،اســتفاده در تصمیمگیــری و بکارگیــری
مجــدد اســت .ایــن نــوع دانــش شــامل آگاهیهــا
و مهارتهایــی اســت کــه بــه راحتــی نوشــته
شــده و آمــوزش داده میشــود .دانــش صریــح در
مســتندات ســازمانی ،فرایندهــا ،روشهــای اجرایــی،
دســتورالعملهای اســتاندارد عملیاتــی ،قوانیــن و
مقــررات ،طرحهــا و نقشــهها در سیســتمها و
پایگاههــای اطالعاتــی وجــود دارد .بــهعبارتــی دانــش
صریــح یــا کدگــذاری شــده ،دانشــی اســت کــه بــه
زبــان رســمی و سیســتماتیک بیــان شــده و قابــل
انتقــال بیــن افــراد در ســطوح مختلف ســازمانی اســت.

دانش ضمنی یا پنهان دانشی است که بوسیله مشاهده،
بررسی و تحلیل فردی مسائل ،به صورت درونی حاصل
میشود و در ذهن فرد ذخیره میشود .این نوع دانش
به صورت ساختارنیافته است و در پی کسب تجربهها،
مهارتها و دانایی حاصل از تحلیل مسائل محیطی در
ذهن افراد پدید میآید و بهآسانی نمیتوان آنرا منتقل
کرد؛ لذا میتوان بیان کرد که «همواره افراد بیشتر از
آنچه که میگویند ،میدانند» .بینش ،بصیرت ،شعور
و درک ،ترفندها و فوت و فنهای بکار رفته توسط
هر فرد در حوزه دانش ضمنی او قرار دارد .دانش
ضمنی به سادگی قابل کدگذاری و تبدیل به قوانین و
دستورالعملها نیست؛ بدین منظور باید فضای مناسب
برای انتقال این دانش و ایجاد ارتباط رودررو کارکنان با
یکدیگر فراهم شود چرا که دانش ضمنی اغلب از طریق
زبان ،بدن و نمایش فیزیکی مهارتها انتقال مییابد.
چالش اصلی مدیریت دانش تبدیل هر چه بیشتر و بهتر
دانش پنهان یا ضمنی به دانش آشکار یا صریح است.

درصــد کلــی توزیــع
دانــش نســبت بــه انــواع
آن بــه شــرح شــکل روبــرو
میبا شــد :

Explicit 20%

Tacit 80%
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میكند؛ دانش ضمنی و دانش صریح.

مجتمع مس سرچشمه

ضرورت پیادهسازی مدیریت دانش در
مجتمع مس سرچشمه
ع چــراغ راهــی بــرای ادامـ ه مســیر
وجــود مدیریــت دانــش در مجتمـ 
خواهــد بــود.
صنعــت مــس در کشــور و منطقــه دارای تکنولــوژی و تخصــص خــاص
میباشــد.
خــروج کارکنــان بــه دلیــل بازنشســتگی در مجتمــع در ســالهای
پیــش رو نســبتا زیــاد اســت.
مجله مدیریت دانش

بــا توجــه بــه شــرایط خــاص سیاســی کشــور ،لــزوم کســب و ثبــت
دانــش خصوصــ ًا در شــرایطی ماننــد اورهــال بیــش از بیــش احســاس
میشــود.
بــا توجــه بــه وجــود تخصــص و تجــارب خــاص در ذهــن کارکنــان،
لــزوم کســب و ثبــت ایــن تجــارب ،پیــش از خــروج از مجتمــع بیــش از
پیــش احســاس مــی شــود.
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زیرساختهایالزمبرایپایهگذاریمدیریتدانش
درسازمان
شروع و پایهگذاری مدیریت دانش و دستیابی به دستاوردهای آن نیاز به شناخت دقیق جزئیات پایهگذاری
مدیریت دانش در سازمان دارد .زیرساختهای اولیه برای پایهگذاری سیستم مدیریت دانش در سازمانها به شرح
زیر میباشد؛ با این توضیح که این زیرساختها مبتنی بر نظریات علمی معرفی میگردد و جهت اجرایی کردن
سیستم مدیریت دانش الزامی است تا زیرساختها بنا به ویژگیهای انحصاری هر سازمان معین و آماده گردد .این
زیرساختها عبارتند از:

حمایت مدیریت و رهبری در سازمان از مهمترین و مؤثرترین عوامل در شکلگیری مدیریت دانش است و برای
استقرار و پایداری دانش در سازمان ضروری است.

 )2مدیریت منابع انسانی

پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت دانش مستلزم تعامل همهجانبه و مداوم سیستم مدیریت دانش با مدیریت منابع
انسانی میباشد .در واقعیت ،موفقیت مدیریت دانش به مشارکت تمامی کارکنان یک سازمان بستگی دارد؛ بنابراین
الزم است برنامههای مدونی از قبیل آموزش ،ایجاد انگیزه و نگهداشت نیروی انسانی در قالب برنامههای منابع
انسانی تهیه گردد.

 )3فناوری اطالعات

امروزه تکنولوژی و فناوری اطالعات در بعضی مراحل چرخه زندگی مدیریت دانش مفید است و فناوری مناسب،
کارایی و تأثیر فرآیند مدیریت دانش را ارتقاء میدهد و میتواند بستر مناسبی را برای تحقق اهداف مدیریت دانش
مهیا گرداند.

 )4زیرساخت فرهنگی و اجتماعی

وجود فرهنگ سازمانی مناسب از زیرساختهای مهم و حیاتی مدیریت دانش است و در صورت عدم توسعه فرهنگی
در زمینه تبادل دانش ،سایر فرایندهای مدیریت دانش ،اغلب محکوم به شکست است.

 )5تیمهای دانش

تیمهای دانش نقش محوری و اساسی در موفقیت مدیریت دانش ایفا میکنند .این تیمها با برقراری ارتباط و تعاملی
قوی ،محدودیتهایی که حاصل تفاوتهای فردی در بین کارکنان میباشد را به حداقل میرسانند.

