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مقدمه:
مديريت ابزارها و اطالعات سازماني عموما به كاربردهاي فناوري اطالعات در سازمانها و نحوه استفاده از فناوري
اطالعات و سفارشي سازي اجراي آن با مقتضيات فني ،اداري و ساختاري سازمان مي پردازد .استفاده از رايانه و
فناوري اطالعات باعث مي شود تا بررسي اطالعات ساده تر و سريع تر انجام گيرد .همانگونه كه هر ابزاري براي
تسهيل عمل مورد نظر ما استفاده مي شود .ابزار فناوري اطالعات نيز براي روان سازي و اثربخشي امور سازمانها
بكار مي رود .در اينجا محور اصلي مورد توجه ،اطالعات است و تمامي نرم افزارها ،سخت افزارها و شبكه براي
ذخيره ،بازيابي ،پردازش و ارائه اطالعات درون سازمانها طراحي و پياده سازي مي شوند .مديريت ابزارها و
اطالعات به ساماندهي  ،هدايت ،كنترل ،برنامهريزي و سازماندهي اطالعات مي پردازد.
مديريت ابزار و اطالعات سازماني:
_1مديريت سيستمها و اطالعات
_2مديريت فرايند هاي سازماني
_3مديريت دانش
مديريت سیستمهاي اطالعاتي :سيستم اطالعات ،به جمع آوري  ,پردازش  ,ذخيره و تحليل و انتشار
اطالعات براي هدف خاصي مي پردازد و داراي ورودي و پردازش و خروجي است كه خروجي ،گزارش هايي را
توليد مي كند .همچنين مكانيزم بازخورد براي كنترل عمليات وجود دارد .براي ارزيابي سيستمهاي اطالعاتي،
افراد ,رويه ها ,تسهيالت فيزيكي در محيط به فعاليت مي پردازند .كامپيوتر جزئي از سيستم اطالعاتي است.
ورودي هاي مختلف سیستم اطالعات  :ورودي يک سيستم اطالعاتي شامل ,مشكالت كسب و كار ،داده ها،
اطالعات ،دستور العمل و فرصت ها است.
پردازش  :برنامه ها ،مردم ،تجهيزات ذخيره سازي
خروجی :راه حل ها ،گزارش ها ،نمودارها ،محاسبات ،مناسبات ،پيشنهادات و تدابير
کنترل  :كنترل ورودي ,پردازش و خروجي است .همچنين كنترل تصميم سازان و كنترل خودكار نيز مي باشد.

سیستمهاي رسمي و غیر رسمي اطالعات سازمان :
سیستمهای رسمی :رويه هاي توافقي مشخص ( مالي و ، ) ....ورودي و خروجي هاي استاندارد به همراه
استفاده از منابع اطالعاتي است.
سیستم های غیر رسمی :شايعه پراكني  ,شبكه هاي اجتماعي ( مقاومت كارمندان در برابر تغييرات ) كه البته
ممكن است فرصت نيز تلقي شود.
سیستم اطالعات کامپیوتري  :از فناوري كامپيوتر براي انجام همه يا بخشي از فعاليت كاري خودش استفاده
مي كند و مي تواند شامل افراد ،كامپيوتر ,نرم افزار  ,موبايل هوشمند ،چاپگر و ...باشد.
اجزاء اساسي يک سیستم اطالعاتي :
 _1سخت افزار  :رايانه ها  ،سرور ،روتر و سوئيچ و مودم و .....
 _2نرم افزار ؛ نرم افزار سيستمي مثل سيستم عامل و نرم افزارهاي كاربردي مثل پاورپوينت است كه در واقع
نرم افزارهاي كاربردي هدف اصلي در تهيه نرم افزارها است.
 _3پایگاه داده  :فايل ها  ،جداول و ارتباطات ( جدول اطالعاتي و ) table
 _4شبکه  :سيستم ارتباطي كه امكان تسهيم منابع بين كامپيوترهاي مختلف فراهم مي كنند.
 _5رویه ها  :دستور العملي كه درباره چگونگي تركيب مواد باال جهت پردازش و توليد خروجي بكار مي رود.
را رويه ها يا كسب وكار و قوانين سيستم مي گويند.
 _6افراد  :ذينفعان ,كساني كه با سيستم كار مي كنند و يا از خروجي آن استفاده مي كنند.
هدف سیستم های اطالعاتی  :ارائه راه حل براي رفع يک مشكل كاري در سازمان است.
چارچوب اجتماعي سیستم  :مجموعه اي از ارزش ها و باور ها است كه تعيين كننده موارد قابل قبول در
فرهنگ افراد و گروه ها است.
تفاوت کامپیوتر و سیستم های اطالعاتی  :سيستم اطالعاتي تنها شامل كامپيوتر نيست ( مثل ناوگان حمل
و نقل عمومي كه مساوي با اتوبوس نيست ) .لذا سيستم اطالعاتي شامل تنها كامپيوتر نيست ولي كامپيوتر جزء

