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هدف از این روش اجرایی تبدیل دانش ضمنی ( پنهان) به دانش صریح( آشکار) ،ثبت و ذخيره آن در نهایت انتشار و در
دسترس قرار دادن آن جهت صرفه جویی و وقت هزینه می باشد.

 -2دامنه كاربرد:
دامنه کاربرد این روش اجرایی در کليه حوزه ها و نواحی شهرداری منطقه 19ا می باشد.

-3تعاريف :
مديريت دانش :
"Knowledge Management is Knowledge Sharing
مدیریت دانش همان به اشتراك گذاشتن و تبادل تجربيات و دانش است.
مديريت دانش :كاهنده هزينه نادانسته ها و ارتقاء دهنده قابليت هاي سازمان است.
مديريت دانش  :مدیریت سرمایه های ناملموس ( دانش) کارکنان از ابتدا تا انتهای دوره حيات آن و به تعبير واضح تر شامل
خلق ،کسب ،ذخيره سازی ،به اشتراك گذاشتن و در نهایت ،بکارگيری دانش در سازمان است.
منظور از" دانش" در" مديريت دانش "دقيقاً چيست؟
ذهن شما مملو از دانش هائی است که توسط شما یا همکارانتان ایجاد شده است .بطور کلی دانش یعنی کليه آموزه های
توليد شده حين فرآیند کاری که دانستن آن توسط دیگران ایجاد ارزش افزوده می نماید .دانش در سازمان در زمان ها و
موقعيت های مختلف توليد می شود برای مثال:
 حين یک جلسه یا بحث کاری. حين یک ماموریت کاری. حين یک رفع اشکال. حين کار در گروهها و تيم های کاری. حين فرآیند های کاری روزمره. انواع دانش سازماني:
به طور کلی دانش موجود در سازمان ها بر دو نوع است:
 يكي دانش فردي يا نهان که کامالً شخصی و محصور در مغز و ذهن پرسنل است و عمدتاً در اثر سالها تجربه و مطالعههمزمان و درگيری عملی در فرآیندهای کاری و در حين حل مسائل و مشکالت و غلبه بر بحران های مختلف کاری،
عملياتی و مدیریتی برای افراد ایجاد می شود که تنها در ذهن ایشان و آن هم برای مدتی محدود باقی می ماند و در
صورتيکه قبل از خروج شخص از هر سازمان به هر دليل از ایشان اخذ نگردد یا به شيوه ای توسط خود ایشان یا اعضای
تيم مدیریت دانش مستند و مکتوب نگردد ابتداء از سازمان و بعد از مدتی در ذهن ایشان کم رنگ و رفته رفته محو
گشته و به فراموشی سپرده می شود.
-

