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ش ـج دانـرویـک به تـمـدف کـبا ه» 

صی حوزه های بندری و دریایی، ـتخص

ت به ـبـسـادگی دارد تا نـریه آمـاین نش

خاص حقیقی ـته اشـش اندوخـر دانـشـن

ل و ـمـت حـعـنـال در صـعـو حقوقی ف

 « دـایـمـدام نـاق یـایـل دریـقـن
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 الزامات ملي استقرار مديريت دانش
 علمی هاياندوخته مدیریت دانایی محوري یادانایی،  مدیریت دانش، مدیریتآنچه امروزه از آن به عنوان 

(Knowledge management - KM )توليد ثروت و وريبا هدف افزایش بهرهكه در آن  استرویكردي گردد یاد می ،

انجام  چگونگی هاي علمی در خصوصاطالعات و اندوختهپذیرتر، توليد كاال یا خدمات رقابت ایجاد ارزش افزوده در

 گيرد.ط قرار میهاي مرتباختيار سایر افراد یا بخش بصورت نظام مند در ، فعاليت

مند اال و خدمات، ضرورت نظامبه دليل جهانی شدن اقتصاد و رقابت شدید بين توليدكنندگان ك (micro)در سطح خرد 

یا فعال در بازارهاي بين المللی به مراتب از  تخصصیدر سازمان هاي  كردن اندوخته هاي تجربی و یافته هاي دانشی،

در سطح كالن  .گرددیاد میسازمان اساسی هر ي برخوردار بوده و از آن به عنوان یكی از راهبردهاي بيشتراهميت 

(macro) از فعاليت هاي دانشی اجزاء منجر به افزایش توان رقابتی یك كشور در ارتقا موقعيت و سهم  اينيز مجموعه

خود از بازارهاي بين المللی می شود از این رو تاكيد بر استقرار مدیریت دانش همواره در زمره راهبردهاي كشوري مورد 

 تاكيد قرار می گيرند.  

ددي بر اهميت این موضوع مهم تاكيد كرده اند كه گواهی بر ضرورت و و سياست هاي ملی متع سنادكشور ما نيز ادر 

 اهميت استقرار مدیریت دانش و دانش محوري دارند. از جمله این اسناد و الزامات می توان به موارد زیر اشاره كرد:

 نقشه جامع علمي كشور: (1

بعد از قانون اساسی است و براي تدوین  سند چشم انداز كشور به فرموده رهبر معظم انقالب دومين سند عالی كشوري 

به كليه بخش هاي اجرایی به عنوان  1389سازوكارهاي اجرایی نيل به اهداف سند، نقشه جامع علمی كشور تدوین و در اواخر سال 

ش، راهبرد راهبرد اصلی است. با توجه به اهميت مدیریت دان «13»قانونی الزام آور جهت اجرا ابالغ گردید. این سند مشتمل بر 

 و اخالق بر مدیریت جامعه ابتناي و دانش مدیریت كردن نهادینه": این سند به شرح زیر به موضوع پرداخته است:  «4»شماره 

. براي هر "امنيتی -دفاعی و فرهنگی اجتماعی، سياسی، اقتصادي،، علمی، در نهادهاي اسالمی -ایرانی الگوهاي اساس بر دانش

ادي راهبرد ملی و اقدام ملی تدوین شده است كه در ادامه به راهبردها و اقدامات ملی راهبرد امع، تعدیك از راهبردهاي نقشه ج

 اشاره می گردد. 4شماره 

 :شش گانه ملي راهبردهايالف( 

 مختلف دستگاههاي و نهادها در اطالعات و دانش مديريت فرايند سازيپیاده  .1

 محصول به ايده تبديل فرايند تقويت و دانش توسعة و كاربرد و انتشار تولید، انجري سه بین در افزا هم و مستمر ارتباط .2

 و پژوهش فرهنگ سازينهادينه و كشور كالن تصمیمگیري نظام در دانش دانشمندان و نظرانصاحب مشاركت تسهیل و ساماندهي .3

 گیري تصمیم مختلف سطوح در كنترل و ارزيابي

 و توسعه سازيها، تصمیم در مشاركت ارتقاي و علمي مرجعیت نقش ايفاي منظور به علمي هايجمعیت و هاانجمن تقويت و ساماندهي .4

 فناوري و علم انتشار و ترويج
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 علمي مرجعیت تحقق به يابيدست رويکرد با داخلي معتبر علمي مجامع و هانشست علمي، هايهمايش كمي و كیفي ارتقاي .5

 بازار نیازهاي و نوآوري و فناوري ،علم نگاريآينده و پايش رصد، .6

 :ملي مدون در راستاي راهبردهاي فوق اقداماتب( 

 تقويت با ويژه به آنها از استفاده و انتشار و صريح دانش به ضمني دانش تبديل سازوكارهاي تقويت و دانش مديريت نظام استقرار .1

 ارتباطات و اطالعات فناوري زيرساختهاي

 دانش انتشار و انتقال تسهیل و تعامالت افزايش منظور به فناوري و تحقیقاتي هايشبکه توسعة و ايجاد از حمايت .2

 و داوري ثبت، تولید، فرآيندهاي اصالح و استانداردسازي مأموريت با كشور فناوري و علمي اطالعات نظام به بخشي انسجام و تقويت .3

 و اختراعات علمي، كتب و مجالت مقاالت، فناوري، و پژوهشي هايطرح ها،نامهپايان ها،رساله براي يکپارچه اطالعاتي هايبانک ايجاد سنجش،

 پژوهشگران اكتشافات

 (ISC)اسالم جهان علوم استنادي پايگاه تقويت و علمي انتشارات ساماندهي و بنديرتبه .4

 تأيیدشده هايپژوهش از كشور كالن هاي گیري تصمیم و ريزيها برنامه ها،سیاستگذاري منديبهره منظور به الزم وكارساز طراحي .5

 مرتبط علمي هايانجمن و تفکر هايكانون مؤسسات، و ها فرهنگستان جمله از علمي معتبر مراجع در

 داخلي فناوري و پژوهشي مؤسسات به دادن اولويت راستاي در ملي فناوري و تحقیقاتي مطالعاتي، هايطرح واگذاري مقررات اصالح .6

 ترويجي هايبرنامه كیفیت و كمیت فناوري، و علم توسعه در بخشي اثر میزان ملي، هايريزيبرنامه در مشاركت میزان به دهياولويت .7

 ملي هايجمعیت و هاانجمن بنديرتبه و ارزيابي شاخصهاي در فناوري و علم حوزه در

 واگذاري تسهیل و داراولويت هايحوزه در ويژه به علمي هايجمعیت و هاانجمن توسط تخصصي هايهمايش برگزاري از حمايت .8

 آنها به تخصصي و علمي نشريات

  اولويتداراي  هايحوزه در الملليبین و داخلي علمي همايشهاي در دانشمندان مشاركت و حضور تشويق و تسهیل .9

 غیردولتي مؤسسات و دانشگاهي مراكز علمي، هايانجمن مشاركت با داراولويت هايحوزه در فناوري و علم رصد نهادهاي ايجاد .10

 همانگونه كه مالحظه می گردد اولين راهبرد ملی و اولين اقدام ملی به استقرار مدیریت دانش در سازمان ها و نهادها تاكيد دارد.

 سیاست هاي اقتصاد مقاومتي: (2

بویژه در دوران پساتحریم توان اقتصادي كشور  ءتقااربه نظرم كمتر كسی بر ضرورت رعایت سياست هاي اقتصاد مقاومتی در 

 دارند. مدیریت دانش بند سياست هاي اقتصاد مقاومتی تاكيد ویژه اي به موضوع «24»بند ابتدایی از مجموع  3 تردید دارد.

 حداكثر به و كارآفريني توسعه منظور به كشور علمي و انساني هاي سرمايه و مالي منابع و امکانات كلیه سازي فعال و شرايط تأمین -1بند 

 درآمد كم طبقات نقش درآمد و ارتقاء بر تأكید و جمعي هاي همکاري تشويق و تسهیل با اقتصادي هاي فعالیت در جامعه آحاد مشاركت رساندن

 .متوسط و

 جهاني جايگاه ارتقاء منظور به نوآوري ملي نظام ساماندهي و كشور علمي جامع نقشه اجراي و سازي پیاده بنیان، دانش اقتصاد پیشتازي -2بند  

  " منطقه در بنیان اقتصاد دانش اول رتبه به دستیابي و بنیان دانش خدمات و محصوالت صادرات و تولید سهم افزايش و كشور
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 ايجاد بستر ،اقتصاد پذيري رقابت تقويت كار، نیروي توانمندسازي تولید، عوامل تقويت با اقتصاد در وري بهره رشد قراردادن محور  -3بند 

 .كشور مناطق هاي مزيت جغرافیاي در متنوع هاي قابلیت و ظرفیت كارگیري به و استانها و مناطق بین رقابت

باشند ولی خصص مربوط به حوزه هاي یادشده میبه نوعی وابسته به بهره مندي از دانش و ت هر یكسایر بندها نيز تحقق هرچند 

امري ها تقریبا هدف متعالی، بدون استقرار نظام مدیریت دانش در سازمانسه  دستيابی به این گرددهمانگونه كه مالحظه می

 غيرممكن است. 

 اداري نظام كلي سیاست هاي (3

بند است كه در آن بندهاي  «26»سياست هاي كلی نظام اداري كه توسط رهبر معظم انقالب به سه قوه ابالغ گردید مشتمل بر

 ه شرح زیر هستند:مرتبط با مدیریت دانش ب

 .مديران ارتقاي و نصب در اسالمي اخالق بر مبتني ساالري شايسته و گرايي دانش - 4بند 

 .مهارت هاي آنان و تخصص دانش، سطح ارتقاي و بهسازي و انساني منابع معنوي رشد زمینه ايجاد - 5بند 

 .اسالمي ارزشهاي بر ابتناء با اطالعات، سازي يکپارچه و دانش مديريت اصول بکارگیري طريق از اداري نظام كردن بنیان دانش -16بند 

 هاي كلي برنامه ششم توسعهسیاست (4

بند هستند كه در بين آنها موارد  «80»این سياست ها كه براي تدوین احكام برنامه ششم توسعه كشور ابالغ گردیده اند مشتمل بر 

 نتایج خدمات یا محصوالت دانش بنيان است.زیر مرتبط با استقرار مدیریت دانش و استفاده ملی از 

 و منطقه بازارهاي در حضور تقويت و تجاري سازينشان آن، به وابسته خدمات و صنعتي محصوالت و تولید شیوه نمودن بنیاندانش -27 بند 

 .جهان

 جامع نظام توسعه و ،نوآوري و ژوهشپ سازيتجاري و محورمسأله هايپژوهش از تحماي و نوآوري ملي نظام ساماندهي و توسعه -80بند 

 .بنیاندانش اقتصاد نیاز به پاسخ جهت در مالي تأمین

 ناميده شده است، "مل، اقدام و عاقتصاد مقاومتی"در سالی كه طبق فرمایش رهبري  نشریه امواج دانش در نظر دارد تا

اهميت مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل دریایی را تبيين نماید چرا كه به یقيين استقرار مدیریت دانش در سازمان 

هاي فعال در حوزه هاي خدمات بندري و دریایی گامی مهم در افزایش سهم  بنادر و دریانوردي، بنادر تابعه و شركت

 سهم دانش در اقتصاد كشور خواهد بود. ءكشور از بازارهاي متعدد صنعت حمل و نقل دریایی و ارتقا

 محمد علي حسن زاده

 مديركل مركز مطالعات و بررسي هاي راهبردي

 سازمان بنادر و دريانوردي
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 موج دوم
 تازه ها
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  رهبري دانشرهبري دانش

 سازمان  ارزش آفرینی دانش در 

 رهبري" از سخن اكنون بود،[ 2]"تفكر هاي كانون" در توجهی جالب موضوع[ 1]"دانش مدیریت" پيش چندي تا اگر 

مدیریت و اطالع رسانی را به خود جلب نموده است. البته  قلمروهاي در فعال اندیشمندان توجه و است آمده ميان به[ 3]"دانش

ي از یكدیگر نيستند و در بسياري از مباحث همپوشانی دارند. رهبري دانش حاكی از تغيير چشمگير چالش این دو موضوع جدا

[ نمی تواند 4]"ارزش آفرینی"هاي فرا روي مدیران طی سال هاي اخير است. امروزه كاماًل محتمل است كه هيچ عاملی به اندازه 

شاهد و مبناي چنين ادعایی عالقه و تمایل روز افزون سازمان ها به یافتن منشأ تغييرات و تحوالت بنيادین در یك سازمان گردد. 

