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تغییرات  با  مواجه  سازمان ها  امروزه  که  آنجایی  از 
شدید محیطی هستند و هر روز با چالش های جدی 
روبرو می شوند، لزوم توجه به بهره وری بیش از پیش 
هنر  و  وظیفه  مهم ترین  رو  این  از  می شود.  احساس 
مدیریت به کارگیری خالقیت و نبوغ کارکنان و یافتن 
راه های بهبود مستمر در جهت استفاده بهینه از منابع 

محدود موجود و در نتیجه بقای سازمان می باشد.
این موضوع زمینه تشکیل نظام های نوین مدیریتی و تعالی 
سازمانی را فراهم نمود به طوری که راهکارها و نظام های 
متعددی در طول سالیان گذشته در راستای بهبود مستمر 
و بهره وری شکل گرفت و سازمان ها با پیاده سازی سیستم 

مدیریت کیفیت عماًل با نظام های نوین مدیریت آشنا شده و 
درصدد توسعه و بسط آن برآمدند.

از آنجا که هدف اصلی تمامی این نظام ها ایجاد راهکارهایی 
برای بهره وری، بهبود کیفیت و استفاده  بهینه از منابع سازمانی 
است، لذا نمی توان آن ها را به صورت جزایری جداگانه در بدنه 

کل سازمان در نظر گرفت.

 نظـام تعـامل
 پیشـنهـادها

مدیـریتی

نظام های

نـویـن

و

استقرار سیستم های مدیریتی مختلف با نیازمندی ها و نتایج 
سردرگمی  و  پیچیدگی  باعث  تنها  نه  است  ممکن  خاص، 
سازمان شده بلکه مشکالتی را برای سازمان ایجاد کند که 

عمده ترین آن ها عبارتند از:

1. تقابل به جای تعامل
2. کاهش کارایی سازمان
3. حجم عظیم مستندات

4. فعالیت های موازی و تکراری 
5. تضاد بین استراتژی ها، سیاست ها و اهداف تعریف شده

6. هدر رفتن منابع و افزایش هزینه ها )ناشی از نگهداری و روزآمدی آن ها(

اما به راستی راه حل این مشکل چیست؟ چگونه می توان سردرگمی را 
در تعدد و تنوع جزیره های مدیریتی بر طرف کرد و پل های ارتباطی 

مناسب بین آن ها برقرار کرد؟
اهمیت  حائز  بسیار  حیاتی  نکته  یک  به  توجه  سؤال  این  به  پاسخ  در 
است و آن این است که پیاده سازی سیستم های مدیریتی هنگامی که 
به تنهایی درون یک سازمان اجرا می گردند با زمانی که در کنار یک یا 
چند سیستم دیگر طراحی می شوند متفاوت است و باید به گونه ای طرح 
ریزی و استقرار یابند که به جای ایجاد جزایر جداگانه به صورت جزئی 

از یک سیستم یکپارچه کلی عمل نمایند.
سیستم  چند  با  را  پیشنهادها  نظام  تعامل  موضوع،  بهتر  درک  برای 
مدیریتی مانند TQM ، مدیریت دانش، مهندسی ارزش بررسی کرده و 

نقش هر یک را مورد تحلیل قرار می دهیم.
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ش تا عظم
آندره ژید: بکو

طبق یک تعریف ساده )»دان« و »لوید«( نظام پیشنهادها یک مکانیزم رسمی 

است که کارکنان را به ارائه ایده های سازنده در جهت رشد سازمان تشویق 

می نماید. این ایده و پیشنهادها ممکن است باعث انتقال دانش در سازمان 

گردند. در نتیجه نظام پیشنهادها می تواند نقش بسیار شاخصی در استراتژی 

مدیریت داشته باشد. چرا که با وجود این که در نظام پیشنهادها شکایات، 

انتقادها و .... ممکن است مطرح باشد اما دانش مهم ترین چیزی است 

که توسط نظام پیشنهادها در سازمان منتقل می شود.

از نظر دانشمندان علم مدیریت 2 نوع دانش در سازمان وجود دارد:

»Explicit« 1. دانش صریح

Tacit« 2. دانش مفهومی

دانش صریح یا آشکار، دانشی است که به آسانی قابل انتقال و 

اشتراک گذاری می باشد. معموالً دانش صریح در سازمان ها 

به شکل اسناد حاصل از فعالیت های تحقیقاتی، مستندات 

برنامه های  کاری،  رویه های  قوانین،  تعمیرات،  یا  تولید 

روزمره و ... در می آیند که بر اساس آن ها هر یک از 

کارکنان به انجام وظایف خود مشغولند.

تسهیم  طریق  از  نیز  ضمنی  یا  مفهومی  دانش 

تجربیات با مشاهده و تقلید، کسب می شود و 

ریشه در اعمال، رویه ها، تعهدات، ارزش ها و 

احساسات افراد دارد و قابل کدگذاری نبوده 

و به سادگی از طریق زبان بیان نمی شود .

این دو نوع دانش در دو حالت 1- فردی 

دانش  و  علم  و  آگاهی ها  به  )مربوط 

فرد  وجود  در  و  بوده  فرد  شخصی 

نهفته است( و 2- گروهی ) دانشی 

اجتماعی  سیستم های  در  که 

در  است(   نهفته  فرهنگی  و 

سازمان وجود دارد.