 )6استفاده از ابزارهای مناسب

دانش تولید شده برای انتقال نیاز به مستند شدن دارد .سیستمهای مدیریت مستندات نقش مکمل را در این فرآیند
بازی میکنند.

 )7بهبود مستمر

به اشتراک گذاشتن دانش ،یادگیری از دیگران و همچنین استفاده از سیستم مدیریت دانش نه بهعنوان فرآیندی
موقتی ،بلکه بهمثابه جویبار ،همواره باید در سازمان جریان داشته باشد.
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 )1مدیریت

مجتمع مس سرچشمه

انتقالدانش
مقدمه

مجله مدیریت دانش

قابلیت انتقالپذیری دانش و اطالعات ،یک عامل تعیین کننده در ظرفیت سازمان برای نائل شدن به مزیت رقابتی
پایدار است .موضوع قابلیت انتقال ،هم در حوزههای درون سازمانی (بین واحدهای وظیفهای و سطوح مدیریت) و
هم در حوزههای بیرون سازمانی (زنجیرهتامین ،اتحادیههای استراتژیک و سرمایهگذاری مشترک) کاربرد دارد .عامل
حیاتی در جریان دانش در درون سازمان درک تمایز بین دانش ضمنی و دانش صریح است .تکنیکهایی وجود دارد
که بوسیله آن سازمان میتواند دانش را انتقال دهد .بر طبق نظر نانسی دیکسون پنج نوع اصلی از انتقال /تسهیم
دانش در سازمان وجود دارد که شامل انتقال سریالی ،انتقال نزدیک ،انتقال دور ،انتقال استراتژیک و انتقال خبره
است .هر کدام از اینها بسته به اهداف ،متدها و روشی کهبکار گرفته میشوند ،فرق دارند.
انتقال دانش یک جنبه مهم از مدیریت دانش است؛ زیرا دانش هنگامی که در یک سازمانی کسب شد بایستی در
بین افراد و گروههای دیگر سازمان به اشتراک گذاشته شود.

انتقال سریالی
نوعی از انتقال دانش است که دانش ضمنی و صریحی که در یک حوزه یا زمینه بدست آمده برای استفاده بعدی به
حوزه یا زمینه دیگری انتقال داده میشود .در کل ،این حالت میتواند برای تیمهای کاری مناسب باشد.
یعنی اینکه تیمها دانش مربوط به وظایف اولیه را در محیطهای مختلفی در زمانهای بعدیبکار میبرند .این امر
هم مستلزم دانش ضمنی و هم دانش صریح است و معموالً مستلزم نشستهای منظم ،مشارکت بوسیله همه اعضای
تیم و تاًکید بر نشستهای کوتاه مدت است .اجماع بر این است که دانش یادگرفته شده در یک حوزه در حوزههای
دیگر کاربرد دارد.

انتقال نزدیک
این نوع انتقال اساساً با دیگر اشکال انتقال دانش متفاوت است؛ چرا که این انتقال صرفاً شامل دانش صریح است
و اطالعات خاصی که یک تیم برای انجام یک وظیفه الزم دارد به تیم دیگری که همان وظیفه را انجام میدهد،
انتقال داده میشود .این نوع از انتقال عموماً برای وظایف روتین ،تکراری و مشابه مناسبت بیشتری دارد .اغلب این
نوع از اطالعات توسط ابزارهای الکترونیکی توزیع شده و به صورت صریح بوده و تا حدی خالصه و دقیق است.
برای مثال چنانچه یک تیم در اداره مرکزی یک متد مربوط به نوعی از نصب ابزار را تکمیل کرده باشد ،این متدها
و گامها را میتوان بهصورت الکترونیکی ضبط کرد (پست الکترونیکی )Pdf ،و سپس به دیگر ادارهها و تیمها در
سرتاسر سازمان ارسال کرد.
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انتقال دور

انتقال استراتژیک
عبارت است از انتقال دانشی که بر کل سازمان اثرگذار است .در این نوع انتقال ،هم دانش ضمنی وجود دارد و هم
دانش صریح و برای راه حلهایی مناسب است که غیرتکراری بوده و در سطح باالی سازمان قرار دارند؛ مانند دانش
مورد نیاز برای مدیران سازمان و اکتساب آن .این نوع انتقال غالباً مستلزم شناسایی دانش کلیدی برای مدیران
ارشد است و سپس جمعآوری و تفسیر این نوع دانشبوسیله متخصصان دانش.

انتقال خبره
عبارت است از بدست آوردن دانش صریح از خبرگان و متخصصان .این حالت زمانی اتفاق میافتد که حجم
پیچیدگی وظایف ،خارج از توانایی دانشی اعضای تیم در سازمان باشد .در این حالت به لحاظ اینکه شکل اطالعات
صریح است میتوان آنرا از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکهها منتقل کرد و یا میتوان اطالعات را در تابلو
اعالنات قرار داد و از افراد متخصصی که پاسخ آنرا میدانند ،درخواست کمک کرد.
روش دیگر تسهیم و انتقال اطالعات از طریق انجمنهای خبرگی ( )Copاست .در تعریفی از این واژه میتوان گفت
که «گروهی از افراد که به موضوعات و مسائلی خاص عالقهمند هستند و دانش و تخصص خود را از طریق تعامالت
مداوم در این حوزههای خاص عمق میبخشند».
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بر تسهیم دانش بین تیمها در یک سازمان اشاره دارد و اغلب ناشی از همکاری بین تیمها با استفاده از روشهای
رودررو یا دیگر روشها است .زیرا در اینجا اطالعات از نوع ضمنی بوده و به آسانی نمیتوان آنها را ضبط کرده
و انتقال داد .انتقال دور برای اطالعاتی مناسب است که ذاتاً غیرتکراری است .برای مثال اگر از اعضای یک تیم
خواسته شود که بر روی یک پروژه منحصر به فرد کار کنند ،آنها ممکن است از تیم دیگری که قب ً
ال بر روی
پروژههای مشابه پروژه خود کار کردهاند کمک بگیرند ،که در این صورت باعث تسهیم و مبادله اطالعات و باعث
ارائه راه حلهای پایداری برای حل مسائل میشود.