 راههاي جدیدي است كه می توانند به وسيله آنها ارزش بيشتري را عاید سازمان خودشان نمایند.

سانی و منابع دیگر دانش به منبع اقتصادي كليدي سازمان ها تبدیل شده است و این در حالی است كه سرمایه هاي مادي، نيروي ان

[ به روشنی قابل ۵]"سازمانهاي دانش محور"طبيعی به عنوان منابع ثانوي سازمان ها در نظر گرفته می شوند. این رویكرد نوین در 

 تشخيص است.

 
[ تنها در اختيار معدودي از مدیران ارشد یك 6]"قيمت دانش ذي"به عالوه، گسترش وسایل ارتباطی سبب شده است كه دیگر 

ن نباشد. در گذشته رهبران عالی سازمان ها چشم انداز دراز مدت و تصميم گيري هاي كالن را مورد توجه خود قرار می سازما

[ موجود در سازمان كه متشكل از 8]"سيستم دانشی"[ توسط ۷]"دانش تأثيرگذار"دادند، حال آنكه روز به روز و فصل به فصل 

منتشر می شود. در نتيجه، چالش اصلی فرا روي مدیران امروزي افزایش دانایی و  [ آن سازمان است توليد و9]"كاركنان دانشی"

[ می گردد. بدین ترتيب شاهد پدید 10]"ارزش بازار"ارتقاي كارایی كاركنانی است كه دانشی را توليد می كنند كه سبب افزایش 

 ].1[ شود می یاد[ 11]"آفرین ارزش انهايسازم"آمدن نسل جدیدي از سازمانهاي دانش محور هستيم كه از آنها با عنوان 

 هستند؟ سازمانهایی نوع چه آفرین ارزش سازمانهاي ●

 "دانش موازي غير رهبري" آفرین ارزش سازمان یك
 پيش هاي چالش با مواجهه منظور به خودش مشتریان براي را[ 12]

ينی نشده فراهم می سازد. منظور از رهبري غير موازي دانش، ب

قابتی ميان سازمان هاي رقيب در زمينه توليد و حفظ وضعيت ر

[ است كه در موقعيت هاي حساس 13]"دانش تجاري"دستيابی به 

و چالش آفرین سبب برتري سازمانها نسبت به یكدیگر در عرصه 

 د كاال یا ارایه خدمات می گردد. تولي

 -ارتقاي درک مشتریان از شرایط كاري و اقتصادي عصر فرا

[ و عمليات خدماتی 14]"شی وابسته به انسانكار دان"صنعتی، 

یكپارچه تمام تالش یك سازمان ارزش آفرین را به خود اختصاص 

می دهد و در دراز مدت سبب وفاداري و پایبندي مشتریان به آن 

سازمان می گردد. جریان مداوم چالش ها سبب می شود تا دست 
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پژوهش به منظور اندركاران اینگونه سازمانها دائماً سرگرم مطالعه و 

یافتن راههاي جدید براي پاسخگویی به نيازهاي روزآمد مشتریان 

استعداد "باشند. بدین ترتيب سازمان هاي ارزش آفرین، ناخواسته 

[ خود را تقویت می نمایند و همين امر قابليت اطمينان 1۵]"دانشی

 ا نزد مشتریانشان افزایش می دهد.به آنان ر

، افزایش ظرفيت توليد و رضایت كاركنان ارتقاي عملكرد، بهره وري

از كار همگی اهداف دیگري هستند كه یك سازمان ارزش آفرین 

دنبال می كند. بنابراین، سازمانهاي ارزش آفرین بيش از همه می 

تواند مورد توجه و عالقه مؤسسات صنعتی و توليدي باشد چرا كه 

مورد توجه  این سازمانها دقيقاً به چيزهایی اولویت می دهند كه

نهادهاي صنعتی است. نكته قابل توجه دیگر این است كه سازمان 

هاي ارزش آفرین می توانند ساز و كار و چارچوب هاي مورد نياز 

مؤسسات صنعتی را در قالب بسته هاي نرم افزاري ارایه نمایند. 

دانش "[ براي اینگونه مؤسسات به 16]"دانش رسمی"بدین ترتيب 

یل می شود. از اینرو، پرسشی كه اغلب در ذهن [ تبد1۷]"كاربردي

آیا دانش نيز "[ مبنی بر اینكه 18]"اقتصاد دانش"دست اندركاران 

مطرح می شود، در قالب یك روش  "مانند كاال قابل فروش است؟

 دارد.  شناسی كاربردي پاسخ مثبتی را در پی

معناي واقعی سازمان هاي ارزش آفرین زمانی آشكار می گردد كه 

ین سازمانها امر آموزش مؤسسات صنعتی را بر عهده می گيرند و ا

منابع انسانی فعال در آنها را بر مبناي استراتژي هاي انعطاف پذیر 

بازار تحت آموزش قرار می دهند. سازمانهاي ارزش آفرین در بعد 

 آموزش سه هدف اصلی را دنبال می كنند:

تحت آموزش به گونه الف( ارایه دیدگاههاي تجاري جدید به افراد  

 . گردد آنان در[ 19]"تجاري هوش"اي كه سبب افزایش 

  آنان بازرگانی مدیریت و سازمانی تفكر به بخشيدن عمق( ب

 ]. 1[همكاران ميان دانش تسهيم به آنان تشویق( ج

 رهبر دانش است؟ كسی چه 

بدون شك رهبران دانش شكل جدیدي از مدیران 

مالً در چارتهاي مرسوم سازمانی سازمانی هستند. این مدیران كا

نمی گنجند. این دسته از مدیران اغلب در نقاط اتصال درون 

سازمان ها و درست در مرز اشتراک بخش ها و واحدهاي سازمانی 

یافت می شوند. پست هاي فرماندهی و كنترل سازمان نيز معموالً 

 خالی از این نوع مدیران نيستند. 

ش مستلزم پذیرش و داشتن درک واقع ارایه تعریفی براي رهبر دان

بينانه از این عنوان است. همچنين مستلزم آن است كه یك فرد 

[ به هنگام شنيدن این اصطالح، مسؤوليت هاي 20فرهيخته]

مدیریت دانش را متمركز بر توسعه كاركردها و راه حل هاي مدیریت 

دانش در نظر آورد. پرسشی كه درست در همينجا مطرح می شود 

یا اینكه  "آیا ما واقعاٌ به رهبري دانش نياز داریم؟"است كه  این

. با آگاهی از انواع "چه نوع رهبري دانشی مورد نياز ماست؟"

رهبران دانش می توانيم بر اساس نقش آنان تعریف درستی را از هر 

یك ارایه دهيم و متناسب با نياز سازمان خود از آنان بهره برداري 

 نمایيم.

[ صورت گرفت، 21چند جانبه كه توسط گروه دلفی] در یك بررسی

روشن شد كه در عمل رهبر دانش طيف گسترده اي از پست هاي 

سازمانی را بدون توجه به عنوان پذیرفته شده سازمانی در بر می 

]. برجسته 2گيرد و شامل كاركردها و ویژگی هاي مشابهی است [

و فناوري ترین وِیژگی عبارت است از تجربه تركيبی تجارت 

اطالعات، چيزي كه حداقل به ده سال تجربه كاري در هر دو حوزه 

نيازمند است. همچنين برخورداري از تفكر سازمانی و عالقه به 

سطحی از كار و فعاليت كه توسعه یكی از پيامدهاي اجتناب ناپذیر 

آن است. این رهبران باید ضمن رعایت ارتباطات جاري در سلسله 

شبكه هاي غير رسمی را در جهت ایجاد سازمانهاي مراتب سازمانی، 

غير رسمی و پنهان تقویت نمایند. از طریق همه این كانالهاست كه 

رهبران دانش می توانند روش ها و سيستم هاي جدید را براي 

ترغيب دانش پژوهان به رقابت با فراهم كنندگان دانش معرفی 

 نمایند.

ارند؟ چنين نيازي بدیهی چرا سازمان ها به رهبران دانش نياز د

است زیرا باید بر موانع طبيعی فرا روي تسهيم و اشتراک دانش در 

محيط هاي بزرگ كسب و كار فایق آیند. این در واقع عصاره 

مدیریت دانش است. سازمانها با هر اندازه و هر تخصص به این باور 

نون رسيده اند كه تبادل تجربيات و نه فقط كاربرد فناوري، قلب و كا

توانایی مدیریت دانش در تأمين اهداف تجاري و نياز كاربران و 

مشتریان است. این امر به ویژه در یك فرهنگ آزاد با تقویت كانال 

هاي ارتباطی صورت می پذیرد. رهبري دانش براي تسهيل ایجاد 

 فضاي مورد نياز تشریك و تسهيم دانش الزم است.

رهبران دانشی كه در این براي اثبات این نكته باید متذكر شد 

بررسی به شكل برجسته اي نمایان شدند، ویژگی هاي خاصی را از 

خود نشان دادند نظير: مهارتهاي گردآوري دانش، سازماندهی، طبقه 

بندي و ارتباط سازمانی. ضمن آنكه از سایر مهارت هاي پيشرفته 

مانند فناوري اطالعات در دستيابی به موفقيت هایشان بهره می 

]. اگر چه امروزه براي سازمانها غيرممكن است كه دانش 2ردند [ب

خود را بدون استفاده از فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی قابل نفوذ 

نمایند؛ اما همواره این انتظار از مدیران می رود كه پيش از هر چيز 

دیگري از مهارت هاي ضروري مدیریت برخوردار باشند و مذاكرات 
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نی بر شبكه را پا به پاي ارتباطات چهره به چهره به و ارتباطات مبت

 پيش ببرند.

