زيرساخت ها و پيش نيازهاي پياده سازي نظام مديريت دانش – 2
(صيشػبخت ّبي ػبصهبًي – ؿٌبخت ،اػتقبد ٍ حوبيت هذيشاى اسؿذ)
اهيشهٌصَس ػجذاللْي
هذيش ثخؾ هذيشيت داًؾ
ػتبد عشح ّب ٍ پشٍطُ ّبي ٍيظُ ٍصاست ًفت

دس اداهِ هغبلت اسػبلي ّفتِ ّبي گزؿتِ ،دس ايي هقبلِ ػؼي هي ؿَد هَضَع "ؿٌبخت ،اػتقابد ٍ حوبيات هاذيشاى اسؿاذ
ػبصهبى ّب ًؼجت ثِ هذيشيت داًؾ" ثِ ػٌَاى گبم ًخؼتيي ٍ الجتِ ثٌيبديي اص دػاتِ اٍ صيشػابخت ّابي حاَصُ ػابصهبًي
(ايجبد ٍ تَػؼِ فشٌّگ داًؾ هحَس دس ػبصهبى) ثحث ؿَد.
دس ثؼيبسي اص هٌبثغ هذيشيت داًؾ تبميذ ؿذُ مِ يني اص پيؾ ًيبصّبي اػبػي هذيشيت داًؾ ،اسادُ ٍ پـتيجبًي هذيشاى اسؿذ
ػبصهبى هجٌي ثش پيبدُ ػبصي آى هي ثبؿذ .اگش هذيشاى اسؿذ ػبصهبى ،اػتقبدي جذي ثِ هذيشيت داًاؾ ًذاؿاتِ ثبؿاٌذ ٍ ثاب
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قذست اص آى پـتيجبًي ًنٌٌذ ،تالؽ ّب دس ساػتبي پيبدُ ػبصي هذيشيت داًؾ دچبس هـنل خَاّذ ؿذ.

آًچِ اص اغلت ثشسػي ّبي اًجبم ؿذُ دس صهيٌِ تغييشات دس هـبسمت مبسمٌبى حبصل هي ؿَد ،داللت داسد ثش اّويت حيابتي
سّجشي ػبصهبى مِ ًخؼت ثِ هذيش ػبهل ٍ ػپغ اػضبي ّيئت هذيشُ ٍ ػبيش هذيشاًي مِ ثش هقذسات ػبصهبًي اثاش گزاسًاذ
هؼغَف هي گشدد .دس ايي ساثغِ هي تَاى گفت ينؼبى ًجَدى گفتِ ّب ثب اػتقبدات قلجيً ،قصبى دس تذٍيي چـن اًذاص ؿفبف
ٍ صشيحً ،قصبى دستؼشي دادى ٍ جبسي ػبختي ػولي چـن اًذاص دس ػغح ػبصهبىً ،جَد تبميذ ٍ پبفـبسي هذيشيت اسؿاذ ٍ
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ػبيش هَاسد دس حَصُ سّجشي ػبصهبى ٍ چبلؾ ّبي هشثَط ثِ هذيشيت تغييش قبثل عشح هي ثبؿٌذ.

هَاسد هتؼذدي – ثِ ٍيظُ دس ثخؾ اجشاي پشٍطُ ّب – هـبّذُ هي ؿَد مِ دػت اًذسمبساى ٍ هجشيبى اهَس ،سغجت چٌاذاًي
ًؼجت ثِ تذٍيي ٍ هذيشيت داًؾ ٍ تجشثيبت ثِ دػت آهذُ دس مبسّبيـبى ًـبى ًذادُ ٍ اظْبساتي قشيت ثِ ايي هضابهيي سا
هغشح هي ًوبيٌذ:
 هب دسگيش مبسّبي جبسي ٍ هؼبئل پشٍطُ هبى ّؼتين ٍ هجبلي ثشاي پشداختي ثِ هذيشيت داًؾ ًذاسين. پيؾ اص ايي ًيض ػبهبًِ ّبي هختلف ٍ هتؼذدي دس ػبصهبى ٍ پشٍطُ هب پيبدُ ػبصي ؿذُ اًذ مِ چِ ثؼب دس هاَاسدياًتظبسي مِ اص آًْب داؿتِ اين ،ثشآٍسدُ ًـذُ اػت .حب هذيشيت داًؾ قشاس اػت مجبي مبس ثبؿذ؟
 چِ تضويٌي اػت مِ هذيشيت داًؾ ،تجذيل ثِ اثضاسي ًگشدد مِ ثِ ٍاػغِ آى،اثتنبساتًَ ،آٍسي ّبٍ خالقيت ّبييمِ تَػظ هب (مبسؿٌبػبى ٍ هذيشاى ػبصهبى ٍ پشٍطُ) هغشح هي ؿًَذ ،ثِ ًبم هذيشيت داًؾ يب مبسمٌبى آى يب ػبيش
افشاد ،اًؼنبع يبثٌذ؟