مجتمع مس سرچشمه

مدلهای مدیریت دانش
مدل پایههای ساختمان مدیریت دانش

مجله مدیریت دانش

اين مدل توسط پروبست ،روب و رمهاردت ()2002

سيكل دروني :توسط بلوكهاي ساختماني کشف

بنام مدل پایههای (سنگبناي) ساختمان مديريت

(شناسايي) ،كسب ،توسعه ،تسهیم ،کاربرد (بهرهبرداري)

دانش نامگذاری شده است.

و نگهداری از دانش ساخته ميشود.

طراحان این مدل ،مديريت دانش را به صورت يك

سيكل بيروني :شامل بلوکهای اهداف دانش و ارزيابي

سيكل پویا ميبينند كه در چرخش دائم است .مراحل

دانش است كه جهت سيكل مديريت دانش را مشخص

آن شامل  8جزء ميباشد كه دو سيكل را تشكيل

مینمایند .کاملکننده این دو سیکل بازخورد است .در

ميدهند؛ يكي سيكل دروني و ديگري سيكل بيروني.

شکل زیر اجزاء این مدل نمایش دادهشده است.
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نحــوه عملکــرد هــر کــدام از اجــزاء ایــن مــدل بــه قــرارداد.
شــرح زیــر اســت:

توســعه دانــش :بايــد بــا توجــه بــه پايههــاي موجــود

تعييــن هدفهــاي دانــش :هدفهــاي مديريــت دانــش ســازمان را توســعه داد كــه ايــن امــر ،توســعه،
دانــش ميبايســت از هدفهــاي اصلــي ســازمان قابليــت ،محصــول ،ايدههــاي جديــد ،فرآیندهــا و … و
ت گرفتــه باشــد و در دو ســطح اســتراتژيك و مســائلی از ایــندســت را شــامل میشــود.
نشــئ 
عملياتــي مشــخص شــوند.

تســهيم دانــش :مســائلي ماننــد چگونگــي تســهيم

در ســطح اســتراتژيك تبديــل و نگهــداري ســازمان دانــش موجــود و انتقــال آن بــه محــل مناســب و مــورد
بــر مبنــاي مديريــت دانــش و ايجــاد فرهنــگ و نیــاز و چگونگــي انتقــال دانــش بــهگونــهاي كــه در
در ســطح عملياتــي ميبايســت بــا توجــه بــه چگونگــي انتقــال دانــش از ســطح فــردي بــه ســطح
هدفهــا ،نحــوه شناســايي ،اســتفاده ،توزيــع ،كاربــرد دانــش گروهــي و باالخــره ســطح دانــش ســازماني ،از
و نگهــداري دانــش مشــخص شــود .برنامههــاي الزم جملــه مــواردي اســت كــه در دســتور كار ايــن بخــش
ن شــده ،از مديريــت دانــش قــرار ميگيــرد.
بــرای دســتيابي بــه آنهــا در زمــان تعییــ 
مشــخص میشــود و بــه مرحلــه اجــرا در میآيــد .اســتفاده از دانــش :اطمينــان از اســتفاده از دانــش در
شناســايي دانــش :بــا طــرح ايــن ســؤال كــه آيــا ســازمان بــه ايــن بخــش مربــوط ميشــود .در ايــن
ميدانيــم كــه چــه ميدانيــم؟ ميبايســت انجــام قســمت موانــع مختلفــي بــر ســر راه اســتفاده مفيــد از
ايــن وظيفــه مديريــت دانــش يعنــي شناســايي دانــش دانــش جديــد بــراي افــراد وجــود دارد كــه ميبايســت
را آغــاز نمــود.

شناســایی و رفــع شــوند.

بســياري از ســازمانها بــه خاطــر عـــدم آشــنايي بــا نگهــداري دانــش :ذخيــره و حفــظ و بــروز رســانی
دانـــش خــود در تصـــميمگيريها و هدفگذاریهــا دانــش بــه ايــن بخــش مربــوط ميشــود .ايــن كار
دچــار مشــكل ميگردنــد .البتــه شناســايي منابــع مانــع از بيــن رفتــن دانــش میشــود و بــه آن اجــازه
دانــش درون و بيــرون ســازمان بــهصــورت تــوأم انجــام میدهــد کــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ميشــود.

ارزيابــي دانــش :نحــوه رســيدن بــه هدفهــاي تعییــن

كســب دانــش :بايــد دانشهــا را در بــازار داخلــي و شــده و اســتفاده از نتايــج آن بهعنــوان بازخــور ،جهــت
خارجــي دانــش بدســت آورد و از منابــع شناســایی تعييــن يــا اصــاح هــدف بــه ايــن قســمت مربــوط
شــده ،دانشهــاي مربــوط بــه مشــتري ،توليــد ،ميشــود .بايــد توجــه داشــت كــه نتايــج ايــن فرآینــد
همــكاران ،رقبــا و  ...را كســب نمــود و بــا تعییــن آنكــه بعضـاً كيفــي بــوده و بايــد آنهــا را بــا توجــه بــه نتايــج
ن ارتبــاط
چــه قابليتهایــي را ميتــوان از خــارج از ســازمان كمــي و هزينههــاي انجــام شــده در ایــ 
خريــداري یــا تهیــه نمــود ،آنهــا را مــورد اســتفاده مــورد توجــه و ارزيابــي قــرار داد.
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سياســتهاي الزم در ايــن زمينــه انجــام ميشــود .ســازمان قابــلدسترســی و اســتفاده باشــد و همچنيــن

مجتمع مس سرچشمه

مساعدت
همتایان

مجله مدیریت دانش

مساعدت همتایان چیست؟

مســاعدت همتایــان تکنیکــی اســت کــه یــک تیــم پــروژه بــرای درخواســت کمــک از همــکاران و کارشناســان
حــوزه مشــخص ،در مــورد مســئله مهمــی کــه تیــم بــا آن مواجــه اســت ،اســتفاده میکنــد .مســاعدت
همتایــان بخشــی از فراینــد یادگیــری  BPاســت کــه آنرا “یادگیــری قبــل از اقــدام” مینامنــد؛ بـ ه عبارتــی
جم ـعآوری دانــش قبــل از شــروع یــک پــروژه یــا یــک کار انجــام میشــود .دو تیــم پــروژه و همتایــان در
مــورد پــروژه و ارائــه راهحلهــا بــرای مســائل مــورد نظــر بحــث میکننــد .تیــم پــروژه دیدگاههایــی در
پیــش رو از همتایــان خــود کســب میکنــد و همتایــان نیــز مــواردی را در مــورد پــروژه از
مــورد پــروژه
ِ
یکدیگــر میآموزنــد.