نوع ديگر دانش ،دانش آشكار است که مستند شده و نظام یافته بوده و به راحتی می توان به آن دست یافت و یا آنرا به
اشتراك گذاشت ،نظير نقشه ها ،دستورالعمل ها ،کتابچه های راهنما ،فيلم های مستندو...همانطور که قبالً اشاره شد
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یکی از اصلی ترین وظایف سامانه مدیریت دانش ،تبدیل دانش های پنهان موجوددر ذهن پرسنل به دانش های آشکار و
قابل دسترسی برای همگان ،تجزیه و تحليل ،پردازش ،ارزش گذاری و فراهم نمودن زمينه های بکارگيری آن در عمل
برای دستيابی به سازمان سریع واکنش و با تفکر روزآمد جهانی می باشد.
بنابراین دانش می تواند یک تجربه فنی ،یک دیدگاه فنی ،یک تجربه مدیریتی ،یک دیدگاه مدیریتی و حتی یک مبحث
اقتباس شده از یک مطالعه باشد .در مدیریت دانش باید تالش نمود تا هيچ دانش و تجربه ای مفقود نشده و بتوانيم پاسخ هر
سئوال را درسریعترین زمان و با کمترین هزینه از درون سازمان مان بيابيم.
 مستند:
مستندات که می توانند شامل آئين نامه ها ،دستورالعمل ها ،قوانين ،کتابهای الکترونيکی  ،جزوات الکترونيکی ،مستندات فنی،
صورتجلسه ی جلسات مهم و مرتبط با بحث های دانشی  ،آمار و غيره باشند دانش های آشکار بحساب آمده و لزوماً مربوط به
 Power Pointاطالعات  ،مقاله و خود شخص نمی باشند .این مستندات ممکن است بتوانند زمينه ای را برای توليد دانش
های جدید برای کارکنان فراهم نموده و دانش ایشان را در زمينه های مختلف ارتقاء بخشند.
 تجربه كاري (شخصي)
از مهمترین ماژول های مورد نظر در بحث مدیریت دانش که اعتبار سامانه مدیریت دانش شرکت را تا حد چشمگيری ارتقاء
می دهد همين ماژول می باشد .در ماژول تجربه شخصی یا تجربه کاری شما می باید تجربه موفقيت یا شکست خود را که در
مواجهه با مشکالت و سعی برای حل آنها به دست آورده باشيد و یا ابتکاراتی را که برای اداره تهيه امور و صرفه جویی در وقت
و هزینه بکار بسته اید را عنوان نموده و ثبت نمایيد .با توجه به اینکه محيط نگارشی نرم افزار چندان مطلوب نمی باشد جهت
باال بردن ارزش کار خود پيشنهاد می گردد با شرح مختصری در قسمت نوشتاری نرم افزار و در یک فایل نوشتاری به صورت
ضميمه و حتی االمکان با بکار بردن تصاویر و فونت های زیبا اقدام فرمائيد.
 پژوهش ها
این ماژول نيز جزء دانش بحساب آمده و می باید کامال متعلق به اشخاص می باشد و در یک فعاليت پژوهشی ممکن است:
چند دانش را در کنار هم قرار داده و مقایسه کنيد.
دانشی را نقل و آن را تحليل کنيد.
آماری را ارائه و تحليل کنيد.
دانشی را نقل کنيد و آنرا با اقتضائات سازمان خود تطبيق دهيد.
در خصوص یک موضوع مرتبط با شرکت در جهت رفع مشکالت در سازمان اقدام به پژوهش
نموده و نتایج را مستند نمایيد.
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 دانش اقتباسي و مطالعات
این نوع دانش در واقع توسط خود شما توليد نشده و یا تجربه شخصی خود شما نمی باشد  .در واقع شما مطلب جدیدی خلق
نکرده اید و صرفاً دانش یا مجموعه ای از دانش ها را به نحوء مناسبی نقل کرده اید .موارد ذیل شامل دانش اقتباسی و
مطالعات می گردد:
زمانی که شما دانشی را بعنوان مهندس دانش یا تيم مهندسان دانش از یک خبره که خود عضوء سامانه نيست و یا خارج از
سازمان و یا بازنشسته می باشد اخذ می نمائيد ،این دانش را می باید بنام ایشان و حتی االمکان با تصویر ایشان در بخش
دانش اقتباسی و مطالعات وارد نمائيد .در صورتی که فناوری و تجهيزی را می شناسيد که بسيار مناسب برای سازمان بوده و
می تواند مشکلی از مشکالت سازمان را بر طرف نماید  ،اطالعات مربوطه با ذکر منبع و ماخذ را می توانيد در بخش دانش
اقتباسی و مطالعات وارد نمایيد.

 -1مسئوليت ها:
-

مسئول سامانه  HSEمسئوليت نظارت بر اجرای روش اجرایی را بر عهده دارد.

-

کارشناسان سامانه  ، HSEمسئوليت به اشتراك گذاشتن کليه اطالعات در شبکه سازمان و بروز رسانی سایت  HSEرا
به عهده داردند.

-

کليه کارکنان کليه واحد ها ،مسئوليت در اختيار قرار دادن اطالعات مرتبط با عملکرد سامانه  HSEرا به عهده دارند.