الينفک سيستم اطالعاتي است و شامل رويه ها و كسب و كار سيستم هم مي شود .روش هاي موثر و كارآمد
براي پردازش اطالعات مهم هستند و الزاما يک سيستم اطالعاتي موفق نيست.
انواع سیستم هاي اطالعاتي :
زاویه دید بر مبنای کاربرد :
 _1پردازش تراکنش :سيستم هاي بانک ها و تراكنش هاي مالي روزانه با خودپرداز مثل انتقال وجه كه يک
تراكنش مي باشد.
 _2سیستمهای اداری  :سيستم هاي مكانيزه فعاليتهاي اداري مثل سيستم حضور و غياب كارمندان ،سفارش
غذا و مديريت محيط اداري از جمله سيستمهاي اداري است.
 _3سیستم مبتنی بر دانش :اين نوع سيستم ها به لحاظ پيچيدگي پياده سازي و اجراء  ,كمتر در سازمانها
يافت مي شود ,ولي اينگونه سيستمهاي دانش محور براي سازمان ارزش افزوده توليد مي كند.
 MIS _4و سیستمهای اطالعات مدیریت :يكي از سيستمهاي اطالعات كامپيوتري است.
 _5سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری  : DSSاين سيستم مديريت را براي اتخاذ تصميم صحيح و درست
كمک مي كند  .مثال اينكه با توجه به وجود تعداد  55پارامتر تصميم سازي در مسئله احداث كارخانه ،سازمان يا
شركت  ,كدام استان براي تاسيس كارخانه انتخاب نمايد؟ و در اينحالت از مدل تحقيق در عمليات و OR
استفاده مي كند به طوريكه پارامتر ها را وارد كنيم و سيستم  , DSSطول و عرض جغرافيايي براي ما برگرداند.
 _6پشتیبانی مدیران ارشد :مشابه  Dssاست و يک سري گزارشات و پردازشهاي خاص روي اطالعات و
دانش انجام مي دهد كه براي تصميمات كالن در اختيار مديران ارشد سازمان قرار مي گيرد.
زاویه دید دوم بر اساس سطوح سازمانی  ،سیستمهای اطالعاتی :
 _1سطح عملياتي  :پشتيباني فعاليت و عمليات سطوح پايين كاري
 _2سطح مديريت :جهت نظارت و كنترل و تصميم گيري مديران سطوح مياني استفاده مي شود.
 _3سطح استراتژي  :سيستمي جهت برنامه ريزي و ارائه تصميمات استراتژيک ميان مدت و بلند مدت است كه
براي مديران ارشد سازمان مورد استفاده قرار مي گيرد.
مشارکت کنندگان در توسعه سیستمهاي اطالعاتي :

اجزاء توسعه سیستمهاي اطالعاتي :
 _1مالکان سیستم :كساني سيستم را سفارش داده و آنرا تامين مالي مي كنند ،همچنين ممكن است يک
سيستم را  sponserشوند .لذا هزينه و سود براي آنها مهم است.
 _2کاربران سیستم  :كاربران سيستم آنهايي هستند كه در كارهاي روزمره اداري ,شغلي و يا بعنوان مشتري
از آن استفاده مي كنند مثل كاركنان سازمان ,مشتريان ,ارباب رجوع ,مديران و ...
 _3طراحان سیستم  :طراحان سيستم  ,نياز را تبديل به راه حل مي كنند DBA .ها  ,معماران شبكه و
متخصصين فناوري اطالعات مي توانند طراح سيستم باشند.
 _4سازندگان سیستم  :برنامه نويسان سيستم كه عمال كدنويسي كرده و سيستم را پياده سازي مي كنند.
 _5تحلیل گران سیستم  :اين گروه نيازسنجي و امكان سنجي مي كنند و اينكه چگونه با تعامل با پرسنل
سيستم را تجزيه و تحليل نمايند و منجر به بهبود سازمان شوند .تحليل گران سيستم براي نزديک كردن نگاه ها
به همديگر ،پل ارتباطي هستند .
فراهم کنندگان سرویس خارجی :شركت ها  ،مشاوران و آنهايي كه محصول دارند.
مدیریت پروژه  :رهبري اجزاء تيم را انجام مي دهد .مديران پروژه حرف آخر را مي زنند و با توجه به زمان و
هزينه تصميم نهايي را مي گيرد.
فازهاي توسعه سیستم اطالعاتي :
مالكان ،آغاز كننده سيستم هستند و هدف از زير مجموعه به آنها مي رسد و مشكالت ،فرصت ،دستورالعمل و
انگيزه كافي براي انجام كار دارند .فازهاي توسعه سيستم عبارتند از:
 -1شناخت
تعريف مساله – تحليل مسئله – تعريف محدوده – تحليل نيازها
مشكالت موجود در اين بخش :فقدان اطالعات ,عدم پاسخگويي سيستم موجود به نيازهاي سازماني و تغييرات و
نوآوري فناوري و براي اين منظور بايد اين را مد نظر قرار دهيم كه آيا توافقي بر اهداف هست؟ و آيا نيازها واقعي
است؟
نيازمندي هاي  :نيازمندي ها دو قسمت هستند :