چرا مساعدت همتایان بکار میرود؟

هــدف از برگــزاری جلســه مســاعدت همتایــان کوتــاه کــردن منحنــی یادگیــری بــرای تیــم پــروژه اســت .بـه
طــور معمــول ،اعضــای تیــم بــرای حــل مســائل مربــوط بــه پروژههــای جدیــد و پیچیــده براســاس دانــش و
منابــع ضمنــی خــود اقــدام میکننــد .ایــن امــر اغلــب در بهتریــن حالــت منجــر بــه راهحلهایــی کــه بهینــه
نیســتند میشــود و در بدتریــن حالــت بــه شکســت میانجامــد .مســاعدت همتایــان راه آنکــه تیمهــای
پــروژه بــر مســائل مربــوط بــه پــروژه بــا تخصصهــای خارجــی فائــق آیــد را فراهــم میکننــد .تیمهــا
از ایــن طریــق میتواننــد مســائل اساســی واقعــی ،رویکردهــا و راهحلهــای جدیــد را شناســایی کننــد.
مســاعدت همتایــان توانایــی بهرهگیــری از تجربــه و دانــش همــکاران را بــرای تیــم پــروژه فراهــم میســازد
و یــک ابــزار ارزشــمند اســت کــه بینــش و نتایــج فــوری را بــه ارمغــان مـیآورد.
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مدیریت دانش فرایندگرا :از راهبرد تا
کاربست /نویسندگان :دکتر بابک اخگر،
دکتر محمد حسنزاده ،علی آتشی ،ستاره
قاضیپور ،فاطمه نجفلو
نشر کتابدار1391 ،

***

مدیریت دانش :اکتساب دانش ضمنی
خبرگان /مؤلفین :پیمان اخوان ،مریم
دهقانی؛ انتشارات دانشگاه صنعتی
مالکاشتر1394 ،

***

مدیریت دانش در بخش دولتی /نویسنده:
دیوید ای مکناب /مترجمان :دکتر
نورمحمد یعقوبی ،دکتر مهدی کاظمی،
مهندس مرتضی جمالی پاقلعه
انتشارات مرندیز1390 ،

***

بهرهوری دانش در سازمانهای دانشی
نویسندگان :مجید رمضان ،رضا حسنوی
انتشارات آتینگر1390 ،
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معرفی کتاب

مجتمع مس سرچشمه

پروژه پیادهسازی مدیریت دانش در
مجتمع مس سرچشمه

مجله مدیریت دانش

يكي از مهمترین عوامل رشد و پويايي سازمان ،وجود و عموميت اطالعات و دانش مختلف بخصوص دانش تخصصي /شغلي
ل دسترس ساختن آن براي همه افراد سازمان در زمان مناسب است .حال مهم نيست كه
در سازمان و همچنين حفظ و قاب 
اين دانش چگونه و از طريق چه مكانيســمهايي در ذهن كاركنان شكل میگیرد ،اما شايسته است كه تمام مكانيسمهاي
تأمين دانش تخصصي مورد نیاز کسبو کار مورد توجه قرار گيرد و بتوان از همه آنها با توجه به موقعیتسازمانی و شرايط
زماني براي افزايش قابليت سرمايههاي انساني و سهولت دسترسي نيروي انساني به دانش مورد نیاز بهره جست.
از اینرو پروژه پیادهسازی مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه که شامل چهار بخش کلی زیر است ،در دست اقدام
قرار گرفت.
 )1استقرار نظام مدیریت دانش در مجتمع
 )2مستندسازی درس آموختههای مقابله با ویروس کرونا در مجتمع
 )3ثبت تجارب کارکنان در آستانه بازنشستگی در مجتمع
 )4مستندسازی درس آموختههای عملیات اورهال در واحد تغلیظ
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استقرار نظام مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه به صورت یکپارچه در سه بعد فرهنگسازمانی ،ساختار سازمانی و
ل شدن به یک سازمان دانشمحور صورت میپذیرد.
تکنولوژی اطالعات با هدف سوق مجتمع مس سرچشمه در مسیر تبدی 
استقرار نظام مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه شامل  7مرحله (فاز) کلی به شرح ذیل است:
مرحله شناخت و آمادهسازی اجرای پروژه
مرحله (فاز) اول:
مرحله تدوین و بروز رسانی درخت دانش مجتمع
مرحله (فاز) دوم:
مرحله شناسایی منابع دانشی مجتمع و ایجاد ارتباط آن با فرایند مدیریت دانش
مرحله (فاز) سوم:
مرحله (فاز) چهارم :مرحله توسعه فرهنگ تبادل دانش
مرحله بروز رسانی و تدوین آییننامهها و نظا م نامههای مدیریت دانش
مرحله (فاز) پنجم:
مرحله استقرار سیستم جامع نرمافزاری مدیریت دانش
مرحله (فاز) ششم:
مرحله مستندسازی دانشها و تجارب مجتمع
مرحله (فاز) هفتم:
در ادامه به برخی از اهداف استقرار نظام مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه اشاره شدهاست:
 بهبود فرهنگ تبادل و تسهیم دانش در مجتمع شناسایی منابع دانشی مجتمع و بررسی وضعیت مستندسازی آنها در سیستمهای جاری طراحی فرمتهای مناسب به منظور مستندسازی منابع دانش مجتمع شناسایی و امکان استفاده از پایگاههای دانش فعلی مجتمع ایجاد ارتباط بین فرایند مدیریت دانش با سایر فرایندهای مجتمع شناسایی حوزههای (فیلدهای) دانشی مجتمع استقرار ساختارها و قوانین الزم جهت پیادهسازی مدیریت دانش استخراج دانشهای تولید شده در ذهن کارشناسان مجتمع در فیلدهای مختلف کاری ،ارزیابی و طبقهبندیدانشهای تولید شده
 فراهم ساختن امکان بازیابی دانشهای تولید شده در ذهن مدیران و کارشناسان مجتمع در هر زمان در آینده پاسخ مناسب به پرسشهای کارشناسان مجتمع توسط بهترین متخصصان هر حوزه فراهم ساختن امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشی مجتمع و برنامهریزی جهت برطرف نمودن نقاط ضعف فراهم ساختن امکان جمعآوری ،طبقهبندی ،بازیابی و تعریف سطوح دسترسی مناسب جهت کلیه مستنداتسازمانی نظیر دستورالعملها ،رویههای کاری ،قوانین ،اسناد و نقشههای فنی ،گزارشهای کاری و ...
 فراهم ساختن امکان برگزاری فرومهای دانشی حول امور و مشکالت کاری و استفاده از همافزایی (سینرژی)حاصل از کار گروهی جهت حل مشکالت
 فراهم ساختن امکان کسب و ارائه بهترین پشتیبانهای تصمیمگیری در قالب چارچوب و الگویی کارآمد بهمدیران مجتمع به منظور اتخاذ بهترین تصمیمها
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استقرار نظام مدیریت دانش در مجتمع