 دانش رهبران انواع ●
 انتخاب مسير در را اوليه هاي گام ها سازمان از بسياري

در ذهن جمعی سازمان  تا اند برداشته[ 22]ارشد دانش مدیر یك

خود نفوذ كنند. این رویكرد موضوع بسياري از مباحث رهبري 

اگر چه تعدادي از سازمان ها چنين جایگاهی را در  دانش بوده است.

چارت سازمانی خود براي این دسته از رهبران یا به عبارت بهتر 

مدیران در نظر گرفته اند، اما این رویكرد تنها یكی از چندین 

رویكردي است كه امروزه براي نهادینه كردن امر رهبري دانش مورد 

یادي رهبران دانش را به كار استفاده قرار می گيرد. سازمانهاي ز

[، 23]"تحليل گر دانش"گرفته اند و براي چنين متخصصانی عنوان 
[ را برگزیده اند. وظيفه و نقش 24]"مباشر دانش"یا  "مدیر دانش"

این افراد بسيار مشكل تر از مدیر دانش ارشد است و اغلب عقاید و 

دانش  دیدگاههاي صریحی را بر عليه در اختيار داشتن انحصاري

 ابراز می نمایند.

تحليل گر دانش مسؤول گردآوري، سازماندهی و اشاعه دانش است 

كه معموالً بر حسب درخواست یا دستور چنين فعاليت هایی را 

انجام می دهد. تحليل گران دانش، مخازن متحرک بهترین 

كاركردها هستند و رهبري دانش را به این شكل فراهم می نمایند. 

واقع كتابخانه اي از اطالعات مربوط به چگونگی تسهيم این افراد در 

و تشریك دانش در سازمان هستند. البته قابليت اطمينان چيزي 

است كه از یك تحليل گر دانش بطور طبيعی انتظار می رود و 

كتابخانه متحركی كه می خواهد اطالعات مربوط به چگونگی تسهيم 

سازمان بگذارد، باید از و تشریك اطالعات را در اختيار اعضاي یك 

چنين ویژگی مهمی برخوردار باشد. باید توجه داشت در صورتی كه 

این افراد سازمان را ترک كنند، این دانش را نيز همراه خود خواهند 

برد، از اینرو باید همواره مراقب سطوح دسترسی این افراد به 

قيمت موجود در سازمان بود. خطر اصلی زمانی  اطالعات ذي

ایش می یابد كه این دانش و اطالعات به دست سازمان هاي افز

رقيب بيافتد، لذا باید تدابيري را نظير تأمين مالی تحليل گران 

دانش پس از ترک سازمان اندیشيد تا صيانت كامل از دانش سازمان 

مدیر دانش مسؤول هماهنگی كوشش هاي مهندسان،  به عمل آید.

یر دانش اغلب در سازمان هاي كارفرمایان و تحليل گران است. مد

بزرگ مورد نياز است چرا كه معموالً در این سازمان ها فرایندهاي 

بيشمار تسهيم دانش روي می دهد. مدیر دانش هماهنگی الزم ميان 

این فرایندها را در یك واحد كاري فراهم می سازد. خطر داشتن 

مدیران دانش این است كه نتيجه نهایی حاصل موفقيت كليه 

دیران دانش خواهد بود و در صورت شكست یكی از آنها سازمان م

نمی تواند اهداف خود را بطور كامل محقق سازد. با وجود چنين 

احتمال خطري، مدیر دانش می تواند با موفقيت در یك سازمان به 

یك رهبر دانش تبدیل شود چرا كه كليه هماهنگی هاي ضروري را 

هده دارد و از زیر و بم فعاليت هاي براي انجام فرایندها شخصاً بر ع

هر واحد به خوبی باخبر است. همين امر سبب می شود تا تسهيم 

 دانش به خوبی در ميان كليه واحدهاي سازمان صورت گيرد.

گاهی ممكن است بر اثر انباشت و تراكم بيش از حد دانش، سازمان 

متوسل به یك منبع واحد اطالعاتی جهت گردش اطالعات در 

ان گردد. در این حالت سازمان دچار نوعی انقباض دانش می سازم

شود و در این صورت كنترل، فرماندهی و هماهنگی فعاليت هاي 

كليه گروههاي توليد كننده دانش در سازمان بر عهده یك مدیر 

دانش خواهد بود. همكاري كليه اعضاي تيم یا واحد سازمانی با مدیر 

برخوردار است و كوشش هاي  دانش در این مقطع از اهميت خاصی

 وي را ثمربخش خواهد نمود.

مدیر دانش ارشد مسؤول هماهنگی گسترده ميان كليه فعاليت هاي 

اغلب به  CKOرهبري دانش است. مدیر دانش ارشد یا اصطالحاً 

عنوان رهبر دانش اصلی سازمان در نظر گرفته می شود. نكته قابل 

و را با مدیر اجرایی ارشد یا توجه در این ميان این است كه نباید ا

 CKO( اشتباه گرفت. اگر چه ممكن است CEO[)2۵مدیر عامل ]

[ در سازمان در نظر گرفته شود، IT ]26 بخشی از ساز و كار انسانی

مسؤول مالكيت زیرساخت  CKOاما اغلب اینگونه نيست. 

اطالعاتی در یك سازمان نيست، بلكه مسؤوليت روش ها، كاركردها 

هاي مدیریت دانش را بر عهده دارد. در حال حاضر این  و راه حل

نقش معموالً به صورت انفرادي بر عهده مدیران گذاشته می شود و 

اغلب پرسنل یا تيمی از كاركنان براي آن در نظر گرفته نمی شود. 

به عبارت دیگر هر مدیر مسؤول مدیریت دانشی است كه با آن سر 

و دانش پيشرفته گردآوري دانش باید از مهارت  CKOو كار دارد. 

برخوردار باشد و بتواند براي نيازهاي اطالعاتی سازمان تدابير به 

موفق كسی است كه در  CKOهنگام و مناسبی بياندیشد. یك 

[ 2۷]"دانش ضمنی"بحبوحه تعامالت مشتریان با كاركنان سازمان 
در  را به دانش كاربردي تبدیل نماید و آن را به صورت مدون و منظم

مخازن مربوطه جهت استفاده هاي بعدي ذخيره نماید. چنين 

 قابليت هایی سبب تقویت جنبه پاسخگویی سازمان می شود.

در یك پست سازمانی كمترین كاري است كه  CKOقرار دادن یك 

یك سازمان می تواند براي رهبري دانش خود انجام دهد. شاید كار 

دانش را دارد نيز راه  یك سازمان با یك نفر كه دیدگاه مدیریت

بيافتد، اما مدیریت واقعی دانش مستلزم تحمل هزینه ها و صرف 

زمانی است كه در دراز مدت به نفع تمام سازمان خواهد بود. بدون 
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شك كليه گروههایی كه در سطح سازمان سرگرم مدیریت دانش 

هستند، به یك رهبري كالن و واحد نياز دارند. مدیریت دانش بنا بر 

و افرادي   LOB[28ذاتی خود متأثر از خطوط كار یا اصطالحاً ] طبع

است كه در رأس سازمان قرار دارند. از اینرو بهترین كاري كه می 

توان انجام داد، ایجاد نوعی هماهنگی ميان فعاليت هایی است كه 

خروجی هاي اطالعاتی و دانشی دارند. بنابراین یك رهبر دانش 

طوط كار حضور دارد می تواند این منفرد كه در ميان كليه خ

 هماهنگی را به بهترین شكل ایجاد نماید. 

مباشر دانش مسؤول فراهم ساختن پشتيبانی حداقل و در عين 

حال مداوم از كاربران دانش است كه در قالب تأمين ابزارها، روش ها 

و كاركردهاي تخصصی مدیریت دانش می تواند این پشتيبانی را به 

اشر دانش از كاربردي ترین و فرصت ساز ترین عمل آورد. مب

مشاغل سازمان برخوردار است. یك مباشر دانش معموالً فردي 

است كه نقش یاري رسان به دیگران را براي فهم بهتر و استفاده 

مناسب از فناوري و كاركرد مدیریت دانش بر عهده دارد. واژه 

سانی كه در به خاطر مالقات هاي پياپی چنين فردي با ك "مباشر"

]. این 2مطالعه گروه دلفی مورد مصاحبه قرار گرفتند، به كار رفت [

واژه در برگيرنده مسؤوليت و تمایل به راهنمایی دیگران است هر 

چند كه شاید كاربرد این واژه به تنهایی چندان روشن نباشد و تا 

 حدودي سبب ابهام در ذهن شنونده آن شود. 

 چيست؟ شما سازمان نياز 
 می تسهيل را دانش تسهيم و ایجاد كه هستند هایی چارچوب ایجاد براي مشاورانی و كاركردها بهترین مربيان دانش برانره

ان دانش تنها پل هایی را ميان توليد كنندگان و مصرف كنندگان دانش می سازند. رهبر. نيستند دانش صاحبان و مالكان افراد این اما. نمایند

كه فرهنگ حاكم بر سازمان را می سازد. و باالخره این كاركنان دانش هستند كه دالیل منطقی را براي بهره برداري این رهبري سازمان است 

، مدیر دانش، كارفرما یا مباشر همگی می توانند انواع رهبر دانش باشند اما این CKOاز رهبري دانش مطرح می نمایند.همانطور كه گذشت، 

را بدرستی تشخيص دهد و متناسب با آن رهبر دانش را به كار گيرد. معاون رئيس یا مدیر سيستم ها الزاماً سازمان است كه باید نياز خود 

نمی تواند رهبر دانش مناسبی هم براي سازمان شما باشد. شاید هيچ كس در سازمان شما از چنين ویژگی برخوردار نباشد. به وضعيت 

مسؤوليت را براي رهبري دانش تعيين نمایيد. این سطوح ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ تسهيم دانش در سازمان خود توجه كنيد و سطوح 

در سازمانی كه عالقه و منافع اجرایی  CKOحاكم بر سازمان شما دارند. سپس بر مبناي این سطوح عمل كنيد. به عنوان مثال قراردادن یك 

اساساً اعتمادي به یكدیگر ندارند، سخن  LOBر جایی كه مدیران كمی در امر مدیریت دانش دارد، یك اشتباه فاحش است و همچنين د

نمی تواند درمانی را براي برطرف نمودن  CKOگفتن از رهبري دانش بيشتر به یك شوخی یا جوک شبيه است تا یك اصل مدیریتی. یك 

يم با جو سازمان و ارزشهاي رایج در آن ارتباطات ضعيف و بی اعتمادي حاكم بر یك سازمان ارایه دهد چرا كه این وضعيت ارتباط مستق

شكی نيست كه رهبري دانش جزئی مهم در مجموعه كاركردهاي مدیریتی هزاره جدید است. سازمان ها باید در صدد تعریف ساز و  دارد.