 -5شرح كار:
قبل از اجرای سيستم مدیریت دانش ،تيم باید برای حصول اطمينان از موفقيت سيستم ،به نکات زیر توجه نماید :
 قابليت اشتراك :آماده بودن زیر ساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات مورد نياز، محتوا :باید امکان سنجی مناسب از دانش سطح سازمان بعمل آید تا متناسب با ذینفعان ،محتوای دانش مورد نياز در اختيارقرار گيرد.
 مشارکت :تشویق ذینفعان به اشتراك گذاری تجارب و دانش مرتبط با HSEدر سازمان ،که می تواند باعث موفقيت درفرایند دانش سازمان گردد.
 پشتيبانی :شهرداری باید با سرمایه گذاری و تأمين منابع سخت افزاری و نرم افزاری در فرایند مدیریت دانش ،به منظوربهرهگيری از نوآوری ها و افزایش دانش ذینفعان اقدام نماید.
 یکپارچه سازی سيستم مدیریت دانش با روش های اجرایی موجود، توسعه طرح اجرایی سيستم مدیریت دانش، آموزش به کارکنان تحت تأثير روش های اجرایی مدیریت دانش، -2-5خلق و اجرا:
برای خلق و اجرای دانش باید دانش را شناخت ،دانش دونوع است  :عيان ونهان(یاضمنی).دانش صریح ،دانشی است که مدون
شده است و یا به فرمتهای خاصی ارائه شده است .مثالً توضيح داده شده یا ثبت شده یا مستند شده و بنابراین به آسانی می
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توان دیگران را درآن سهيم نمود  .دانش صریح ميتواند در اشکال دستنامه ها ،روش کارهای نوشته شده،بایگانيهای
تجاری،تجارب اجرای پروژه های مختلف ،مجله یا مقاالت مجالت ،کتابها،صفحات وب،بانکهای ا طالعاتی ،اینترنتها ،ایميلها،
یادداشتها ،ارائه های گرافيکی یا منابع دیداری– شنيداری تدوین شده باشد.
هنگامی که دانش ،مدون و کدگذاری شود مصنوع دانش توليد ميشود و این مصنوع دانش است که ميتواند مدیریت شود.
دانش نهان ،دانش شخصی و ابراز نشده ای است که یک فرد دارد .دانشی که در ذهن افراد است –آگاه بودن از چگونگی
چيزی ،ترفندهای ظریف ،بينش ،نظر و مواردی که ميتواند مفيد واقع شود .به بيان ساده تر ،دانش و تجربه ای است که یک
فرد در طول سالها از طریق تجربه ،تعامل با دیگران و آزمون سعی و خطا بدست آورده است  .این دانش تنها در ذهن افراد یا
در یادداشت های شخصی ،فایلهای کامپيوتری یا کشوی ميز آنها مستقر است.
 -4-2-5انواع دانش از نظر ماهيت
چهارنوع دانش مشخص شده است:
 دانش نيروي انساني :دانشی که در مغز اعضای سازمان وجود دارد ،این دانش هم صرف امور کاری و روزانه می شود
و هم می تواند به صورت ارائه خدمات برای سازمان مورد استفاده قرار گيرد.
دانش نيروی انسانی شامل دانش فنی و تخصصی فرد نيز می باشد که می تواند از آن به بهترین نحو برای اجرای
طرح ها و پروژه ها استفاده نماید.
 دانش پيمانكاران :دانش پيمانکاران هم به عنوان جزئی از دانش نيروی انسانی در سازمان تلقی می شود که هم
شامل دانش فنی و تخصصی و هم تجارب اجرایی در طرح ها و پروژه ها را شامل می شود.


دانش مكانيزه :دانشی که حامل وظایف ویژه یکپارچه در سخت افزار ماشين است؛ این دانش شامل اطالعات،
آگاهی ها و تجاربی است که بر اساس کارکرد آن ابزار یا ماشين مورد بهره برداری قرار می گيرد.



دانش مستند :دانشی که به شکل بایگانی،کتاب ،سند ،دفترکل ،دستورات و نمودارها ،و ...ذخيره ميشود.



دانش خودكار(اتوماتيك):که به طورالکترونيکی ذخيره شده و به وسيله برنامه های رایانه ای که وظایف خاص را
پشتيبانی می کند ،قابل دسترسی است.