مجتمع مس سرچشمه

 تشکیل گروههای تخصصی در حوزههای مختلف کاری و برگزاری و مستندسازی نشستهای کارآمد حول مسائلو مشکالت کاری
 ایجاد انگیزههای مناسب برای کارکنان به منظور شرکت در فعالیتهای تسهیم دانش در مجتمع ایجاد نقشه دانشی مجتمع به گونهای که بدانیم در فیلدهای مختلف مجتمع چه کسی چه چیزی میداند آموزش روشهای استخراج دانش ( )Knowledge Acquisitionبه تیمهای تخصصی مربوطبرنامه زمانبندی پروژه
مدت زمان پیشنهادی جهت پروژه استقرار نظام مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه مطابق شرح خدمات ارائه
شده  12ماه است .برنامه زمانبندی مراحل پروژه مطابق جدول زیر میباشد.

مجله مدیریت دانش
در راســتای شــروع پــروژه اســتقرار نظــام مدیریــت دانــش در مجتمــع مــس سرچشــمه ،اولیــن حضــور مدیرعامل
شــرکت مشــاور (آقــای مهنــدس آفریــده ثانــی) و مدیــر پــروژه (آقــای مهنــدس بابایــی) در تاریــخ  20 ،19و 21
خردادمــاه  99در مجتمــع صــورت گرفــت.
در ادامــه بــه برخــی از اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای اســتقرار نظــام مدیریــت دانــش در مجتمــع مــس
سرچشــمه تاکنــون اشــاره شــده اســت:
تدوین سند مدیریت پروژه و برنامهریزی اجرایی
ســند مدیریــت پــروژه و برنامهریــزی اجرایــی پــروژه پیادهســازی مدیریــت دانــش در مجتمــع مــس سرچشــمه
بــه منظــور برنامهریــزی اجــرای تمــام فعالیتهــای پــروژه مذکــور از ابتــدا تــا انتهــا تهیــه شــده اســت .ایــن
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تدوین و ارائه دستورالعمل ایجاد و استقرار ساختار مدیریت دانش
در عصــر دانــش محــور کنونــی مدیریــت دانــش بهعنــوان یــک موضــوع مهــم و حیاتــی در ســازمانها مطــرح
اســت کــه پیادهســازی آن در هــر ســازمانی نیازمنــد تدویــن آییننامههــا و دســتورالعملهای مناســب بــه
منظــور جلــب اعتمــاد کارکنــان و بیشینهســازی مشــارکت ایشــان در فرآیندهــای مدیریــت دانــش اســت.
در همیــن راســتا دســتورالعمل ایجــاد و اســتقرار ســاختار مدیریــت دانــش بــرای مجتمــع مــس سرچشــمه
تدویــن و در اختیــار ایــن مجتمــع قــرار گرفــت.
ایجــاد ســاختار منســجم مدیریــت دانــش در مجتمــع مــس سرچشــمه ســبب میشــود کــه اجــرای فرآیندهــای
مدیریــت دانــش تــا حــد زیــادی از حالــت ســلیقهای خــارج شــده و ایــن اطمینــان حاصــل شــود کــه از مفقــود
شــدن دانــش تــا حــد زیــادی جلوگیــری میشــود و در صــورت خلــق دانــش جدیــد ایــن امــکان در مجتمــع
وجــود خواهــد داشــت کــه برنامهریــزی جهــت کســب دانــش ،ارزیابــی دانــش ،ســاختاردهی و تســهیم دانــش
صــورت گیــرد.
در ادامه ،نمای کلی ساختار مدیریت دانش در مجتمع مس سرچشمه آورده شده است.

نمای کلی ساختار مدیریت دانش مجتمع مس سرچشمه
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ســند ابــزار کنتــرل تمامــی فعالیتهــای مربــوط بــه پــروژه پیادهســازی مدیریــت دانــش میباشــد کــه شــامل
مــرور کلــی دامنــه اجــرای پــروژه پیادهســازی مدیریــت دانــش ،خروجیهــای پــروژه پیادهســازی مدیریــت
دانــش ،برنامــه اجرایــی دســتیابی بــه خروجیهــا ،جــدول زمانبنــدی برنامــه اجرایــی ،ریســکهای احتمالــی
پــروژه ،مشــخصات افــراد پاســخگو در پــروژه ،ســاختار ارتباطــات کارفرمــا و مجــری ،رویــه هماهنگــی پــروژه و
غیــره اســت.