مقدمه اي براي آغاز این كارهاي مناسبی براي بكار گيري این امكان جدید در سازمان هاي خود باشند. قواعد و مقررات مكتوب بر كاغذ تنها 

 .به هنگام كار خود را نشان می دهدحركت است و ابعاد واقعی مدیریت دانش در عمل و 

 مهدي جانباز گردآوري:

 :منابع 

1. Knowledge Leadership: Leveraging Knowledge That Creates Value  
 http://www.pepitone.com/content/know.asp 
2. Stacie Capshaw and Thomas M. Koulopoulos, "Knowledge Leadership", DM Review Magazine 
http://www.dmreview.com/article_sub.cfm?articleId=20 

:واژگان

[1 ]Knowledge Management 
[2 ]Think Tanks 
[3 ]Knowledge Leadership 

[4 ]Value Creation 

[۵ ]Knowledge-based Organizations 

[6 ]Valuable Knowledge 

[۷ ]Impressive Knowledge 

[8 ]Knowledge System 

[9 ]Knowledge Workers 

[10 ]Market Value 

[11 ]Value Creator Organizations 

[12 ]Unparalleled Knowledge Leadership 

[13 ]Commercial Knowledge 

[14 ]Human-dependent Knowledge Work 

[1۵ ]Knowledge Potential 

[16 ]Formal Knowledge 

[1۷ ]Practical Knowledge 

[18 ]Knowledge Economy 

[19 ]Business Intelligence 

[20 ]Intellectual 

[21]The Delphi Group  

[22 ]Chief Knowledge Office (CKO 

[23 ]Knowledge Analyst 

[24 ]Knowledge Steward 

[2۵ ]Chief Executive Officer (CEO 

[26 ]Information Technology 

[2۷ ]Implicit Knowledge 

[28 ]Lines 

Of Business 
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 موج سوم
 پرونده ويژه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ماهنامه مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی ایران 
 
 

 امواج دانش  |  12 

 سیر تکامل مديريت دانش
 

و  سرمایه كليدي زمين و كه به ترتيب در آنها منبع صنعتی انقالب و كشاورزي بمراحل انقال از گذر از پس جهان

 .1است دانش درآمد، و ثروت خلق اصلی ارزشمند و منبع آن در كه است بوده اطالعاتی انقالب شاهد می رفت؛ بشمار كار، نيروي

 دانش مقوله با و است شده بدل وكارها كسب موفقيت براي اساسی محرک نيروهاي از به یكی دانش امروزه دیگر، عبارت به

 رقابت تقویت پيشرفت و منظور به دانش مدیریت حوزه در تحقيق از و شده رفتار سيستماتيك طور به ملموس دیگر منابع مانند

 و جهانی رقابت انسانی ، نيروي جابجابی و خروج نرخ باالي آن در كه امروز دنياي خاص شود. شرایط می استفاده پذیري

 روشهاي بدون نيز و خبره كاركنان و مدیران بدون وجود امروزي سازمانهاي كه رقابتی، موجب گردیده محيط سریع ييراتتغ

 سازمانها و بنگاه هاي بزرگ مدیران رو، این از2 نداشته باشند مؤثر رقابت امكان افراد، دانش برداري بهره و كسب ، مدیریت

 براي بستري می توان آن با مدیریت كه می دانند سازمانی سرمایه زرگترین و مهمترینبعنوان ب انسانی را ،دانش نيروي جهانی

 كرده باز را خود جاي چنان تدریج به دانش مدیریت دراكر، پيتر زعم نمود. به فراهم پایدار توسعه و رقابتی مزیت رقابت، ایجاد

 .3است شده تبدیل  21قرن در نها سازما موفقيت راز كه به

 

 
 

 

                                                           
. نكيوكار و حكيم   1    

 اكبري و مرادي . 2

3 . Drucker 
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. دگير ارقر نظر مد یخیرتا منظر از نشدا مدیریت تكامل هنحو تا دارد نشجادا مدیریت يها لمد و ها روش مقوله به ورود از قبل

 حطر هجایگا زه،حو ینا كلی مفاهيم از برخی ورمر بر وهعال تا آورد می همافر را نمكاا ینا نشدا مدیریت تكاملی سير سیربر

 ارقر ركا رستود در نشدا مدیریت یخچهرتا سیربر مستند از بخش ینا در رو ینا از. ديرگ ارقر توجه ردمو نيز نهاآ موضوعی

 .ستا هشد يمختلف پيگير يها جنبه از ،شد هداخو داده توضيح مهادا در نچهآ سساا بر سیربر ینا كه گرفته

 (.1388) نفيسی،دشو می يبند تقسيم مرحله رچها به نشدا مدیریت لتحو سير سیربر عنو یك در -لفا

 ازيندا راه و نصب با اههمر و نماسازنی درو وري هبهر بر تمركز با 1992لسا یلاوا از دیكررو ینا: تطالعاا ژيتكنولو دیكررو -اول مرحله

 ز شد.غاآ نمازسا در ها داده يها هپایگا اعنوا

 .  دبو طرفه یك تتعامال و يمشتر بر تمركز با اول مرحله مشابه -دوم حلهمر

 تالدتبا و تعاملی تطالعاا ژي،تكنولوو نيك ولكترا رتتجا وب، تصفحا دیجاا با 1994 لسا از: طرفهدو تتعامال مرحله -مسو حلهمر

 . یافت مهادا  2001لسا تا و زغاآ قتو متما نيكیولكترا

 به امقدا مناسب محيط دیجاانمند و اتو ادفرا امستخدا و ادفرا روي اريگذ سرمایه با مرحله ینا در: ادفرا نشدا ارزش -رمچها مرحله

 .دشو می ارپاید قخال نمازسا یك دیجاا

 در ادامه ارائه ميگردد: كه هشد سیربر دهگستر حيطه در مدیریت لتحو سير یگرد سیربر در -ب

 صنایع توسعه و اتتوليد یشافزآن ا اههمر به كه مدیریتی اتتفكر و 19 و 18 ونقر صنعتی بنقالا به نشدا مدیریت صلیا یشهر

 . (1384 ن،)الهيجانيا ددگر می بر ،دش حمطر

 طبقه یك كه دكر انعنواو . دكر دهستفاا”  ۵هیندآ يها فقا“ منا به كتابی در“  4ورز نشدا“  واژه از ،كردرا پيتر ،19۵9 لسا در

 نشدا يگيرركا به و كسب ايبر خوبی ناییاتو و سمیر زشموآ ان،گرركا ینا. ستا رظهو لحا در صنعتی انگرركا از جدید ريكا

 .دكر تعریف را نعيا و ننها نشدا بين يها وتتفا و تبيين را نشدا قضيه ،پوالنییكل ما ،1966 لسا در. شتنددا ينظر و تحليلی

نه تنها تمركز بر توسعه دانش بلكه بر اینكه چگونه بشر، دانش را كسب می كند و به كار می گيرد، شروع شد. او توجه خود را بر 

و استدالل كرد كه این نوع دانش، منبع همه اشكال دانش است. رساله او نشان گر آغاز پی بردن به این  دانش نهان تمركز كرد

مطلب بود كه دانش نمی تواند بدون تعامل مستقيم افراد وجود داشته باشد و از این لحاظ، فراتر از مدیریت اطالعات است 

  .(6، 2006پائولوا)فر

 ینا در. شد مضاعف آنهميت ا دي،قتصاا يهازاربا در قابتر رتقد بر آن تأثير و نشدا هجایگا نشد  رشكاآ و 1980 ههد در 

 آوري همافر نچو مفاهيمی و شد گرفته ركا به نشدا مدیریت ايبر هوشمند يها منظا ومصنوعی  شهو بر مبتنی يها منظا ،ههد

 .(138۷زاده، )حسن یافت رواج 9ارمد نشدا يها منظا و 8نشدامهندسی ،۷نشدا

                                                           
4. Knowledge Worker 
5. Land marks of morrow 
6 .Frappaolo 
7. Knowledge Acquisition  
8 . Knowledge Engineering  
9 . Knowledge-Based System  
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 ”يبرتر يجستجو“ انعنو بارا  كتابی ،11ترمنوا تبررا و 10پيتر ستوما یعنی ناشناخته و منا گم مدیریت ورمشا دو 1982 لسا در

”  13تطالعاا هیزدبا“ بكتا ،12سمناسترا پل ،198۵ لسا در. نددكر منتشر مریكاییا يها شركت بهترین از هایی درس مينهز در

 به كه باشد شتهدا اريبزا مگر ،بماند باقی نداتو نمی شركتی هيچ كه دكر حمطر را نظریه ینا بكتا ینا در او. دكر منتشر را

 شناسایی و يگير ازهندا قابل ،ییدارا رتصو به نشدا كه ممفهو ینا. كند درک و يگير ازهندا را نسانیا سرمایه ارزش آن سيلهو

 .(2006پائولوا)فردظاهر ش ،ستا

 معلو و رتتجا ،مدیریتشار مقاالت مربوط به مدیریت دانش را در مجالت حوزه هاي سير سعودي انت 1980در اواخر دهه 

 1989 لسا در مریكاآ نگاواژ فرهنگ در سمیر رطو به نشدا مدیریت حصطالا. دكر همشاهد انتو می سانیر عطالا و اريكتابد

 چشم رطو به نشدا مدیریت زهحو در پنیژا و پاییارو ،مریكاییا يها شركت دگستر فعاليت 1990 ههد زغاآ در. یددگر ثبت

 لمللیا بين شبكه. بخشيد نشدا مدیریت زهحو به اي زهتا کتحر 1990 ههد سطاوا در جهانی ر وبظهو. یافت یشافزا يگير

 .(138۷زاده، )حسندانش در اروپا، مجمع مدیریت دانش ایاالت متحده، فعاليت هاي خود را در اینترنت گسترش دادندمدیریت 

 نشدا لمسئو ليناو به دكر می ركا دبو سوئد در آن هپایگا كه 1۵سكاندیاا شركت ايبر كه 14نینسوادو ليف دوره، ینا در هم چنين

 ايبر را اي مالحظه قابل جهدبو ،16سپریتا منا به اي برنامه طی پاارو یهدتحاا ،199۵ لسا در. (2006 ،پائولوا)فر شد تبدیل نجها در

  هكنند توليد شركت“ بكتا نوناكا لسا ینا در چنين هم. (138۷ زاده، حسنداد) صاختصا نشدا مدیریت يها حطر ايجرا

 .(2006 ،پائولوا)فرآشنا كرد ”سازمانینش دا ایجاد“را با مفهوم  نجها و نوشت را ”نشدا

 السؤ ینا با و بكتا همين در چیاو تاكه و نوناكا توسط 199۵ لسا در وزمرا تا نشدا مدیریت مينهز در تحقيقاتی ركا ترین وسيع

 .(1388 زاده، جبر و نیا)شيرستا پذیرفته رتصو ”؟ندآور مید جوو به را پویایی و آورينو ،پنیژا يها شركت چگونه“  كه ساسیا

 بر را يبيشتر رنو ب،كتا ینا. دكر منتشر را ”نمازسا جدید ییدارا: يفكر سرمایه“ بكتا ،1۷ارتستوا ستوما ،199۷ لسا در

 ردمو در را كتابی ن،مالو. اس مایكل اههمر به نيز نینسوادو. تاباند لمللیا بين يها شركت به مستقيم مپيا با نشدا عصر دقتصاا