 وظيفه اي ( وظيفه ذاتي سيستم )
 غير وظيفه اي ( سبب ارزش افزوده مي شود )
چهرچوب دسته بندي نيازها ( ) Pieces
 Performance
 Information
 Economic
 Control
 Efficiency
 Services

 -2توسعه و طراحی
 بررسي كارهاي دستي و مكانيزه
 طراحي منطقي
 تحليل تصميم گيري
 طراحي فيزيكي
 آيا اطمينان از سيستم براي حل نياز هست؟
 به مشاركت فعال كاربران تكيه كنيم؟
 يافتن راه حل براي چالش ها و توليد نسخه آزمايشي سيستم
 -3اجراء و بکارگیری
 عملياتي نمودن سيستم آزمايشي
 آموزش كاربران

 مواجهه با مقاومت كاربران ( كار اضافي ،كار سخت مي شود ،امنيت شغلي )
 راه حل فرهنگ سازي و كاهش خطاها و تهيه مستندات
 نصب و تحويل سيستم اطالعات
 تبديل به سيستم از قديم به جديد كارا بوده ؟
 آيا مشكالت حين عمل را حل كنيم؟
 مشگالت به بحران تبديل نشود
 -4نگهداری و بکارگیری process model
بكارگيري توسط كاربران و تالش براي عملياتي و پاسخگويي سيستم كه سازمان ها كمتر به آن توجه دارند و
اينكه آيا عملكرد بهنگام مي شود و آيا قادريم مشكالت حين عمليات را به موقع رفع نمائيم .لزوما اجراي و توليد
سيستمهاي اطالعاتي آبشاري نيست ( از شناخت و توسعه و اجراء تا نگهداري )  .يک نوع فرآيندي ittrative
و تكراري هستند و در هرمرحله كمي از فاز شناخت و همزمان كمي توسعه,كمي نگهداري و .....را انجام ميدهيم
و همه در يک چرخه اي با هم كار مي كنند و با استفاده از متدولوژي  RUPتركيب ابشاري و تكراري اجراء مي
كنيم .براي توسعه سيستم اطالعاتي اصولي داريم كه عبارتند از:
اصول کلي در توسعه سیستم اطالعاتي :
 _1كاربر را درگير كنيم ( ذينفع ) :توجه و لحاظ نمودن نيازمندي هاي آنها در سيستم و شمكالت كاركنان را
كمتر مي كند.
 _2روش حل مساله داشته باشيم ( از صفر تا – ) 155تحليلكران با متدولوژي خاص ارائه دهشند و عدم حذف
هيچ مرحله اي – زمان زياد طراحي – هزينه هاي بعدي سيستم كاهش مي يابد .هزينه تغييرات تا  155برابر
توليد هزينه اوليه سيستم است و نتيجه مي شود اصال سيستم جديد توليد شود .عدم انتخاب راه حل اشتباه :
انتخاب روش بهينه
 _3مشخص نمودن فازهاي پروژه ( تعداد  ،محدوديت و فعاليت ) ممكن است طراحي همان تحليل باشد.
فازهاي كلي :تعريف محدوده  ،تحليل مساله  ،تحليل شرايط ،تحليل منطقي ،تجزيه و تحليل و طراحي فيزيكي،
ساخت و تست سيستم ،نگهداري و نصب و يكپارچه سازي

 _4مستند سازي :افراد و مديران مي ايند و مي روند ولي وظايف و اهداف ثابت هستند .حفظ دانش كسب شده
و مستند كردن دانش و تجربيات
 در دام توليد مستندات بيهوده نيافتيم مثل  rupكه در انتها مي گويد كه همه اسناد براي سيستم
اطالعاتي كه توليد كننده ها باالتر از  155نفر باشند و متناسب با سيستم و اندازه آن مستندات توليد
كنيم=.
 _5استاندارد سازي :براي بخش هاي مختلف حتي دولت براي سيستم هاي اطالعاتي استاندارد در نظر
گيرد .تا يكپارچه سازي سيستم ها راحت تر باشد و ارتباط آنها راحت تر باشد.

 _6فرايند و مديريت پروژه  :از صفر تا  155از مديريت كيفيت تاثير مي پذيرد و مديريت كيفيت ثرفا
اخذ  isoنيست بلكه له معناي واقعي بايد باشد.
استاندارد كيفي و اطمينان از فعاليت ها و اينكه هر كدام به موقع تحويل شوند.
نقش معمار فناوري اطالعات و معمار سيستم مهم است .استاندارد و رويه را توليد كند بر اساس تجارب
خود.
استاندارد مشكالت از قلم افتاده را كاهش مي دهد.
 _7سيستم اطالعاتي سرمايه سازمان تلقي مي شود.
مثل ساختمان و لذا دق=ت در توليد و تامين منابع مالي داشته باشيم.
 _8ترس از لغو يا اصالح محدوده نداشته باشيم ( قبول اشتباهات  ،حذف و اصالح برخي فرايندها )
 _9تجزيه كنيد و پيروز شويد .
در همه موارد زندگي  .مثل تبديل به مسائل كوچكتر شود و سپس حل شود و نگاه سي گرا داشته
باشيبم.
 _15سيستم ها را براي رشد و تغيير طراحي كنيم.