مجتمع مس سرچشمه

ارائه لیست نفرات پیشنهادی جهت حضور در کمیته راهبری مدیریت دانش
کمیتــه راهبــری مدیریــت دانــش در مجتمــع مــس سرچشــمه بــه منظــور طراحــی ،تدویــن ،تائیــد و ابــاغ
اســتراتژیها و سیاســتهای کالن مجتمــع در حوزههــای دانشــی و مدیریــت دانــش شــکل گرفتــه اســت.
ایــن کمیتــه بــه منظــور سیاس ـتگذاری و تســریع در اجــرای فرآیندهــا و پیشــبرد مدیریــت دانــش در مجتمــع
مــس سرچشــمه و جلــب حمایــت مدیــران عالــی مجتمــع از طریــق مشــارکت فراگیــر مبتنــی بــر خــرد جمعــی،
ایجــاد میشــود.
در همیــن راســتا شــرکت مشــاور ،لیســت نفــرات پیشــنهادی جهــت حضــور در کمیتــه راهبــری مدیریــت دانــش
مجتمــع مــس سرچشــمه را آمــاده و در اختیــار ایــن مجتمــع قــرار داد.

مجله مدیریت دانش

پیادهسازی راهبردهای فرهنگی و آموزشی در مجتمع مس سرچشمه
پیادهسازی راهبردهای فرهنگی و آموزشی بهعنوان یکی از مراحل محوری پروژه پیادهسازی مدیریت دانش در
به منظور تغییر فرهنگ افراد و واحدها از «احتکار دانش
مجتمع مس سرچشمه از ابتدای پروژه آغاز شد .این مرحله 
قدرت است» به «تبادل دانش قدرت است» شکل گرفته است.
خالصه اقدامات صورت گرفته در این حوزه در مجتمع مس سرچشمه تاکنون به شرح ذیل میباشد:
 )1طراحی  1پوستر فرهنگ سازی مدیریت دانش
 )2طراحی  1استند فرهنگ سازی مدیریت دانش

 )3تدوین و طراحی  2نسخه پست کارت مدیریت دانش
 )4برنامهریزی جهت برگزاری دورههای آموزشی مدیریت دانش
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طــرح مستندســازی درس آموختههــای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در مجتمــع مــس سرچشــمه ،بــا هــدف
مستندســازی تجــارب و درس آموختههــای حاصــل در دســت اقــدام قــرار گرفــت.
این طرح دارای  7مرحله (فاز) کلی به شرح ذیل است:
مرحله شناسایی واحدهای مرتبط
مرحله (فاز) اول:
مرحله ارسال فرم شناسایی درس آموختههای مقابله با ویروس کرونا برای واحدهای مرتبط
مرحله (فاز) دوم:
مرحله برگزاری جلسات شناخت و تشریح فرایند انجام کار با واحدهای مربوطه
مرحله (فاز) سوم:
مرحله (فاز) چهارم :مرحله بررسی اقدامات صورت پذیرفته در مجتمع تاکنون
مرحله برگزاری جلسات ثبت درس آموختههای کرونا با واحدهای مربوطه
مرحله (فاز) پنجم:
مرحله شناسایی و ثبت تجارب با استفاده از تکنیک مرور پس از عملیات
مرحله (فاز) ششم:
مرحله نهایی سازی فایل مستندسازی و ارائه به مجتمع
مرحله (فاز) هفتم:
در ادامــه بــه برخــی از اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای طــرح مستندســازی درس آموختههــای مقابلــه بــا
ویــروس کرونــا در مجتمــع مــس سرچشــمه تاکنــون اشــاره شــده اســت:
طراحی فرم شناسایی درسآموختهها و ارسال برای واحدهای مربوطه
برنامهریزی جهت برگزاری جلسات شناخت با واحدهای مرتبط
برگزاری مصاحبههای زنده در اینستاگرام
در راســتای پیشــبرد طــرح مستندســازی درس آموختههــای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا ،شــرکت مشــاور بــا
همــکاری امــور آمــوزش و تجهیــز نیــروی انســانی مجتمــع بهعنــوان متولــی مدیریــت دانــش ،برنامهریــزی الزم
را جهــت برگــزاری  6مصاحب ـ ه زنــده در اینســتاگرام بــا متولیــان موضــوع انجــام داد.
ایــن مصاحبههــا کــه بــا هــدف تبــادل تجربیــات ارزشــمند مجتمــع مــس سرچشــمه بــا ســایر شــرکتها و
صنایــع صــورت گرفــت ،در  3روز و بــا حضــور آقــای مهنــدس آفریــده ثانــی (مدیرعامــل شــرکت مشــاور) و آقــای
دکتــر ضیاییپــور (مدیــر امــور بهداشــت و درمــان) در تاریــخ  14تیــر  ،99آقــای مهنــدس بابایــی (مدیــر پــروژه)
و آقــای مهنــدس زیدآبــادی (مدیــر امــور ایمنــی و بهداشــت) در تاریــخ  15تیــر  99و آقــای مهنــدس ابراهیمنــژاد
(رییــس امــور آمــوزش و تجهیــز نیــروی انســانی) و آقــای دکتــر ســعدلو (رییــس کمیتــه اجرایــی پیشــگیری از
شــیوع ویــروس کرونــا) در تاریــخ  16تیــر  99برگــزار شــد.
برگزاری  1جلسه با مدیران بهداشت و درمان و HSE
طراحی و ارائه  2نمونه بیلبورد معرفی طرح مستندسازی درس آموختههای مقابله با کرونا
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مستندسازی درس آموختههای مقابله با ویروس
کرونا در مجتمع