 در نشدا مدیریت نكنوا. (2006 ،پائولوانوشت)فر ”آن نپنها هنیرت ذقد دنكراپيد با قعیوا ارزش درک“ منا با يفكر سرمایه

. ستا توسعه رتقد به یابی ستد عامل و قابتر دنما انعنو به پيشرفته يهاركشو از ريبسيا ايبر 21 نقر ینزغاآ يها لسا

 . (138۷ زاده، )حسنند ا داده صختصاا نشدا مدیریت به را دخو مددرآ %۵۵ود حد بعد به 2000 لسا از پاییارو رگبز يها شركت

 .(1388 ي،)گوهرهدد می ننشا خالصه رطو به دانش را مدیریت رشما هگا 1-1 ولجد

                                                           
10  .Thomas Peter 
11 . Robert Waterman 
12 . Paul Strasman 
13 . Information-Payoff  
 
14 . Leif-Edvinsson 
15 . Skandia 
16 . Sprit 
17 . Thomas Stowart 
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نشدا مديريت رشما هگا -1-1 ولجد  

 

 عنوان كتاب دادــروي راحـط تاريخ

19۵9 

1966 

 كردرا پيتر

 پوالنی یكلما

 ورز نشدا ساییشنا -

 ننها و نعيا نشدا ساییشنا -
 افق هاي آینده

1982 

198۵ 

منتروا تبررا و پيتر ستوما  

اسمنسترا پل  

 مریكاییآ يها شركت يهادعملكر بهترین ییشناسا -

 مفهوم -
 تطالعاا هیزدبا

1986 
 سویبی و كوانراد

 18كارل ویگ

 دنامشهو  نامهازتر -

 دانش مدیریت ممفهو اعبدا -
 

1989 

1989 
 بزرگمدیریتی  رمنشو يها شركت

 نشدا سمیر اداره ايبر نیدرو يها شتال شروع -

 هنگ واژگان آمریكافر در سمیر رطو به نشدا مدیریت حصالا ثبت -
 

 دهه

1990 

آغاز 

 دهه
 

 زهحو در پنیژا و پاییارو ،مریكاییا يها شركت فعاليت یشافزا -

 نشدا مدیریت
 

اواسط 

 دهه
 ليف ادوینسون

گسترش فعاليت شبكه بين المللی مدیریت دانش در اروپا و مجمع  -

 مدیریت دانش ایاالت متحده به دليل ظهور وب جهانی

 مسئول دانش در جهان -

 

  دانشیت مدیر يها حطر ايجرا ايبر جهدبو تخصيص - پاارو یهدتحاا 199۵

199۵ 

 نوناكا و تاكه اوچی

 19دروتی

 20لئونارد

 21بارتون

 ”مانیزسا نشدا دیجاا“ مفهوم -

 شركت توليد -

 دانش هكنند

سرچشمه هاي 

 دانش

199۷ 
 س استوارتتوما

 اوینسون و مالون

 تاكيد بر سرمایه هاي فكري -

 تاكيد بر سرمایه فكري -

 يفكر مایهسر -

دارایی جدید  -

 سازمان 

درک ارزش واقعی  -

ت با پيدا كردن شرك

قدرت ذهنی پنهان 

 آن

  دانشمدیریت  به مددرآ %۵۵ تخصيص - شركت هاي بزرگ اروپایی 2000

 

 سعيد دميرچی گردآوري:

                                                           
18 . Karl Wing 
19  .Dorothy  
20 . Leonard 
21 . Barton 
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 موج چهارم
 رويدادها
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شتمین كنفرانس بین الملي اطالعات، پردازش و مديريت دانشه  

ونیز، ايتالیا، 95ارديبهشت  5-9  

8th International Conference on Information, Process, and Knowledge Management 
(eKNOW 2016) 

 24 –28 Apri 2016, Venice, Italy 

 محورهاي مورد بحث در كنفرانس:

 :اصول دانش 

 کسب دانش، پردازش، و مدیریت 

 مدل سازی دانش و مجازی سازی 

 وضعیت کسب دانش 

 به روز رسانی دانش 

 :شناسايي و كشف دانش 

 معدن دانش 

  شناسایی دانش 

  دانش  کشف 
 طبقه بندی دانش 

 :سیستم هاي مديريت دانش 

 سیستم داده های دانشی 

 عدم دقت/ عدم قطعیت در پایگاه داده های 

 سیستم های بدون دانش 

 سیستم های خبره و سیستم آموزشی 

 :پردازش معناشناسي دانش و هستي شناسي 

 .هستی شناسی دانش پویا 

 هستی شناسی دانش مشارکتی 

 تطبیق دانش 

 تنیاستدالل م 

  پیش بیني هاي فن آوري و مدل سازي تکامل اجتماعي و

 اقتصادي:
 شبکه های پیش بینی و تصمیم گیری 

 مدیریت اطالعات کارشناس 

 پشتیبانی از سیستم های پیش بینی 

 تولید توصیه های فن آوری و رتبه بندی 

 :مديريت فرايند 
 معیار برای اندازه گیری از مدل های فرایند کسب و کار 

 فرآیندهای کسب و کار نظارت بر 

 تجسم فرآیند کسب و کار

 
 

 (2016 مارچ 1) 94 اسفند 11تا  مهلت ثبت نام:

 راجعه گردد.م   g/conferences2016/eKNOW16.htmlhttp://www.iaria.orبرای اطالعات بیشتر به سایت 

 رویا امام گردآوري:
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 موج پنجم
 مقاالت
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  بررسي الگوهاي استراتژي مديريت دانشبررسي الگوهاي استراتژي مديريت دانش

  و استراتژي دانش در سازمان هاو استراتژي دانش در سازمان ها
   روح اهلل تولّایی دكتر علی رضائيان و دكتر علی محمد احمدوند و مولفين:

 مدیریت دانش موضوع:

 2010 سال انتشار)ميالدي(:

 2۷، شماره "توسعه انسانی پليس"ترویجی -دوماهنامه علمی منبع:

     www.SYSTEM.parsiblog.com  پایگاه مقاالت علمی مدیریت تهيه و تنظيم:

در مطالعات مدیریت دانش، استتراتژي متدیریت دانتش و استتراتژي دانتش مفتاهيمی جدیتد و ابتداعی متی باشتند  چكيده:

وژه هاي داخل كشور چندان مورد توجته قترار نگرفتته استت. از همتين رو تحقيتق حاضتر بتا هتدف بررستی كه اغلب در پر

و تبيين ضرورت ها، كاركردها و الگوهاي مربوط به ایتن دو مفهتوم و بيتان تفتاوت هتاي آن هتا در ستازمان هتا انجتام شتده 

ري اطالعتات در آن فتيش بترداري از منتابع است. این تحقيتق بتا روش مطالعتات كتابخانته اي انجتام شتده و ابتزار گتردآو

پایگاه هاي اطالعاتی شبكه جهانی اینترنت، كتب و مقتاالت علمتی فارستی و التتين و پایتان نامته هتاي مترتبط بتا موضتوع 

تحقيتتق بتتوده استتت. در ایتتن مقالتته پتتس از بيتتان مستتئله و اهميتتت آن، الگوهتتاي استتتراتژي متتدیریت دانتتش و الگوهتتاي 

ستفاده از منابع دستت اول بررستی شتده استت. نتتایج تحقيتق حاضتر نشتان متی دهتد بتا توجته بته استراتژي دانش با ا

تفاوت ماهيت و كاركرد این دو مفهتوم، ستازمان هتا بتراي انجتام پتروژه هتاي متدیریت دانتش نيازمنتد تتدوین استتراتژي 

نتش بتر مبنتاي دستته بنتدي مدیریت دانش و استراتژي دانش خود به صورت جداگانته متی باشتند. استتراتژي متدیریت دا

 كته كنتد متی بيتان دانتش  دانش به انواع دانش آشكار )صتریح( و دانتش پنهتان )ضتمنی( تعریتف متی شتود و استتراتژي

چته منبعتی و از چته طریقتی بتراي پشتتيبانی از برنامته استتراتژیك ختود بایستتی  از عمقتی، چه با را، دانشی چه سازمان

 كسب نماید.

 دیریت دانش، استراتژي مدیریت دانش، استراتژي دانش.دانش، م واژه هاي كليدي:

 مقدمه

متتيالدي بتتا پيشتترفت ستتریع فنتتاوري  19۷0از دهتته 

هتتاي برتتتر در جهتتان، بتته ویتتژه در زمينتته هتتاي ارتباطتتات و 

رایانه، الگوي رشتد اقتصتادي جهتان بته طتور اساستی تغييتر 

متيالدي دانتش بته عنتوان  1990كرد و به دنبتال آن، از دهته 

ین سترمایه جتایگزین سترمایه هتاي پتولی و فيزیكتی مهم تر

بته حفتظ موقعيتت  قتادر  در اقتصاد صنعتی، سازمان هتا .شد

 از  رقتتابتی قتتوي ختتود بتتراي ستتال هتتا بودنتتد. آنهتتا، ارزش را

 حتداكثر یتا خلتق( جتویی صرفه یا) سازي بهينه فرایند طریق

 فراینتتد ختتوب، عملكتترد بتتا هتتایی ستتازمان. كردنتتد متتی

 كيفيتتت بهبتتود توليتتد، زمتتان كتتاهش طریتتق از را توليدشتتان

ردنتد. ك متی ستازي بهينته كاركنتان، تعداد كاهش و محصول،

بنتتابراین، خلتتق ارزش بيشتتتر بتته قابليتتت صتتنعتی و بودجتته 

 بستتتگی متتالی و ملمتتوس هتتاي دارایتتی –بنتتدي ستترمایه اي

 ایتن   محتور دانتش اقتصتاد در كته است حالی در این. داشت

 بتا اینكته، اول. نيستت عملتی دیگتر دليتل، چنتد به رویكرد

 حفتظ آوري، نتو بتاالي ميتزان و دانتش كم عمر طول به توجه

عيتتت رقتتابتی بتتراي متتدت طتتوالنی دیگتتر امكتتان نتتدارد. موق

بهينه سازي به مثابته یتك فراینتد، در اقتصتاد دانتش محتور 

نيز اهميت دارد، اما بته تنهتایی نمتی توانتد ارزش را خلتق یتا 

رزش در اقتصتاد دانتش محتور، حداكثر كند. تنها روش خلتق ا

كتار استت. و پذیرش نوآوري بته عنتوان یتك فراینتد كستب 

نتابع م فراینتد نتو آوري، توانایی سازمان براي خلتق ارزش بته

 آن فكتتري( خالقيتتت منتتابع انستتانی )دارایتتی هتتاي فكتتري، و

 .دارد بستگی
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 ضرورت و اهميت تحقيق:

سازمان ها براي انجتام مأموریتت هتا و دستتيابی بته 

اف خود داراي منابع و دارایتی هتاي متعتددي متی باشتند. اهد

برخی از این منتابع و دارایتی هتا بستيار ارزشتمند و راهبتردي 

هستند كه براي كسب مزیتت رقتابتی ستازمان نقتش محتوري 

دارند. دانش براي تمتام ستازمان هتا از جملته ي ایتن منتابع و 

دارایی ها استت، بته طتوري كته صتاحبنظران علتم متدیریت، 

را جایگزین نهتایی توليتد، ثتروت و سترمایه پتولی متی  دانش

(. همچنتين پيتتر دراكتر معتقتد استت Toffler, 1990دانند )

كه در اقتصاد امتروز دنيتا، دانتش منبعتی هماننتد و در عترض 

سایر منابع توليد ماننتد كتار و سترمایه و زمتين نيستت، بلكته 

تنهتتا منبتتع معنتتی دار عصتتر حاضتتر بتته شتتمار متتی رود 

(Drucker, 1992 در واقتع دانتش تنهتا منبعتی در ستازمان .)