 -2-2-5حوزه هاي كار و سطوح گوناگون مديريت دانش :
حوزه های کار و سطوح گوناگون مدیریت دانش در سه بخش ساختار ،انسان و فنی و ابزارها به شرح جدول شماره ( )1می
باشد.
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جدول شماره ( :)1حوزه های کار و سطوح گوناگون مدیریت دانش

مربوط به:

مسأله و حوزه

فني و ابزاري

انسان

ساختار

كار

ساختارهای زیر بنایی سازمان
تجهيزات رایانه ای
سخت افزارهای ارتباطی

ایجاد فرهنگ و سياست های الزم
در زمينه های مدیریت دانش

طراحی برنامه های الزم برای
دست یابی به اهداف در زمان
معين

تعيين هدف های
دانش

استخراج اطلعات فرایندهای
کاری مهمابزارهای پوششی/
انبارهای دادهسناریو ،خبرنامه
های الکترونيکی برای مشتریان

درك شایستگی ها
شبکه های غير رسمی از نقش ها
و وظایف محوله

نمایش فرایندهای کاری،
راهبردها،
معنا بخشی بيرونی و درونی
فاکتورهای موفقيت و
شایستگی

شناسایی دانش

حمایت کامپيوتری از سيستم
های کاری مشارکتی
پالت فرم های مجازی برای ایده
ها و ارتباطات

آمادگی برای نوآوری،
ابزارسازی ایده ها ،خالقيت و
استفاده از فرصت های مشارکتی

ساختار سازمانی سازمان دهی
کارگروهی
ابر متن ها
ساختارهای شبکه ای
اتصاالت آدرس دهی دانش

کسب دانش

ساختارهای زیر بنایی ارتباطات
رساناها و کانالها
تلفن ،دورنگار ،شبکه داخی ،ابزار
گروهی ،پست ،صدای
الکترونيکی

ایجاد فضای اعتماد و فرهنگ
تسهيم
ایجاد ابزار برای تبادل دانش
آمادگی برای انتقال دانش نا آشکار

مدیریت اسناد
ذخيره سازی
ذخيره کردن مستمر و به روز
شرح کاری
صورت بندی دانش فنی
مشاوره

نگهداری دانش

ایجاد حوزه هایی برای تحقيق در
مورد کارهای جدید
آزمایشگاه آموزشی
شبيه سازی

ادراك موانع فردی و ساختاری
انتقال
تحمل خطا
محرك های ایجاد ونگهداری و
تبدیل نوآوری