مجتمع مس سرچشمه

مجله مدیریت دانش

برگــزاری  1جلســه بــه منظــور برنامهریــزی و هماهنگــی بــا مســئولين مربوطــه در طــرح
مستندســازی درس آموختههــای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در تاریــخ  13مردادمــاه  99بــا حضــور
افــراد زیــر:
 آقای دکتر نصیری (سرپرست بهداشت محیط) آقای صالحی (امور آموزش مجتمع مس سرچشمه)برگزاری  1جلسه به منظور برنامهریزی و هماهنگی پروژه مستندسازي درسآموختههاي مقابله با
ویروس کرونا در تاریخ  14مردادماه  99با حضور افراد زیر:
 آقای دکتر سعدلو (پزشك معتمد) آقای دکتر زینالدینی (مدير ايمني ،بهداشت و محيطزيست) آقای دکتر توکلی (پزشك ناظر) آقای دکتر زادصالحی (پزشك ناظر خدمات درماني) خانم پارسايي (كارشناس ارشد مطالعات آموزشي) -آقای صالحی (کارشناس آموزش مجتمع مس سرچشمه).
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یکــی از مهمتریــن حوزههایــی کــه در ثبــت تجــارب بایســتی بــه آن پرداختــه شــود ،اســتخراج دانــش از
کارکنــان در آســتانه بازنشســتگی اســت .کارکنــان در آســتانه بازنشســتگی بــه دلیــل ســابقه کاری بــاال ،منابــع
ارزشــمندی از دانــش ســازمان محســوب میشــوند و از اهمیــت باالیــی در بحــث مدیریــت دانــش برخــوردار
هســتند .لــذا مستندســازی و حفــظ تجــارب کارکنــان در آســتانه بازنشســتگی در مجتمــع مــس سرچشــمه و
امــکان اســتفاده از آن پــس از بازنشســتگی ،نیازمنــد برنامهریــزی در ایــن خصــوص اســت .بدیــن منظــور طــرح
مستندســازی تجــارب کارکنــان در آســتانه بازنشســتگی در مجتمــع مــس سرچشــمه بــا هــدف شناســایی،
اســتخراج ،ســاختاردهی و امــکان بازیابــی در آینــده در دســت اقــدام قــرار گرفــت.
این طرح دارای  3مرحله (فاز) کلی به شرح ذیل است:
مرحله شناخت حوزههای دانش و تجربیات خبرگان
مرحله (فاز) اول:
مرحله استخراج دانش از ذهن خبرگان
مرحله (فاز) دوم:
مرحله تهیه خروجیهای استخراج دانش
مرحله (فاز) سوم:
در ادامــه بــه برخــی از اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای طــرح مستندســازی تجــارب کارکنــان در آســتانه
بازنشســتگی در مجتمــع مــس سرچشــمه تاکنــون اشــاره شــده اســت:
نهاییسازی فرایند مستندسازی تجارب با کارفرما
تعیین  3تکنیک جهت بکارگیری در طرح مستندسازی تجارب کارکنان در آستانه بازنشستگی
مجتمع
تهیه لیست کارکنان در آستانه بازنشستگی در مجتمع
نهایــیســازی لیســت کارکنــان در آســتانه بازنشســتگی بــه منظــور مستندســازی تجــارب
ایشــان
تهیه فرم  KSIو برنامهریزی جهت ارسال به کارکنان مربوطه
هماهنگی برای شروع جلسات با تعدادی از افراد منتخب
برگــزاری  3جلســه بــه منظــور برنامهریــزی و هماهنگــی اوليــه بــا کارکنــان در آســتانه
بازنشســتگی مجتمــع بــا حضــور افــراد زیــر:
 آقای مهندس وحیدی فر (سرپرست مکانیک تغلیظ )2در تاریخ  12مردادماه 99 آقای مهندس خاكدان (سرپرست عمليات انتقال مواد و خردايش) در تاریخ  13مردادماه 99 -آقای مهندس نعمت زاده (تعميرات تغليظ) در تاریخ  14مردادماه 99
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مستندسازی تجارب کارکنان در آستانه
بازنشستگی در مجتمع

مجتمع مس سرچشمه

مستندسازی درس آموختههای اورهال
واحد تغلیظ مجتمع

مجله مدیریت دانش

یکــی از حوزههــای مدیریــت دانــش کــه در دنیــا بــا رشــد و اســتقبال بســیاری از ســازمانهای مطــرح مواجــه
شــده اســت ،مستندســازی دانشهــا و تجــارب اســت .مستندســازی دانــش بــرای ســازمان ایــن امــکان را فراهــم
مـیآورد کــه دانشهــا و تجــارب حســاس و مــورد نیــاز ســازمان را در تمامــی حوزههــا شناســایی کــرده و نســبت
بــه اســتخراج و ثبــت آن اقــدام کنــد .ایــن مســئله امــکان نگهــداری دانــش ســازمانی و اشــتراک آن میــان اعضای
ســازمان و علیالخصــوص کارکنــان تــازه اســتخدام را ایجــاد میکنــد .متاســفانه بــا وجــود خبــرگان توانمنــد در
نهادهــا و ســازمانهای ايرانــي ،بــیتوجهــی و بــیبهرگــی از ایــن ســاز و کار مهــم و حیاتــی ،علیرغــم وجــود
تمامــی پتانســیلها ،امــکان اســتفاده از آنرا ســلب کــرده اســت.
در همیــن راســتا طــرح مستندســازی درس آموختههــای اورهــال واحــد تغلیــظ مجتمــع مــس سرچشــمه بــا
هــدف مستندســازی تجــارب و درس آموختههــای حاصــل ،در دســت اقــدام قــرار گرفــت.
این طرح شامل  4مرحله (فاز) کلی به شرح ذیل است:
مرحله شناخت
مرحله (فاز) اول:
مرحله تعیین مصادیق درس آموختهها
مرحله (فاز) دوم:
مرحله مستندسازی درس آموختههای شناسایی شده
مرحله (فاز) سوم:
مرحله (فاز) چهارم :مرحله ممیزی و توسعه دانش
در ادامه به برخی از اهداف طرح مستندسازی درس آموختههای اورهال واحد تغلیظ مجتمع مس
سرچشمه اشاره شدهاست:
 استخراج دانشها و درس آموختههای حاصل از اجرای اورهال واحد تغلیظ مجتمع مس سرچشمه امکان استفاده از تجارب اورهال در شرایط مشابه و به حداقل رساندن دوبارهکاریها طبقهبندی و کدگذاری درس آموختههای حاصل از اجرای پروژه اورهال واحد تغلیظ مجتمع مس سرچشمه ایجاد بستههای تصویری از اجرای اورهال واحد تغلیظ مجتمع مس سرچشمهدر ادامــه بــه برخــی از اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای طــرح مستندســازی درس آموختههــای اورهــال
واحــد تغلیــظ مجتمــع مــس سرچشــمه تاکنــون اشــاره شــده اســت:
انجام برنامهریزی 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