قابليت توسعه نه فقط نياز االن بلكه نياز  6ماه ديگر
معماري جوري باشد كه قابليت توسعه داشته باشد.
تجارت الكترونیک:
توصيف مي كند فرايند خريد و فروش و انتقال و يا تبادل محصوالت و خدمات و يا اطالعات از طريق
شبكه هاي كامپيوتري و اينترنت.
و فقط تجارت بعد مالي نيست لذا از واژه كسب و كار استفغاده مي شود كه تعريف جامع تر دارد كه
فقط جابجايي پول مد نظر نيست  .ارائه خدمت به مشتريان ،همكاري با شركاي تجاري ،اجراي آموزش
الكترونيكي( مجازي) و انجام تراكنش هاي الكترونيكي در سازمان را نيز در بر دارد.
حوزه تجارت الكترونيكي :برنامه هاي تجارت الكترونيكي توسط يک زيرساخت و  5حوزه پشتيباني مي
وند و بسيار متنوع است كه شامل افراد ،سياست عمومي ،بازاريابي و تبليغات و خدمات پشتيباني
شراكت تجاري است.
افراد شامل  :فروشندگان ،خريداران ،واسطه ها و كارشناس ها و سيستم هاي اطالعاتي است
سياست هاي عمومي شامل  :موضوعات قانوني و حريم خصوصي و سياست اجتماعي و سياست دولتي
است
بازايابي و تبليغات شامل :حرف اول را مي زند و نقش مهم دارد و مخصوصا براي  etocو اعتماد مشتري
و بنگاه است.
اينها ستون ها و پايه هاي تجارت الكترونيک هستند ( .مردم ،سياست عمومي ،بازاريابي ،خدمات
پشتيباني و شركاي تجاري)

زيرساخت آن شامل ( كسب و كار  ،پيام رساني و محتوي چند رسانه اي و ارتباطات راه دور و پايگاه
داده ) است كه پايه همه زيرساخت ها زيرساخت مديريت است كه صفر تا  155اين اجزائ را مديريت
مي كند.
مديريت فرآيندهاي سازماني:
اصول و مفاهيم نگاه فرايندي :به گروهي از وطايف هم پيوند گويند كه با هم يک نتيجه مشخص را ايجاد مي
كنند فرايند گويند .و مجموعه مرتب و مشخص از فعاليت هاي كاري در يک محدوده زماني و مكاني معين است
كه شروع و خاتمه آن مشخص شده باشد .و با تعريف روشني از وردي ها و خروجي ها ساختاري براي عملكرد
ارائه نمايد.
فرآيند ،مجموعه فعاليت هايي است كه داده ها را به ستانده ( خروجي ) تبديل مي كند
نگرشک رويكرد و زاويه اي كه آدمي از طريق آن به تحليل پديده هاي پيراموني خودش مي ژردازد و ارتباط بين
خودش و پديده ها را برقرار مي كند.
نگرش فرايندي :زاويه ديد ما به پارامترها و  actionهاي محيط اطراف كه بتوان به صورت فرايند شناسايي
كنيم ( فرايند گرا )
هر فعاليتي كه منابعي را به خدمت بگيرد و از آنها در جهت تبديل ورودي به خروجي استفاد ه كند بعنوان
فرايند در نظر گرفته مي شود.
در نگرش فرايندي بايد اين موارد رعايت شود:
 _1شناسايي فرايند ها در سيستم موجود
 _2درك ارتباط و تاثير ارتباط آنها در سيستم
 _3مستندسازي فرايند ها
 _4كنترل موثر عملكرد ها و فرايندها
مزاياي نگرش فرايندي :
 _1براي كاركرد موثر سازمان ضروري است

 _2اين امكان را مي دهد به سازمان تا روي ارتباط بين تک تک فرايندهاي سازمان و بين تركيب و تعامل آنها
كنترل مستمر داشته باشد.
ارزيابي و تمركز بر فرايند مقايسه تمركز بر سازمان:
تمركز بر فرايند  :مشكل در فرايند ،اندازه گيري فرايند ،دنبال تغييرات فرايندي ،بهينه سازي فرايند ،رفع موانع
فرايند ،افراد و متخصصان بر اساس فرايند مديريت مي شوند .خطاي سيستم با نگاه به فرايند كاهش مي دهيم.