 چِ ضوبًتي ٍجَد داسد مِ اگش تجشثيبت ٍ داًـي مِ دس اجشاي مبسّب ٍ پشٍطُ ّب ثِ دػت آٍسدُ اين سا اسائِ ًوبيين،ػبصهبى پغ اص دسيبفت آًْب اص هب ٍ اسائِ ثِ ػبيشيي ،ػزس سا هب سا ًخَاّاذ ٍ ياب ايٌناِ دس تَجاِ ثاِ هاب ٍ پازيشؽ
دسخَاػت ّبيوبى (حقَق ،هضايب ٍ ّ )...وچَى گزؿتِ ػول ًوبيٌذ؟
 عي ػب ّبي هتوبدي مِ هذيشيت داًؾ ًذاؿتِ اين ،چِ چيضي سا اص دػت دادُ اين مِ ثؼذ اص ايي ًيض اگش ثب ّوبىهٌَا عي ؿَد ،اص دػت خَاّين داد؟
دس حبلتي مِ ػغَس فَق ٍ هَاسدي اص ايي دػت ،رٌّيت هذيشاى ػبصهبى ٍ ثِ ٍيظُ هذيشاى اسؿذ ثبؿذ– ثاِ ٍاػاغِ جبيگابُ
تصوين گيشي آًبى دس ػبصهبى– سًٍذ اػتقشاس ٍ تَػؼِ هذيشيت داًؾ سا مبهال مٌذ ٍ ثلنِ هتَقف خَاّذ ًوَد.
فشاتش اص ايي ثبيذ گفت ،الصهِ پيبدُ ػبصي ًظبم هذيشيت داًؾ ،ػنَت ،ثي تفبٍتي ٍ ػذم هخبلفات هاذيشاى ًؼاجت ثاِ آى
ًيؼت ،ثلنِ ثشاي ايي هْن ثبيذ آًبى ؿٌبخت مبهل ٍ اػتقبد ساػخ ًؼجت ثِ هذيشيت داًؾ ثِ هثبثِ يل سمي ضشٍسي ٍ الجتِ
دػت يبفتٌي ٍ قبثل ثْشُ ثشداسي دس ػبصهبى داؿتِ ثبؿٌذ.
دس هَاسد ًِ چٌذاى هحذٍدي ،هـبّذُ ؿذُ مِ هذيشاى اسؿذ ػبصهبى ّب ثب گوبسدى ًفشاتي ثِ ػٌاَاى هاذيش ٍ تاين هاذيشيت
داًؾ ٍ اػغبي اختيبساتي ثِ آًبى ،اهَس هذيشيت داًؾ سا ثِ ايي گشٍُ ػپشدُ ٍ اصغالحب ثِ دًجب مبس خَد هي سًٍذ.
دس ايي اهش مِ الصم اػت ػبصهبى ّب ثشخَسداس اص هذيش اسؿذ داًؾ ٍ تين ّونبس ٍي ثبؿٌذ ،ؿني ًيؼت 3اهب اگش هذيشاى اسؿذ
ثي خجش ثبؿٌذ اص ايٌنِ ثِ ٍاقغ چشا هذيشيت داًؾ ثشاي ػبصهبى اًتخبة ؿذُ اػت ٍ آى سا ثِ چِ دليلاي دًجاب هاي مٌٌاذ،
ػيبػت ّب ٍ ثشًبهِ ّبي آى دس ػبصهبى چيؼت ،فشآيٌذّب ٍ ػبص ٍمبس آى سا چگًَِ ديذُ اًذ ٍ ثشاي هَاجِْ ثب چابلؾ ّابي
پيؾ سٍيؾ چِ توْيذاتي اًذيـيذُ اًذ ،چِ اثضاسّب ٍ تنٌيل ّبيي ثشاي آى تذاسك دياذُ اًاذ ٍ ػابهبًِ ػابصهبًي هاذيشيت
داًؾ سا ثش چِ هجٌبيي هؼوبسي ًوَدُ اًذ ٍ پبػخگَي ّوِ ايي هجبحث مليذي سا هذيش اسؿذ داًؾ هؼشفي مٌٌذ ،قبثل پزيشؽ
ًيؼت.
دس ساثغِ ثب ؿٌبخت صحيح هذيشاى ًؼجت ثِ هبّيت هذيشيت داًؾ ثبيذ گفت ثب موب تؼجت ،هذيشاًي دياذُ ؿاذُ اًاذ ماِ
ثِ سغن هؼئَليت پزيشي ٍ چِ ثؼب ػولنشد قبثل تقذيشؿبى دس اهاَس اجشاياي پاشٍطُ" ،هاذيشيت داًاؾ پاشٍطُ" 4سا ّوابى
"داًؾ هذيشيت پشٍطُ" 5هي داًٌذ ٍ ثش ايي ثبٍس خَد اصشاس ًيض هي ٍسصًذ! الجتِ ثذيْي اػت ماِ دٍ هفْاَم هازمَس ثاب ّان
ثي استجبط ًجَدُ ثلنِ تؼبهل دٍ ػَيِ داسًذ .اهب ثِ ًظش هي سػذ اًغجبقي مِ ايي گشٍُ ثاش آى قبئلٌاذ ،گَيابي ػاذم ؿاٌبخت
صحيح آًبى – الاقل ًؼجت ثِ هذيشيت داًؾ – اػت.
" -1هذيشيت داًؾ دس صٌؼت ػبخت ثب سٍينشد ػوليبتي" ،اهيشهٌصَس ػجذاللْي ٍ حويذ صسگشپَس ()1331
)2- "Building on knowledge" Bartholomew, David (2008
 -3ػبصهبى هذيشيت داًؾ يني اص هؼبئل هْن هي ثبؿذ مِ دس فصل ؿـن متبة "هذيشيت داًؾ دس صٌؼت ػبخت ثب سٍينشد ػوليبتي" هَسد ثحث
ٍاقغ ؿذُ اػت.
4- Project Knowledge Management
5- Project Body of Knowledge