قابليت آموزشی بالقوه در محل
کار
ایجاد حلقه بين رفتار و نتایج
آن
بازخورد

تسهيم استفاده از
دانش

ابزارهای اندازه گيری دانش

اثربخشی و کارایی
بهينه سازی کارایی همکاران
جلوگيری از دوباره کاری و خطاها

بهينه سازی ساختارهای داخلی
فرایندها و عمليات

ارزیابی دانش
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مراحل پياده سازی مدیریت دانش شامل موارد ذیل می باشد:
 -1خلق و اجرای دانش شامل شناسایی کارکنان دانش مدار سازمان ،شناسایی دانش ،کسب دانش و توسعه دانش.
 -2ذخيره سازی ،سازماندهی دانش مشتمل بر ایجاد همگرایی ميان فناوریهای اطالعات و ارتباطات و مدیریت دانش.
 -9مستندسازی دانش سازمانی.
 -9اشتراك دانش کارکنان در سازمان.
 -5استفاده و تسهيم دانش کارکنان در راستای اهداف سازمانی برای رفع مشکالت.
 -3-2-5شناسايي كاركنان دانش مدار سازمان
یک کارمند کوچکترین واحد مدیریت دانش است .سازمان برای ارتقای بهتر توزیع دانش باید به شناسایی افراد دارای دانش و
آگاهی و نوعآ نبپردازد .این هدف توسط حسابداری دانش قابل دست یابی است به گونه ای که ميتوان تعيين کر،از ميان
سرمایه های دانش چه سرمایه های فکری در سازمان و در یک زمان معين وجود دارد.
بدین منظور به علت عدم توجه سازمان به سرمایه های فکری و مهارتی کارکنان و اهميت موضوع یک بانک اطالعاتی از کليه
پرسنل و دانش و مهارت هر یک توسط نویسندگان مقاله تهيه شده و در جمع آوری اطالعات برای تهيه ی بانک اطالعاتی از
روشهایی مانند پيمایشهای رسمی و جامع،برگزاری جلسات گروهی با مدیریت و کارکنان استفاده شود.
موضوع HSEیک موضوع همگانی و عمومی است که کليه افراددر سازمان ،چه نيروی انسانی سازمان و چه نيروی پيمانکاری،
در زندگی خود با آن ارتباط دارند و همواره در پی رعایت بهداشت و ایمنی و حفظ محيط زیست پيرامونی خود هستند؛ در این
خصوص می توان گفت که هر یک از افراد در شهرداری منطقه می توانند به عنوان پيشنهاد دهندگان دانش HSEاکتساب
شده از تجربه و یا فعاليت خود در سازمان باشند ،بدیهی است در این خصوص نمایندگان HSEدر واحدهای مختلف در ناحيه
و ستاد شهرداری منطقه افرادی هستند که بيشتر با این موضوع در شهرداری تعامل کاری دارند ،به هر صورت کليه کارکنان
سازمان می توانند در این مدیریت دانش همکاری داشته باشند و با نمایندگان HSEو همچنين نماینده مدیریت تعامل خوبی
را داشته باشند.
 -1-2-5شناسايي دانش
دانش ،اضافه کردن درك و حافظه به اطالعات موجب توسعه طبيعی پس از اطالعات میگردد .خالصهسازی هرچه
بيشتر(انباشت)اطالعات اوليه به دانش منجر میشود.دانش را در این حالت میتوان بينشهای حاصل از اطالعات و دادههایی
تعریف کرد که میتواند به روش های مختلف و در شرایط گوناگون موثر و قابل تقسيم باشد.دانش به حداقل رساندن جمعآوری
و خواندن اطالعات است نه افزایش دسترسی به اطالعات.دانش کارآمد کمک میکند تا اطالعات و دادههای ناخواسته حذف
شوند.دانش یک ادراك و فهم است که از طریق تجربه ،استدالل ،درك مستقيم و یادگيری حاصل میشود.زمانی که افراد دانش
خود را به اشتراك میگذارند ،دانش هریک افزایش می یابد و از ترکيب دانش یک فرد با افراد دیگر ،دانش جدید حاصل