تمركز بر سازمان  :تمركز بر افراد ،كاركنان منشاء مشكالت مي بينيم ( خصوصيات شخصي سازمان را مشكالت
سازمان مي دانيم ) ،كارمندان را اندازه گيري مي كنيم و براي بهينه سازي كاركنان را جابجا مي كنيم .بجاي
بهبود فرايند ئنبال فرد بهتري مي گرديم .كنترل كاركنان  ،ترددو اياب و ذهاب و براي اصالح خطا دنبال اصالح
كاركنان هستيم.
ضرورت و اهميت مديريت فرايند سازماني و نگرش فرايند گرا  :مديريت كل فراين بجاي مديريت هر واحد،
ريسک بهينه سازي جزيي و دور شدن از بهينه سازي كلي را كاهش مي دهيم
فراين كسب و كار با فراين كاري فرق دارد.
فراين كسب و كار در طول سازماي مد نظر هستند و نيازها و ذينفعان اجزائ را در نظر مي گيرد كه برآورده
شود.
فرايند كاري ،كامال در كنترل بخش خاص ( اداري و حقوقي و پژوهش است )
سيستم مديريت فرايند محور بر جريان كار تمركز و به خواسته مشتري شروع و به تامين رضايت و  jitبه پايان
مي رسد و همواره اشتياق بر بهبود مستمر در سازمان وجود دارد.
 BPMو مديريت فراين كسب و كار  :رسيدن به اهداف سازمان از طريق بهبود و مديريت و كنترل فرايند كسب
و كار است.
 BPMفعاليت كليدي كه شامل  :شناسايي ،تجزيه و تحليل  ،طراحي و اجراء و ارزيابي و نظارت است .نه تنها
تجزيه و تحليل بلكه اجراء و كنترل عملكرد هم هست و تا فاز آخر هست BPM .جامعيت دارد و رويكردهاي
متنوعي دارد .مهندسي مجدد فرايند در كسب و كار (  ) ERPبهبود مستمر ،مديريت جريان كار ،مدل مرجع ،
 ERPو برنامه هاي كاربردي سازمان كه همگي زيرمجموعه  BPMهستند.

تقسیم بندي فرايند ها  :اصلي ،پشتيباني و توسعه
اصلي :مستقيما براي مشتري ايجاد ارزش افزوده مي كند و ماموريت اصلي سازمان است.
پشتيباني :هدف اصلي نيستند و براي تحقق هدف اصلي سازمان به آنها نياز داريم  .كاهش مسكالت سازمان
مثل مديريت فناوري اطالعات و منابع انساني  ،امور مالي كه فراين پشتيباني هستند.
توسعه :با هدف باال بردن سطح زنجيره ارزش سازمان – توسعه محصول – توسعه تامين كننده

چرخه حیات مديريت فرايند  :براي پياده سازي  BPMدر سازمان بايدك
 _1تعيين اهداف سازماني
 _2فهرست موجودي همه فرايندها در سازمان
 _3رتبه بندي فرايندها
 _4فرايندي كه بيشترين ارزش را ايجاد مي كند را انتخاب مي كنيم.
 _5آيا ابزار بهبود فرايند تدريجي يا جهشي مورد استفاده قرار مي گيرد ( .قدم به قدم يا دفعي باشد )
 _6اجراي پروژه بهبود فرايند
 _7نظارت و اندازه گيري فرايند
مجدددا به بند مورد  4مي رويم و اين حلقه تا پايان فراين ها ادامه خواهد داشت.
براي شناسايي فرآيندها ( روش  8مرحله اي )
 _1تهيه شناسنامه فرآيند ( نام  ،اقدام كننده  ،ورودي  ،خروجي  ،وظيفه )
 _2مشخص كردن فعاليتهاي عمده مورد استفاده از ورودي تا خروجي
 _3مشخص كردن فعاليتهاي جزئي تر و ارتباط دهنده با فعاليت هاي عمده

 _4تكميل جدول كه فعاليت ها بر اساس اطالعات شماره فعاليت ،شرح فعاليت و مالحظات را در جدولي مستند
كنيم.
 _5با منطق  BPMNفرآيند را ترسيم مي كنيم ( .زمان نمادين متداول)
 BPMNيک ابزار استاندارد براي فرآيند است.
 _6بازبيني و مرور مجدد فرآيند و اصالحات احتمالي
 _7انجام اصالحات با جدول BPMN
 _8تاييد نهايي توسط مدير مربوطه ( باالترين مقام مسئول )

روش هاي پايش و اندازه گيري فرآيندها ( :اندازه گيري عملكرد) ( چقدر اهداف از پيش تعريف شده را محقق
مي كند )
شاخص هاي فرآيند :
 _1اثربخشي فرآيند :ميزان برآورده سازي نياز و انتظارات مشتريان يک فرآيند به واسطه خروجي ها )
 _2كارآيي فرآيند  ( :نسبت خروجي به ورودي فرآيند ) ورودي بسيار زياد ولي خروجي كم ارزش باشد ) كه
بايد اصالح شود.
 _3انعطاف پذيري ( توانمندي فرآيند بر تحوالت آينده) ( پيش بيني و پاسخ به تغييرات )

مدل سازي فرآيندها ( :استاندارد و روش ها ):
 _1فلوچارت ( روند نما )  :استفاده از يک سروي عالئم – بيضي براي شروع  ،مستطيل براي انجام دستور و
لوزي شرط و ...
 : DFD _2االن كمتر استفاده مي شود و براي نمايش جريان داده استفاده مي شود .مدل منطقي است.
شناسايي موجوديت ها و تصوير ارتباط بين آنها
 : SIPOC _3شامل نقشه كلي فرآيند شامل تامين كنندگان ورودي و خروجي است.