است كه در اثر استتفاده، نته تنهتا از ارزش آن كاستته نشتده، 

(. Glaser, 1998بلكتته بتتر ارزش آن نيتتز افتتزوده متتی شتتود )

این دانش در رویه ها، دستتورالعمل هتا، دیتدگاه هتا، اقتدامات 

و تصميمات سازمانی مستتقر و مستتتر استت و زمتانی اهميتت 

متتی یابتتد كتته بتته محصتتوالت و ختتدمات ارزشتتمندي  بيشتتتر

 تبدیل شود.

 الگوهاي استراتژي مدیریت دانش
راهبتترد متتدیریت دانتتش مستتير حركتتت در جهتتت 

اهتتداف ستتازمان را مشتتخص متتی نمایتتد كتته هتتدف اصتتلی آن 

بالفعل ساختن متدیریت دانتش در ستازمان استت. در راهبترد 

 استتاندارد و  مدیریت دانش فرآیند پياده ستازي ، فعاليتت هتا

 متتی قتترار نظتتر متتد  هتتا حتتل راه اصتتلی اجتتزاء ستتازي

مجموعته عمليتات هتا و فعاليتت (.TECTEM, 2001)گيرنتد

هتتاي ستتازمان در پرتتتو راهبتترد متتدیریت دانتتش موجتتب متتی 

گردد تا نظام مدیریت دانش بته صتورت متوثر و كارآمتد عمتل 

نماید، به فرهنگ ستازمان ملحتق گتردد و در راستتاي حمایتت 

به كاركرد موثر خود ادامته دهتد. ماهيتت ستازمان،  از سازمان،

نوع محصوالت و خدمات، و ماهيت دانشتی كته ستازمان بتا آن 

ستتروكار دارد از عوامتتل اصتتلی انتختتاب راهبتترد مناستتب 

 مدیریت دانش در سازمان ها و شركت ها می باشند.

در ادامه با متروري بتر تحقيقتات و مطالعتات انجتام شتده 

متدیریت دانتش در ستازمان هتا و  در خصوص استتراتژي هتاي

موضوعات مرتبط با آن، بته تبيتين دیتدگاه هتاي مطترح شتده 

 در مورد آن خواهيم پرداخت.

 (ميالدي 199۵) تاكاشی و نوناكا دانش مدیریت هاي استراتژي -1

( بيتتان Nonaka & Takeuchi, 1995) تاكاشتتی و نوناكتتا

ختود  ( در تحقيقتات1966می كنند كه براي اولين بتار پتوالنی )

به طور تلویحی دانش را بته دو دستته آشتكار و پنهتان تقستيم 

كرده است. بر همين استاس آنهتا بيتان متی كننتد كته دانتش 

آشكار )صریح ( می تواند در قالتب واژگتان و اعتداد بيتان و بته 

شكل داده هتا، فرمتول، مشخصتات، دستتورالعمل هتا و نظتایر 

ی آن تستتهيم شتتود. ایتتن نتتوع دانتتش متتی توانتتد بتته آستتان

كدگذاري شود و به سادگی بين افتراد بته طتور رستمی و نظتام 

مند منتقتل شتود. از طترف دیگتر دانتش پنهتان )ضتمنی ( در 

ذهن افراد موجود است و به طتور عميتق در اقتدامات، تجتارب، 

ارزش ها و مطلوب هتاي افتراد متی باشتد. متدل هتاي ذهنتی، 

 شهود و تصورات در این حوزه از دانش قرار می گيرند.

( چهتار نتوع استتراتژي خلتق و تبتدیل 199۵ناكا و تاكاشی )نو

دانش هاي صریح و ضتمنی در ستازمان هتا را ارائته نمتوده انتد 

 -3برونتتی ستتازي،  -2اجتمتتاعی ستتازي،  -1كتته عبارتنتتد از: 

 درونی سازي.  -4تركيب سازي و 

  استتتراتژي اجتمتتاعی ستتازي )پنهتتان بتته پنهتتان(: در ایتتن

متی یابتد و مجتدداً بته دانتش  استراتژي دانش پنهان انتقال

پنهان تبتدیل متی گتردد. در استتراتژي اجتمتاعی ستازي، 

افتتراد تجتتارب و متتدل هتتاي ذهنتتی ختتود را جهتتت بهبتتود 

دانش، بتا دیگتران بته اشتتراک متی گذارنتد. ایتن فراینتد 

 تعتامالت  شامل دستيابی افتراد بته درک متقابتل از طریتق

 مهتت هتتا، دیتتدگاه تستتهيم ، چهتتره بتته چهتتره اجتمتتاعی

د. بتراي باشت متی غيتره و گتري حمایتت تعامالت ، اندیشی

مثال می توان به روابط پيشترفته همكتاران، آمتوزش ضتمن 

كتتار، روش آزمتتون و خطتتا، تقليتتد از دیگتتران، جلستتات 

طوفان مغتزي، تمترین و آمتوزش، تبتادل عقایتد، گفتگتوي 

 كافتته و  بستتيار، اقتتدامات تشتتویقی از جملتته روز دانتتش

 .مودن اشاره... و  دانش

 ر(: در ایتن نتوع آشتكا بته پنهتان) ستازي برونی استراتژي

استراتژي، دانش پنهان از طریتق فراینتد برونتی ستازي بته 

دانش آشكار تبدیل می گردد. ایتن فراینتد بته افتراد اجتازه 

می دهد كه بته صتورت انفترادي مفتاهيم دانتش ضتمنی را 

تدوین نموده و بتا دیگتران بته اشتتراک بگذارنتد و دانتش 

به وجود آورند. به عبتارت دیگتر، دانتش شخصتی یتا جدید 

ضمنی، به صورت استعاره ها، تشتبيه هتا، فرضتيات و متدل 

ها به دانش صریح تبدیل متی شتود. شتخص، زمتانی كته از 

تبتتادالت و توجهتتات جمعتتی جهتتت ایتتن فراینتتد طراحتتی 

استفاده می كند، اغلب بته برونتی كتردن اقتدام متی كنتد. 
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یت محتتوا بته منظتور آرشتيو در این استراتژي اصول متدیر

كردن، به روزآوري و بازیابی دانش آشتكار شتده متورد نيتاز 

خواهند بود. نوناكتا و تاكاشتی از برونتی كتردن بته عنتوان 

فرایندي كليدي در تبتدیل دانتش یتاد متی كنتد. زیترا در 

اینجاست كه دانش ضمنی تجدید متی شتد و طراحتی هتاي 

 آشكار ظهور می كند.
 زي )آشتتكار بتته آشتتكار(: در استتتراتژي تركيتتب ستتا

استراتژي تركيب ستازي دانتش تجزیته شتده موجتود، بته 

اشتراک گذاشتته شتده و تركيتب و تفستير متی گتردد. در 

این حالت دانتش صتریح بته دانتش صتریح پيچيتده تتري 

تبدیل می شود، به عبارت دیگتر، عقایتد در ایتن مرحلته بتا 

. یك سيستم دانش )مانند پایگتاه داده( تركيتب متی شتوند

افراد به تبادل دانتش متی پردازنتد و ایتن دانتش از طریتق 

مستندات، جلسات، مكالمتات تلفنتی و تبتادل اطالعتات از 

طریتتق فنتتاوري هتتا و ابزارهتتایی ماننتتد شتتبكه هتتاي 

كامپيوتري تركيب می شوند. دانتش جدیتد نيتز متی توانتد 

از طریق ستاختاردهی مجتدد اطالعتات كنتونی بته وستيله 

تركيتتب و طبقتته بنتتدي دانتتش  ذخيتتره ستتازي، افتتزودن،

صریح ایجاد می شود. تركيب، نتوعی از ایجتاد دانتش استت 

كتته در مقولتته آمتتوزش و تحصتتيالت گنجانتتده متتی شتتود. 

نمونتته هتتایی از استتتراتژي تركيتتب ستتازي، سيستتتم هتتاي 

دانش و اطالعتات، تيته گزارشتات متروري، تحليتل رونتد و 

  خالصه مدیریتی می باشند.
 ( استتتراتژي استتتراتژي درونتتی ستتازي :)آشتتكار بتته پنهتتان

درونی سازي شتيوه اي استت كته دانتش آشتكار از طریتق 

تفسير دانش، درونی می شتود و بته دانتش ضتمنی تبتدیل 

می گردد. این امر می تواند از طریتق یتادگيري حتين عمتل 

صورت بگيرد و دانش مستتند ستازي شتده، نقتش حيتاتی 

ی رخ را در این فرایند بتازي متی كنتد. درونتی ستازي زمتان

می دهد كه كارگران جدید دانش، یتك پتروژه را بتا مطالعته 

بایگانی هتاي آن، احيتاء كننتد. همچنتين درونتی ستازي را 

زمانی می توان مشتاهده كترد كته متدیران یتا خبرگتان بتا 

تجربه سخنرانی كنند و یا نویستندگان تصتميم بته نوشتتن 

بيوگرافی از یك كار آفرین یتا موسسته داشتته باشتند. بته 

درونتی شتدن، دانتش هتاي جدیتد متورد استتفاده محت  

كاركنانی قرار می گيترد كته آن را در پایگتاه دانتش پنهتان 

موجود خود توستعه داده و ستازماندهی مجتدد كترده انتد. 

(Gary & et al., 2005) 
در مجموع با توجه بته مطالعتات مشتابه انجتام شتده در حتوزه 

استتتراتژي هتتاي متتدیریت دانتتش و تجربيتتات شتتركت هتتاي 

پيشرو در دنيا، به نظر می رستد بهتترین حالتت بتراي انتختاب 

استراتژي مدیریت دانتش بتر استاس نظریته نوناكتا و تاكاشتی، 

سرمایه گذاري بتر روي یتك یتا دو استتراتژي متدیریت دانتش 

به عنوان استراتژي هاي اصلی و بته كتارگيري بقيته استتراتژي 

 ها به عنوان استراتژي هاي پشتيبان می باشد.
 ميالدي( 1999)   العات هانسن و همكارانمط -2

بتتر استتاس مطالعتتات انجتتام شتتده توستتط هانستتن و همكتتاران 

(Hansen & etal., 1999 كتته اقتتدامات متتدیریت دانتتش را )

در چندین صنعت مورد مطالعته قترار داده انتد، بته ایتن نتيجته 

رسيدند كه سازمان هتاي موفتق در متدیریت دانتش یتك روش 

تقرار و بهتتره بتترداري از متتدیریت متحدالشتتكل را بتتراي استت

دانش تعقيب نمی كنند و به طتور كلتی دو راهبترد اصتلی بتراي 

به كارگيري مدیریت دانش توسط ایتن ستازمان هتا اتختاذ متی 

 شود. این راهبردها عبارتند از: 

 ( مستندات با فرد)  راهبرد تدوین دانش -الف

 (. فرد با فرد)  دانش فردي تبادل راهبرد -ب 

نقتاط و جنبتته  بتا آشتنایی و راهبترد دو ایتن صتحيح شتناخت

هاي مختلف آنهتا متی توانتد متدیران و پتروژه هتاي متدیریت 

دانش را به سمت سرمایه گتذاري صتحيح و برنامته ریتزي بهتتر 

 رهنمون نماید.