میشود که تابعی از اطالعات ،فرهنگ و مهارتها را بيان میکند.
 -5-2-5كسب دانش
وقتی که اطالعات تحليل ،پردازش و وارد متن ميشود ،تبدیل به دانش ميشود .دانش استنتاج کردن و شناخت الگوهای
نامعمول ،روند های پنهان و استثنائات داده و اطالع است  .دانش ایجاد یک مدل ذهنی از الگو یا روند است که ميتواند با
درجه ای از قابليت اعتماد و پيش بينی در یک زمينه خاص بکارگرفته شود.
دانش فرایندی فرار و پيچيده است که برای قضاوتهای ارزشمند بر اساس تجربيات و درك الگوها نياز به انسان دارد .بر اساس
این تجربيات و درك پيشين ،یک فرد ممکن است قوانين معين و فرمولبندی شده ای داشته باشد که بتواند با درجه ای از
قابليت پيش بينی برای موقعيتهای مشابه بکار گرفته شود.
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موضوع HSEیک موضوع همگانی و عمومی است که کليه افراد در سازمان و در زندگی خود با آن ارتباط دارند و همواره در
پی رعایت بهداشت و ایمنی و حفظ محيط زیست پيرامونی خود هستند؛ در این خصوص می توان گفت که هر یک از افراد در
شهرداری منطقه می توانند به عنوان پيشنهاد دهندگان دانش HSEاکتساب شده از تجربه و یا فعاليت خود در سازمان باشند.
 -5-2-5توسعه دانش
بر اساس دانش کسب شده از سازمان ،امکان توسعه دانش نيز وجود دارد و می توان با توجه به نيازهای آینده سازمان برنامه
هایی را برای توسعه دانش در سازمان برنامه ریزی نمود .هر یک از انواع دانش های ذکر شده به همراه سيستم های زیرساخت
موجود در سازمان امکان توسعه را دارد.
-3-5ذخيره سازي و سازماندهي دانش:
تکنولوژی اطالعات ميتواند به عنوان ابزاری قدرتمند عمل کرده و ابزارهایی مؤثر و کارآمد برای همه وجوه مدیریت دانش
شامل تسخير ،اشتراك و کاربرد دانش تأمين کند .توانایی تکنولوژی اطالعات در کاوش ،نمایه ،تلفيق ،بایگانی و انتقال اطالعات
ميتواند تحولی در گردآوری ،سازماندهی ،رده بندی و اشاعه اطالعات ایجاد کند .تکنولوژیهایی مانند سيستمهای مدیریت
بانکهای اطالعات مرتبط ،سيستمهای مدیریت مدارك ،اینترنت ،اینترانت ،موتورهای کاوش ،ابزارهای جریانکار ،سيستمهای
پشتيبان اجرا ،سيستمهای پشتيبان تصميم گيری ،داده کاوی ،ذخيره داده ها ،پست الکترونيک،کنفرانس تصویری ،تابلوی
اعالنات،گروه های خبری و تابلوهای بحث ميتوانند نقشی اساسی در تسهيل مدیریت دانش داشته باشد .اما،تکنولوژی
اطالعات بخودی خود قلب مدیریت دانش نيست و هيچ پروژه ای تنها بخاطر کاربرد آخرین تکنولوژی های اطالعاتی تبدیل به
پروژه مدیریت دانش نميشود  .تکنولوژی اطالعات فقط نقش پشتيبان را در مدیریت دانش ایفا ميکند  .تکنولوژی اطالعات به
تنهایی تأمين کننده دانش نيست .تکنولوژی اطالعات ميتواند به افراد در پيداکردن اطالعات کمک کند اما این خود افراد
هستند که باید تعيين کنند آیا اطالعات متناسب و مرتبط با نياز خاص آنها هست یا خير  .برای تبدیل اطالعات به دانش،
افراد باید اطالعات را تحليل ،تفسير و درك کرده و آن را در متنی جای دهند.
 -4-3-5ايجادهمگراييميانفناوريهاياطالعاتوارتباطاتومديريتدانش
 -4-4-3-5تعيين هدف هاي دانش