 _4مستند سازي با متدولوژي  RUPو  UMLاست UML .قوانين براي تصوير سازي دارد براي توصيف فرآيند
ها دارد RUP .يک مدل فرآيندي است كه فازهاي توسعه يک سيستم را نمايش مي دهد .بسيار مستنداتن قوي
و مستدل دارد كه مي توان از اينترنت بارگزاري كرد .برايپروژه هاي خيلي كالن است.
BPMN _5
 DEF _6در پاسخ به نياز به صنايع طراحي شده است.
 _7الك پشتي و  ..كه استفاده خاص تر دارند.

سطح بلوغ فرآيندها :يک مدل بلوغ فرآيند ،مجموعه ساختار يافته از عناصري است كه ويژگيهاي اثربخش در
كسب و كار را تشريح مي كند .و مدل هاي بلوغ ،ابزار هستند كه در اجراي مديريت كسب و كار موفق باشند و از
طريق اين توصيف بلوغ مديريت فرآيند توصيف كنند.
بلوغ پايين :سادگي ،بي تجربه اي  ،منابع كم اختصاص يافته  ،متمركز در سازمان  ،كارهاي سنتي  ،رويكرد
انفعالي در بخش ها است .پرسنل كليدي هستند و مونوپولي است .پروژه ها به طور مجزا و جزيره اي دور افتاده
هستند.
سازمان با بلوغ باال :خالقيت بيشتر  ،درك بهتري از مديريت ،تخصص منابع كارآمد  ،اتوماسيون كارها  ،پرسنل
مشاركت مي كنند  ،دانش ثبت مي شود  .پرسنل از مستندات استفاده و ادامه كار  .ار متخصصين استفاده مي
شود.
نمودار بلوغ فرآيند و بلوغ مديريت فرآيندهاي سازمان مطابق با مدل چامپلين:
فرآيند آغازين ،تكراري ،تعريف شده ،مديريت شده ،بهينه سازي شده و يكپارچه( عالي و حد اعلي است)
بلوغ مديريت فرآيند:
شناسايي ،پشتيباني ،مشاركت  ،مديريت  ،نظارت ( در بهترين حالت)
در مدل سطح بلوغ فرآيندها يک مدل  5سطحي در نظر مي گيريم:
-1مدل آغازين:مديريت واكنش  ،موفقيت به پرسنل كليدي وابسته ايت و به ساختار وابسته نيست .هدف خاص
مدنظر ندارد و بر اساس محاسبه آفرينان متكي است.

-2مديريت شده ( وظيفه اي )بنياد مديريتي هر بخش
-3استاندارد شده  :مديريت  ،هدف هم هست و يكپارچگي و هماهنگي خدمات داريم.
يک يكپارچگي و هماهنگي در چگونگي انجام كار و تامين داشته باشيم.
 _4پيشرو ( مديريت قابليت )  :استفاده از حداكثري قابليت از زيرساخت ها و تبديل توانمندي بالقوه به بالفعل
 _5خالق  :مديريت تغيير در كمترين هزينه  ،هدف بهبود مستمر و فرآيند در سازمان و جلوگيري از ( سطح
نهايي) و در مقابل فناوري نوآورانه و مشكالت و ناپايداري سيستم .بهبود نوآورانه فراهيمو كنيم براي فراين كل
سازمان و طول سازمان\
پیاده سازي فرايندها و مديريت فرايندها:
سيستمهاي  dbmsنقطه اوج تجربيات مشترك است dbms .به ما مي گويد چه زماني چه فردي ،چه كاري را
بايد انجام دهد و از قدرت و توانايي كافي براي مديريت فرايند برخوردارند و مبلغ فرايند سازمان محسوب مي
شوند.
فرايند سازمان مي شود يک  appبدانيم با اين تفاوت كه برنامه كاربردي يک نرم افزار اس و توانايي ساخت
فرايندها با چرخه توسعه سازمان را به صورت مستقيم دارد و مي تواند يک فرايند را توليد و بسازد براي سازمان.

دانش :منبع ارزشمند و استراتژيک و يک دارايي كه ارائه خدمات بدون مديريت و استفاده از اين غيرممكن
است.
سازمانهاي ما به سمت مديريت اطالعات و اصالحات سازماني رفته اند ولي به سمت مديريت دانش نرفته اند.
داده ها اوليت سطح مديريت دانش ،ارقام و اعداد و نمودار كه هيچ معني را به خودي خود توليد نمي كنند .
مواد خام مثل  18و 25
اطالعا :داده پردازش شده است و سطح دوم است .مثل معدل ما كه اطالعات است.
دانش :مخلوطي از تجربيات  ،ارزش ها و اطالعات موجود و نگرش هاي كارشناسي نظام يافته است كه چارچوب
براي ارزشيابي و بهره گيري از اطالعات بدست مي دهد و سطح سوم است.