 (ميالدي 2002)  مطالعات بات -3

 توستط دانتش متدیریت هتاي استتراتژي از دیگري بندي دسته

. استت شتده ارائته(  آمریكتا مریلنتد نشگاهدا استاد) بات دكتر

(، Bhatt, 2002) بتات توستط شتده انجتام مطالعتات اساس بر

گرچه تخصتص در ستطوح فتردي متفتاوت از دانتش ستازمانی 

استتت لكتتن ستتازمان هتتا نمتتی تواننتتد اهميتتت كنتتترل دانتتش 

شخصی را نادیده بگيرنتد. چنانچته افتراد مهتارت هتا و دانتش 

ن صتتورت تعتتامالت آنهتتا درجهتتت الزم را نداشتتته باشتتند در آ

ایجاد دانتش ستازمانی بتا ارزش غيرمحتمتل استت. از ایتن رو، 

هدف مدیریت سازمان تشویق كاركنتان بته افتزایش تعامتل بتا 

افرادي است كته داراي تخصتص هتا و مهتارت هتاي مخصتوص 

هستند تا از این رهگذر دانتش پایته ختویش را همتواره بته روز 

 كنند. 

 ( در استتت1استتتراتژي :) راتژي شتتماره یتتك، چتتالش اصتتلی

مدیریت، قتدرت بخشتيدن بته كاركنتان استت. از آنجتایی 

كه كاركنان با مستائل و مشتكالت روزمتره مواجته هستتند، 

درک صحيحی از مستائل و موقعيتت هتا از طریتق آمتوزش 

به دست می آورند. بتا وجتود ایتن، درجته صتالحيت افتراد 
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 براساس تجربه شتغلی آنهتا مشتخص متی شتود. همچنتين

مدیریت باید راهنمتایی هتاي گستترده اي را در جهتت بته 

كتارگيري كاركنتتان از نظراتشتتان ارائته كنتتد. هنگتتامی كتته 

كاركنان نستبت بته مستئوليت هتا و اختيتارات ختود آگتاه 

شتتوند، ایتتن احتمتتال وجتتود دارد كتته بتته طتتور منطقتتی از 

نظترات ختود استتفاده كننتد. هتدف دیگتر متدیریت بایتد 

درجهتت ارتبتاط بيشتتر آنهتا بتا  پيگيري آموزش كاركنتان

وظایف و فرایندهاي شغلی روزانته باشتد. یعنتی عتالوه بتر 

آمتتوختن مهتتارت هتتاي تخصصتتی وظيفتته اي، الزم استتت 

درجهتتت درک واقعيتتت هتتاي پنهتتان تجتتاري در محتتيط 

رقابتی و پویاي كنتونی آمتوزش هتاي الزم را فراگيرنتد. بته 

یستت منظور دریافت بتازخورد مناستب از مشتتریان متی با

احترام بته مشتتریان، دقيتق و بته موقتع بتودن پاستخ بته 

نيازهاي آنها و حساس بودن بته تقاضتاي مشتتریان همتواره 

مورد توجه قرار گيترد تتا از ایتن رهگتذر متدیریت بتوانتد 

سطوح صتالحيت كاركنتان را مجتدداً متورد ارزیتابی قترار 

 دهد و بر اساس آن عمل كند.

 ( در استتتراتژي شتتماره2استتتراتژي :)  دو، هتتدف اصتتلی

متتدیریت كتتردن انگيتتزش و پتترورش مهتتارت متخصصتتان 

استتت. متتدیریت نتته تنهتتا بایستتتی ستتطوح بتتاالتري از 

انتظتتارات متخصصتتان را ایجتتاد نمایتتد، بلكتته بایتتد آنهتتا را 

تحت تشویق و پاداش نيتز قترار دهتد. روش دیگتري كته از 

طریق آن سازمان می تواند از عهتده مستئوليت هتاي ختود 

ارگيري افتراد بتاهوش و مستتعد )خبتره( استت. برآید، به ك

از آنجتایی كتته اغلتب خبرگتتان بستيار فعتتال و از خصتتایص 

فتتردي خاصتتی برختتوردار هستتتند، لتتذا همتتواره درانجتتام 

وظایفشتتان بتته دنبتتال آزادي عمتتل متتی باشتتند. برقتتراري 

تعادل ميان الزامتات ستازمان و خالقيتت هتاي متخصصتان 

شتود. خبرگتان امري حياتی بتراي متدیریت محستوب متی 

اغلب به دنبتال برنامته كتاري ختود بتوده و بته محتدودیت 

هاي رستالت، اهتداف و استتراتژي هتاي ستازمان تتوجهی 

نمتتی كننتتد و آنهتتا را محتتدودیتی بتتراي بتته كتتارگيري 

تخصصشان براي ستازمان نمتی بيننتد. بنتابراین، متدیریت 

ستتازمان بایتتد بتته منظتتور برقتتراري تعتتادل ميتتان نيازهتتاي 

ه بتترداري از دانتتش خبرگتتان( و تمتتایالت ستتازمان )بهتتر

خبرگان )جستتجوي دانتش جدیتد( روش هتاي مناستبی را 

 نترم شتركت یتك عنتوان بته  اتخاذ كننتد. مایكروستافت

 متدیریت در را معضتل ایتن متوثر اداره نحوه پيشرو، افزاري

ش به كار گرفتته استت. ایتن شتركت نته تنهتا خبرگتان دان

نتد، بلكته یتك خود را براي ریسك پتذیري تشتویق متی ك

مجموعه راهبردهتایی را در زمينته منتابع ستازمان، برنامته 

هتتا، و پتتروژه هتتایی كتته خبرگتتان آن را ابتتداع كتترده انتتد، 

 تدوین نموده است.

 ( در ایتن استتراتژي بته كتارگيري تتيم هتاي 3استراتژي :)

خود سازمان یافته و تعامالت اجتمتاعی كته موجتب تقویتت 

ود، متورد توجته قترار و غناي دانش پایه ستازمانی متی شت

می گيرد. تاكيتد بتر روي اطالعتات و تفستيرهاي چندگانته 

عالوه بر ایجاد واقعيت هاي نتوین، موجتب احيتاي تعهتدات 

سازمان در جهت تكميل مجتدد مفتاهيم دانتش بنيتان متی 

(. فراینتتتد Nonaka and Takeuchi, 1995شتتتود )

تفسيرهاي چندگانته دانتش بستيار حتائز اهميتت استت، از 

ی كتته بتته افتتراد اجتتازه متتی دهتتد سيستتتم هتتاي آنجتتای

اعتقادیشان را در ارتبتاط بتا دیگتران اصتالح، شتكل دهتی 

مجتتدد و اصتتالح كننتتد. ستتازمان هتتا در راستتتاي بهبتتود 

تعامالت بتين كاركنتان متی تواننتد گونته هتاي وستيعی از 

دیتتدگاه هتتاي متفتتاوت نظيتتر هتتم اندیشتتی، تفكتترات 

ورد استتفاده دیالكتيك )جتدلی( و تجربيتات مستتمر را مت

قرار دهند و براي درک واقعيتت هتاي بتازار الزم استت كته 

نسبت به محرک هاي محيطی حستاس شتوند كته ایتن امتر 

نيز از طریق ایجاد دیتدگاه چندگانته در دانتش ميستر متی 

گتردد. بتته عتتالوه تفستتيرهاي چندگانتته، ستتازمان هتتا را در 

جهت ارزیابی قابليتت كتاربرد و مختاطره پتذیري استتفاده 

نوع خاصی از دانش در موقعيت هتاي گونتاگون قتادر متی از 

ستتازد. از آنجتتایی كتته وظيفتته هتتاي ستتازمانی پيچيتتده 

نيازمند تجزیته و تحليتل عميتق مستائل استت، لتذا نقتش 

مدیریت در ایجاد یتك جتوي مشاركتتتتتتی مهتم استت. 

بتتا وجتتود ایتتن، اجتتراي راه حتتل هتتاي گستتترده ستتازمانی 

ه دیتدگاه هتا و نظترات مستلزم تعهد كاركنان است. چنانچت

كاركنان در یافتن راه حل هتاي مشتكالت ستازمانی در نظتر 

گرفته نشود، احتمال آسيب پتذیري ستازمان از جانتب ایتن 

-3 و   مشكالت اجرایی وجتود دارد. شتركت هتاي اپ. پتی.

بتته كتتارگيري ایتتن نتتوع استتتراتژي و ایجتتاد  لحتتاظ بتته  ام

 محيط مشاركتی مشهور شده اند.

 ( 4استراتژي:)  در استتراتژي شتماره چهتار، چتالش عمتده

ي ستتازمان هتتا تتتدوین و كدگتتذاري قتتوانين و رویتته هتتا در 

یك قالتب ستاده استت بتراي اینكته كاركنتان بتواننتد بته 

آستتانی آنهتتا را بتته دستتت آورده و درک كننتتد. چنانچتته 

قوانين و رویه ها به وضتوح تتدوین نشتوند، همتواره امكتان 
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كاركنتان وجتود  برداشت هتاي شخصتی متفتاوتی ازستوي

دارد. هنگامی كه قوانين و رویته هتا واضتح باشتند از ابهتام 

موجود در درک و تفسير آنها كاستته متی شتود. كدگتذاري 

و استاندارد كتردن وظتایف و برنامته هتا ابزارهتایی معمتول 

درجهتتت رفتتع ایتتن ابهتتام هستتتند. قتتوانين و مقتتررات در 

سرتاسر چرخه حيتات ستازمان بته یتك شتكل بتاقی نمتی 

اننتتد. همزمتتان بتتا تغييتترات شتتدید محتتيط ختتارجی الزم م

است كه مدیریت قوانين، رویه هتا و سياستت هتاي موجتود 

را با دقت مورد بازبينی قترار دهتد. چنانچته قتوانين، رویته 

ها و سياست هاي موجود بتا وضتعيت جتاري واقعيتت هتاي 

تجاري سازگار نباشد، آنگتاه متدیریت متی بایستت در پتی 

انين، رویه هتا و سياستت هتاي جدیتدي جستجو و ابداع قو

باشد. بته عبتارت دیگتر، بته منظتور هتم جهتت شتدن بتا 

واقعيتتت هتتاي درحتتال تغييتتر بتتازبينی و تجدیتتدنظر در 

قوانين، رویه ها و سياست ها بته عنتوان یكتی از مهمتترین 

اهداف شركت در می آیتد. تعتدادي از ابتداعات و ابتكتارات 

نجتام آن هستتند بهبود كيفی كه چنتد شتركت عهتده دار ا

 تحت این طبقه بندي قرار می گيرند.