28

در همیــن راســتا ،گروههــای فیلمبــرداری نیــز بــا هماهنگــی و نظــارت تیــم مستندســازی شــرکت مشــاور،
مشــغول بــه جم ـعآوری مســتندات از طریــق فیلــم و عکــس از واحدهــای سرکشــی شــده بودنــد.
در ادامــه و در جــدول زیــر اســامی سرپرســتان و مســئوالن بخشهــای مختلــف کــه مصاحبههایــی بــا آنــان
انجــام شــده ،آورده شــده اســت:
ردیف

نام

سمت

واحد

1

آقای باقری

مسئول

گروه  3سنگ شکن

2

آقای ایرانژاد

مسئول

عملیات سنگ شکن

3

آقای شمسالدینی

مسئول

غلطکها

4

آقای فاتحی

مسئول

روشنایی

5

آقای کرمی

سرپرست اسکلت فلزی

جوشکاری

6

آقای رضائیان

سرپرست

تراشکاری

7

آقای شریف

سرپرست

ریختهگری
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پــس از انجــام برنامهریزیهــا و هماهنگیهــای اولیــه ،تیــم مستندســازی شــرکت مشــاور بــا حضــور در
مجتمــع مــس سرچشــمه فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و بــا سرکشــی بــه واحدهــای زیــر بــه کار خــود ادامــه داد
و درس آموختههــای ایــن واحدهــا را جمــعآوری کردنــد.
سنگ شکن
تغلیظ 1
تیکنرهای باطله
ساختمان 73
تغلیظ 2
مولیبدن
فیلتر
خشککن
آهک
تعمیرگاه جامدات و سیاالت
و ...

مجتمع مس سرچشمه
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8

آقای نقی زاده

مسئول

الکتروموتور

9

آقای ترابی

سرپرست

آبگیری ،کنسانتره و آهک

10

آقای محمودی

رئیس عملیات

سنگ شکن ،پرعیارکنی،
تیکنرهای باطله

11

آقای فتحی

مسئول

تعمیرات سنگ شکن

12

اقای منصوریان

مسئول

تریپر 6

13

آقای فالح

مراقبت کار

ساختمان  6و 9

14

آقای ایرانژاد

مسئول شیفت عملیات

تیکنرهای باطله

15

آقای خواجوی

مسئول تعمیرات مکانیک

تیکنرهای باطله

16

آقای دانشور

سرپرست

تیکنرهای باطله

17

آقای شریفیان

سرپرست اورهال

شرکت همگامان

18

آقای سالطینی

واحد HSE

شرکت همگامان

19

آقای دهقان

مسئول

تعمیرات مرکزی

20

آقای پاک کیش

سرپرست

مولیبدن

21

آقای آبساالن

مسئول

تعمیرات مکانیک

22

آقای نعمت زاده

مسئول

مولیبدن ،فیلتر ،آهک

23

آقای اسماعیلی

مسئول شیفت

فیلتر

24

آقای سلطانی

مسئول

آهک

25

آقای پاک دین

مسئول

تغلیظ 2

26

آقای هاشمی

مسئول

خردایش mcc

27

آقای آقاخانی

مسئول

تغلیظ 2

28

آقای بدری

مسئول

تعمیرات سنک شگن

29

آقای شفازاده

مسئول

مگنت نوار  5سنگ شکن تغلیظ

30

آقای فتحی

مسئول

سنگ شکن ثانویه

31

آقای ایرانژاد

مسئول

برق سنگ شکن

32

آقای رواقی

مسئول

تعمیرات سنگ شکن
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34

آقای ترابی

مسئول

آهک

35

آقای حیدری

ژنرال کارخانه

کل کارخانه

36

آقای خادم

مسئول شیفت تعمیرات

عملیات پرعیارکنی

37

آقای خالویی

تکنسین ابزار دقیق

عملیات تغلیظ 2

38

آقای پاک دین

کارشناس ارشد درایو و
الکتروموتور

عملیات تغلیظ 2

39

آقای سروش

هیدرولیک

هیدرولیک

40

آقای مهدیزاده

مسئول شیفت تعمیرات

تعمیرات مکانیک پرعیارکنی

41

آقای توکلی

مسئول شیفت تعمیرات

تعمیرات مکانیک پرعیارکنی

42

آقای جعفری

تکنسین تعمیرات

تعمیرات مکانیک پرعیارکنی

43

آقای علی مردانی

مسئول روز تعمیرات

تعمیرات مکانیک پرعیارکنی

44

آقای نقیب پور

سرپرست برق

برق تغلیظ 2
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33

آقای آبساالن

مسئول

سنگ شکن ثانویه
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امام علی (ع):

بدانیــد کــه طلــب علــم برشــما از طلــب مــال الزمتــر اســت؛
زیــرا عادلــی ،مــال را بیــن شــما قســمت کــرده و تضمیــن
نمــوده و بــه شــما میرســاند ،ولــی علــم نــزد اهلــش
نگهداشــته شــده و شــما ماموریــد کــه آنرا از اهلــش طلــب
کنیــد.
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