خرد يا بصيرت :دانش براي تصميم گيري و سودآوري بكار مي بريم به اين خرد مي گوييم و افراد نه تنها بايد
دانش خلق شود و اصول كلي حاكم بر دانش بوده اطالع داشته باشيم .روح كلي كه روي دانش خلق شده چي
بوده است .و نقش تجربه و تخصص مهم است و عدم داشتن تعصب

دانش  :دانش صريح :ملموس ،وجود ،قابليت رمزگذاري و به صورت سند و كتابچه و به صورت  cdقابل ارائه است
.
دانش ضمني :دانش پنهان  :كهاصل سرمايه در دانش ضمني است و شخصي است و فرموله كردن آن مشكل
است  .مثل كارمند كليدي سازمان كه براساس خالقيت و رشد دانشي را كسب كرده است.
هدف اساسي مديريت دانش ،دانش ضمني را استخراج كنيم و تبديل به دانش صريح شود و سپس به اشرتاك
گذاشته شود با كارمندان ديگر.
مزاياي مديريت دانش :ريشه اي در سيستمهاي خبره دارد و با استفاده از خبره بودن دانش خلق شود و اكثرا
ضمني است %85 .سرمايه سازمان دانش شركت را نمي توان در پايگاه داده رسمي پيدا كرد .بلكه در  emailو
فايلهاي كامپيوتر كاركنان است و بايد هنر استخراج را داشته باشيم.
مديريت دانش :فرايندي است كه به سازمانها در شناسايي و انتخاب و سازماندهي انتشار و انتقال اطالعات مهم و
مهارت هايي كه بخشي از سابقه سازمان هستند كمک مي كگنند.
هدف سيستم هاي مديريت دانش :برآورده سازي اين توقعات ،سازمان از دانش فردي و جمعي خودآگاهي پيدا
مي كند و تبديل به دانش صريح براي همه كاركنان مي شود.
سيستم هاي مديريت دانش به استفاده از فناوري اطالعات ،اينترنت شبكه داخلي و خارجي و اجتماعي و اجزا
فناوري اطالق مي شود كه براي سازماندهي ارتقاء و تسريع مديريت دانش بيروني و دروني سازمان از آن استفاده
مي شود.
سیستمن هاي مديريت دانش :ابزاري كه ما از طريق آن مديريت دانش محقق مي شود.
 4نوع دانش :نيروي انساني  ( :دانش فني ) دانشي كه توسط اعضاي سازمان بوجود مي آيد.
مكانيزه  :شامل وظايف ويژه يكپارچه در اجزاء ماشين است و در تجهيزات سازمان است و صريح است.
مستند :به شكل بايگاني ،كتاب و سند و دفتر كل و غيره ذخيره مي شود.

خودكار و اتوماتيک :به شكل الكترونيک ذخيره شده است و به وسيله برنامه هاي رايانه اي قابل دسترسي باشد .
هم ذخيره و هم واسطه هاي نرم افزاري كه دانش ها استفاده شود براي اجزاي سازمان
دانش ضمني افراد مبني دانش آفريني است در سازمان .سازمان بايد به صورت يبكپارچه مكانيزه ايجاد كند كه
دانش ضمني از فردي به سازماني تبديل شود كه روش هايي وجود دارد:
 _1اجتماعي شدن :از ضمني به ضمني ( تشريک ايده ها – به اشتراك گذاري – در تيم هاي كارآمد و بين
كاركنان اتفاق مي افتد – در گفتگو روزمره مثال در ناهارخور رد و بدل مي ود
 _2بروني سازي :از حالت ضمني به صريح تبديل كنيم .ايده ها به واقعست عملي تبديل مي شوند  .استعاره و
تمثيل ها به افراد كمک مي كند به دانش ضمني را آشكار كنند  .دانشي كه تحت يک نام در سازمان خلق شده
در سازمان ديگر اسم ديگري دارد.
 _3تركيب  :از صريح به صريح :تبادل دانش هاي صريح  ،فرايند قاعده مند ساختن مفاهيم در قالب سيستم
دانش تركيب از صريح به صريح و تركيب دانش.
مفاهيم خلق شده در مرحله بروني سازماني در قالب ساختار ها دانش سازماندهي مي شوند.
تبديل دانش :صريح به ضمني  :دانش وارد تفكر كارشناسان شود.
ابزارهاي مديريت دانش :براي پيش بردن فرايند مديريت دانش
 -1سيستمهاي خبره
Dss -2
 -3مديريت محتوي
 -4مديريت مستندات
 -5درس هاي آموخته شده
 -6نقشه دانش و انجمن تخصصي
ارتباط بين سيستمهاي نرم افزار وسيستمهاي مديريت دانش:
مثل مديريت ارتباط مشتري و برنامه ريزي منابع سازمان (  ) ERPو مديريت زنجريه توليد و سيستمهاي
مديريت دانش