اهداف مدیریت دانش باید از هدف های اصلی سازمان نشأت گرفته باشند .در سازمان مهم ترین اهداف دانش را به شرح بيان
می شود :
 ایجاد همگرایی ميان فناوریهای اطالعات و ارتباطات ومدیریت دانش؛ استفاده و تسهيم دانش HSEکارکنان در راستای اهداف سازمانی برای رفع مشکالت و بهبود مستمر.از آنجائيکه هدف های دانش در شهرداری منطقه در حال حاضر مشخصاً در خصوص موضوع HSEو عملکردهای مرتبط به آن
می باشد؛ لذا بر پایه این هدف به منظور تسهيم مشارکت کليه کارکنان در سازمان این برنامه ریزی صورت می پذیرد.
 -2-3-5فناوري اطالعاتي

دراین مرحله نوع تجهيزات رایانه ها ،سخت افزارهای ارتباطاتی ،هزینه و نحوه ی به روزکردن سخت افزارها ،ظرفيت اطالعاتی
سيستم رایانهای و سيستم بایگانی اطالعات باید مدنظراست .بدیهی است با توجه به امکانات منطقه و دسترسی های موجود،
حداقل های الزم بابت کاربردی شدن دسترسی به دانش HSEدر شهرداری منطقه موجود است؛ پر واضح است که با مرور
زمان نحوه دسترسی ها و همچنين نحوه به اشتراك گذاشتن دانش  HSEبا توجه به دانش افزار سازمان متفاوت خواهد بود.
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 -1-5اشتراك گذاري دانش كاركنان و پيمانكاران در سازمان
شرط الزم برای تبدیل اطالعات و تجارب منفک به آنچه که کل سازمان بتواند از آن استفاده کند ،توزیع و به اشتراك گذاشتن
دانش درونی سازمان است .از آنجا که هدف نهایی این مرحله به اشتراك گذاشتن و توزیع دانش است ،مسائلی همچون به
اشتراك گذاری دانش موجود و انتقال آن به محل مناسب و مورد نياز ،همچنين کيفيت انتقال دانش از سطح فردی به سطح
سازمانی به گونهای که قابل دسترسی و استفاده باشد .ازجمله مواردی است که مورد بررسی قرارگرفت .با استفاده از بانک
اطالعاتی ایجاد شده در مرحله قبل ،در صورت نياز به دانش خاصی در سازمان ميتوان با جستجو در بانک اطالعاتی از دانش
نيروهای داخلی به ره رفت .همچنين بر اساس این الگو با تشکيل گروه های دانش به تسهيم و توزیع دانش هر یک از کارکنان
در سطح کلی سازمان پرداخته شده که فواید بيشماری را به همراه خواهد داشت .این گروه های سازمان یافته به وسيله
فعاليت یا عالیق مشابه با یکدیگردرتعامل هستند .برای تحقق بهتر این مرحله ،به کارگيری سيستم تشویقی برای شکل گيری
گروه های دانش با تعامالت رسمی و غيررسمی پيشنهاد میشود.
با توجه به اینکه شهرداری منطقه متشکل از ستاد و نواحی تابعه می باشد ،لذا هر یک از نواحی به صورت یک گروه می توانند
عمل کنند که نماینده  HSEدر آن ناحيه وظيفه هماهنگی را بر عهده خواهد داشت؛ در ستاد نيز هر یک از واحدها توسط
نمایندگان HSEواحد خود با مسئول واحد  HSEارتباط خواهند داشت.
 -4-1-5مشاركت پيمانكاران در دانش سازماني
با توجه به اهميت اطالعات ،داده ها  ،دانش و تجربه ارزشمند پيمانکاران در شهرداری نمایندگان HSEدر کليه واحدهای
شهرداری موظف هستند تا دانش و تجارب پيمانکاران را در چارچوب و ساختار این روش اجرایی در اختيار واحد  HSEقرار
دهند.
 -5-5تسهيم ،تبادل نظر و توسعه دانش سازماني بر اساس دانش موجود
هنگامی که سازمان به این مرحله رسيد ،مدیریت دانش به اندازهای شناخته و تثبيت شده که ميتواند به عنوان بخشی
ازفعاليتهای سازمان به شمار رود و در پی آن بازخورد الزم نيز داده شود .در این صورت نياز مدیریت دانش به توسعه ی
بخشها بيشتر از اندازه موجود است .از این رو برنامه های راهبردی برای توسعه و بازخورد دانش مثمرثمرخواهدبود.
پس از ارائه دانش کسب شده از سوی کارکنان و اخذ تأیيدیه آن طبق فرم مستند سازی سيستم مدیریت دانش با کدد مددرك
18 FM 26 00دانش مذکور به صورت مشخص شده در فرم با توجه به پيوست های آن در اختيار کارکنان سازمان قرار مدی
گيرد؛ بدیهی است با توجه به دانش افزار موجود در سازمان این اطالع رسانی و تسهيم دانش در سازمان برقرار می شود.
ساده ترین راه مذکور در این خصوص ارائه دانش  HSEتأیيد شده از طریق پورتال سازمان به کارکنان مورد نظر در سازمان
است و پس از توسعه زیر ساخت ها موجود و اخذ مجوزهای الزم نسبت به امکان سنجی مکانی مناسب در پورتال رسمی
سازمان اقدام خواهد شد.
 -6-5مكانيزم ايجاد انگيزش:
در صورت تایيد پيشنهاد دانش و صالحدید واحد HSEو تصویب کميته راهبری  ،HSEارائه پاداش و یا تشویق به صورت
عمومی(پرتال منطقه) و یا درج در پرونده پيشنهاد دهنده دانش ،انجام خواهد شد.
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-7-5فلوچارت
تعيين حوزه مورد نظر

بررسی
اوليه

تکميلدرخواست فرم مدیریت دانش

بررسی طبقه بندی

آیا پيشنهاد دانش
مذکور برای
سازمان کاربردی
است؟

بررسی خطر

خير
تغيير و ارائه پيشنهاد دانش جدید

بلی
بررسی مجوز

تأیيد دانش پيشنهادی

بررسی نهایی

اطالع رسانی دانش
تأیيدشده

فلوچارت روش اجرايي مديريت دانش

 -5مدارك مرتبط :


روش اجرایی آموزش  HSEمبتنی بر صالحيت
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دستورالعمل ارزیابی و ارتقاء فرهنگ HSE
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فرم مستند سازی مدیریت دانش
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