مدل هاي مديريت دانش:
 _1مدل پياده سازي دانش
 _2مدل فهميدن داشن
مدل نوناكا و تاكاشي  :تبديل دانش صريح و ضمني به همديگر
 -3مدل زك  4 :عنصر توجه مي كند:
هنصر دانش :توانايي تشخيص و طبقه بندي مفاهيمرويه دانش :درك درستي از رويه حوادثعلت دانش :چرا چيزي رخ مي دهد؟رابطه دانش :درك درستي از روابط موجود از انواع دانش _4مدل فرايند دانايي فرابس :هدف هاي دانش در چرخه دانش مي آيد .كسب دانش –استفاده از دانش به
صورت شبكه چند ضلعي ارتباط دارند و سپس ارزيابي مي شود و ممكن است اهداف ما را داشته باشند و تكرار
مي شود.
عناصر مديريت دانش:
دانش فناوري اطالعات :ساختار سازماني و فرهنگ سازماني
فرهنگ سازماني :دفترچه دانشي ،آمكوزش مهندسان دانش ،آموزش دانش نويسي
ساختار سازماني :تيم مديريت دانش ،نظام پاداش دهي دانش ،سند راهبري مديريت دانش ،آيين نامه مديريت
دانش
سيستم مديريت دانش ،بين فرهنگ و ساختار و سيستم مديريت دانش هست.
چرخه مديريت دانش 6 :گام سبب بهبود پايايي و بالغ شدن سيستم دانش تغيير و بهبود مي يابد:
 _1خلق دانش :روش هاي نوين انجام كار – كسب مهارت هاي جديد – دانش از بيرون سازمان وارد شود –
 -2اكتساب  :دانش جديد ارزشمند تلقي شود و قابل ارائه
 -3پااليش :با شرايط تطبيق و كاربردي شود .بينش كاركنان در راستاي واقعيات شود

 _4ذخيره :به شكل منطقي در مخزن دانش ذخيره شود.
 _5مديريت :دانش هاي مختلف به صورت كتابخانه و با قواعد مشخص ذخيره شوند و طبقه بندي و مديريت
دائم.
 _6انتشار دانش :اشاع دانش در قالب مناسب و قابل دسترسي و به اشتراك و اين ارزش جديد و دانش توليد مي
كند و با استفاده از آن كم مي شود.
چرا سازمان نياز به مديريت دانش جهاني دارد؟ مشكالت به واسطه از دست دادن كاركنان كليدي است.
اهداف پروژه هاي مديريت دانش:
قابل مشاهده ساختن دانش
توسعه فرهنگ مبتني بر دانش
توليد زيرساخت دانش
چرخه دانش :تشخيص ،خلق ،ذخيره ،اشتراك  ،كاربرد
تشخيص :چه دانشي ضروري است
خلق:اتجتماعي سازي ،آشكار سازي و دروني سازي
ذخيره :جمع آوري ،سازماندهي و بازيابي
اشتراك  :مبادله داشن منظم ،توسعه مستمر آموزش ،اعتماد و منفعت متقابل  ،استفاده از تكنولوژي براي
اشتراك دانش به طور فراگير
كاربرد :بهره برداري و استفاده مجدد ،تبديل دانش به عمل  ،بهبود محصوالت و خدمات

چرخه حیات کسب دانش بر اسا روش گپ:
شناخت
كسب دانش
برنامه ريزي

تحليل
به اشتراك گذاري
گام هاي عملي براي استقرار مديريت دانش:
 -1امكان سنجي طرح
 -2طراحي خام نظام
 -3طراحي تفضيلي سيستم  :وارد جزييات مي شويم
 -4پياده سازي  :با فناوري  ،آموزش و ساختار سازماني پياده سازي مي كنيم
 -5نگهداري :تثبيت نظام مديريت دانش و بعد از  6ماه ارزيابي نظام
چالش هاي پيش رو مديريت دانش:
 _1فرهنگ سازماني :با توجه به روحيات  ،فقدان اعتماد و ارتبياطات
 _2فقدان آگاهي از مفاهيم مديريت دانش
موانع استقرار مديريت دانش در سازمان هاي دولتي :سازمان خصوصي بايد ارزش افزوده ايجاد كند )
 _1عدم آشنايي مديران با مديريت دانش
_2طبيعت منزوي سازمان هاي دولتي( عدم رقابت با بخش خصوصي ،عدم نياز به ارزش افزوده)
 -3نبود فرهنگ مشاركت در سازمان ( تعهد كارمندان كمتر است )
 _4كارمندان به دانش ،به عنوان كسب قدرت نگاه مي كنند ( قبراي امنيت شغلي)

منبع  :كتاب توربال