 الگوهاي استراتژي دانش

استراتژي دانتش، روش ویتژه اي استت بتراي بهينته 

ستتازي خلتتق و تبتتدیل دانتتش بتته مزیتتت رقتتابتی در ستتازمان 

(McDermott Consulting Firm, 2005 از دیتتتدگاه .)

(، استتتراتژي دانتتش بتتراي پركتتردن Zack, 1999آقتتاي زاک )

بين دانش موجود و دانش متورد نيتاز تتدوین متی شتود.  شكاف

هدف استتراتژي دانتش پاستخگویی بته ستواالت استتراتژیك 

می باشد كته بتر هوشتمندي رقتابتی و سيستتم هتاي بازیتابی 

( بتته Kruger & etal., 2007دانتتش داخلتتی تاكيتتد دارد. )

مح  اینكه دانش كتافی در دستترس باشتد، استراتژیستت هتا 

همتاهنگی را بتين نقتاط قتوت، نقتاط ضتعف،  می توانند تركيب

فرصت ها و تهدیدات سازمان بته وجتود آورنتد. بته طتور كلتی 

انجام هتر تالشتی در زمينته متدیریت دانتش، بایتد بخشتی از 

یك مجموعه فراینتد تتدوین استتراتژي كستب و كتار ستازمان 

باشتتد و بایتتد در راستتتاي جهتتت گيتتري هتتاي آتتتی ستتازمان و 

بتر همتين استاس تتا كنتون نظریته  اهداف سازمان حركت كند.

ها و تعاریف مختلفتی از استتراتژي دانتش توستط صتاحبنظران 

ارائه شده است كته در ادامته بته بررستی مهمتترین آنهتا متی 

 پردازیم:

 ميالدي( 1996)  مطالعات بيرلی و چاركرابارتی -1

اولتتين مطالعتته تجربتتی درخصتتوص استتتراتژي دانتتش توستتط 

انجتتتام  (Bierly & Charkrabarti, 1996)بيرلتتتی و چاركرابتتتارتی 

مجموعته اي "شده است. آنهتا استتراتژي دانتش را بته عنتوان 

از پاسخ هاي جمعتی متدیران بته نيازهتاي یتادگيري راهبتردي 

 "سازمان تعریف نموده اند.
بيرلتتی و چاركرابتتارتی معتقتتد بودنتتد كتته عمومتتاً متتدیران 

تصتتميمات استتتراتژیك ختتود را در خصتتوص استتتراتژي دانتتش 

  س عتتواملی از قبيتتل سترعت یتتادگيري، عمتتق دانتتشبتر استتا

 -بيرونتتی یتتا درونتتی) ستتازمانی یتتادگيري نتتوع نيتتاز، متتورد

 و هتا داده از استتفاده بتا. كننتد متی اتخاذ( بنيادي یا تدریجی

شتتركت  21ليتتت هتتاي فعا از شتتده آوري جمتتع اطالعتتات

متيالدي و  1996تتا  1991داروسازي آمریكایی طتی ستال هتاي 

ن خوشته بندي، می تتوان ایتن شتركت هتا را بتا با استفاده از ف

توجه عوامل فوق الذكر، بته لحتاظ استتراتژي دانتش بته چهتار 

  گروه تقسيم نمود:

 (ميالدي 1999)  مطالعات زاک -2

شتركت بته نتتایج قابتل  2۵بتا مطالعته روي  (Zack, 1999) زاک

تتتوجهی در خصتتوص استتتراتژي دانتتش دستتت یافتتته استتت. او 

هبتتردي هتتر ستتازمان را بتتا توجتته بتته معتقتتد استتت دانتتش را

توانمنتتدي و قابليتتت آن در پشتتتيبانی و حمایتتت از جایگتتاه 

رقابتی سازمان می توانتد بته سته گتروه تقستيم بنتدي شتود: 

 رانه .نوآو دانش و  پيشرفته دانش ،  دانش پایه

دانش پایته، حتداقل ميتزان و ستطح دانتش متورد نيتاز بتراي 

. بته دليتل اینكته فعاليت در عرصته یتك كستب و كتار استت

دانش پایه عموماً در اختيار اعضتاء و رقبتاي یتك كستب و كتار 

است، ایتن ميتزان از قابليتت دانشتی، بتاقی مانتدن در عرصته 

  رقابت را در طوالنی مدت تضمين نمی كند.

دانش پيشرفته، دانشی كه سازمان ها متی تواننتد بته پشتتوانه 

ایتتدار در آن در عرصتته رقابتتت بتتاقی بماننتتد. ستتازمان هتتاي پ

عرصتته رقابتتت، عتتالوه بتتر برختتورداري از دانتتش پایتته، داراي 

محتواي دانش تخصصتی نيتز متی باشتند كته اغلتب در ميتان 

  رقبا تفاوت می كند و تمایز دانش را موجب می شود.

دانش نوآورانته، دانشتی استت كته یتك ستازمان را قتادر متی 

سازد تا رهبري و هتدایت صتنعت و رقبتایش را بدستت گيترد و 

ه طتور قابتل مالحظته اي ختود را از رقبتایش متمتایز نمایتد. ب

دانش نوآورانه اغلتب یتك ستازمان را توانمنتد متی ستازد كته 

بتواند بر قواعد موجود كسب و كتار تتاثير گتذار بتوده و گتاهی 

این قواعد را تغييتر دهنتد. نكتته قابتل توجته ایتن استت كته 

ه متی دانش ایستا نيست، لذا آنچته كته امتروزه دانتش خالقانت
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باشد در آینده اي نه چندان دور، دانتش پيشترفته خواهتد بتود 

  و دانش پيشرفته، دانش پایه خواهد شد.

 ميالدي( 2002) 1مطالعات دي پابلوس  -3

یك نمونه با ارزش مطالعات تجربتی انجتام شتده برمبنتاي نتوع 

(، 1996شناستتی استتتراتژي دانتتش بيرلتتی و چاركرابتتارتی)

( انجتام شتده استت. de pablos, 2002توستط دي پتابلوس )

بر اساس مطالعته و بررستی صتورت گرفتته توستط وي بتر روي 

شتتركت صتتنعتی استتپانيایی، دي پتتابلوس چهتتار نتتوع  123

استراتژي دانش را شناسایی نموده استت كته عبارتنتد از: جتدا 

  افتاده، جستجوگر، بهره بردار و نوآور.

انتش بتر مهمترین نتيجه این تحقيق این است كته استتراتژي د

عملكتترد ستتازمانی تتتاثير متتی گتتذارد و بنتتابراین، استتتراتژي 

یكی از اجتزاء استتراتژیك پتازل عملكترد "دانش عبارتست از 

  ."سازمانی
عليرغم اینكه مطالعه دي پابلوس قابتل اتكتا استت، ولتی در دو 

زمينه دچار كاستی و كمبود متی باشتد، اول اینكته او مشتخص 

هتاي دانتش بته صتورتی كته  ننموده است كه چگونه استراتژي

بيرلی و چاركرابارتی ارائه نمتوده انتد را عمليتاتی نمتوده و دوم 

اینكه در تحقيق وي تاثير عملكردي هتر یتك از استتراتژي هتا 

  مشخص نشده است.

 ميالدي( 2002) 1مطالعات بيرلی و دالی-4

بر اساس مطالعات تئوریتك انجتام شتده توستط بيرلتی و دالتی 

(Bierly & Daly, 2002 :استتتراتژي دانتتش عبارتستتت از )

مجموعتته انتختتاب هتتاي استتتراتژیك ستتازمان در خصتتوص دو 

  بعد دانش زیر:

 .جدید دانش كسب یا خلق -1

 راي خلتقبت موجتود دانتش سازي اهرم و كارگيري به -2

 محصوالت و فرآیندهاي سازمانی جدید.

بر همين اساس بيرلتی و دالتی چهتار نتوع استتراتژي دانتش را 

تعریتف متی كننتد كته عبارتنتد از: استتراتژي براي شركت ها 

خلق دانش ؛ استراتژي یتادگيري دو وجهتی ؛ استتراتژي حفتظ 

  دانش برداري بهره استراتژي و  وضع موجود

 ميالدي( 200۷) 1مطالعات كستن -۵

( معتقد استت استتراتژي دانتش یتك Kasten, 2007كستن )

بته  مقوله جدید در ادبيات مدیریت دانش استت، همانگونته كته

كارگيري دانش به عنوان یتك ابتزار راهبتردي بتراي دستتيابی 

  به مزیت رقابتی، نظریه جدیدي است.

كستن، استراتژي دانش را اینگونه تعریتف متی كنتد: مجموعته 

اي از خطتتوط راهنمتتا كتته تصتتميمات یتتك ستتازمان را در 

خصوص تشتخيص، كستب، توستعه، ذخيتره ستازي، متدیریت، 

  ود شكل می دهد.بازیابی و بكارگيري دانش خ

استتتراتژي دانتتش بتته عنتتوان جزئتتی از استتتراتژي اصتتلی 

ستتازمان، بتتين جهتتت گيتتري هتتاي استتتراتژیك ستتازمان، 

ساختارها و فعاليت هاي دانشتی آن، اتصتال و ارتبتاط بتر قترار 

می كند. این ساختار هتا و فعاليتت هتا اغلتب شتامل سيستتم 

ش هاي متدیریت دانتش متی شتوند، از ایتن رو استتراتژي دانت

می تواند بته عنتوان اصتول راهنمتاي سيستتم هتاي متدیریت 

  دانش مطرح شود.

متيالدي انجتام  2006در تحقيقی كته توستط كستتن در ستال 

شده، در خصوص استتراتژي دانتش و تتاثير آن بتر شتركت هتا 

بررسی هتایی صتورت گرفتته استت. در ایتن تحقيتق ستازمان 

لی و هاي حوزه هاي مختلف شامل مراكتز درمتانی، ختدمات متا

  بيمه مورد بررسی قرار گرفته اند.

 جمع بندي و نتيجه گيري

در مطالعتتات متتدیریت دانتتش، مفتتاهيم مربتتوط بتته 

نگتترش استتتراتژیك بتته متتدیریت دانتتش، مفتتاهيمی جدیتتد و 

 استتراتژي"ابداعی می باشتد. در خصتوص تعریتف دو مفهتوم 

 صتاحبنظران ميتان "  راتژي دانتشاستت" و "  دانتش مدیریت

 هتاي ترجمته در بایستتی مخصوصتاً كه دارد وجود نظر اختالف

 از برختتی. گيتترد قتترار مترجمتتان متتدنظر حتتوزه ایتتن متتتون

 و گرفتته نظتر در معنتا یتك بته را مفهتوم دو این صاحبنظران

 و ماهيتت تفتاوت بته توجته با اما. اند نموده ارائه را خود تعریف

وم در ستازمان هتا، اغلتب صتاحبنظران و مفهت دو ایتن كاركرد

گان منابع دستت اول ایتن حتوزه، تعتاریف متفتاوتی را نویسند

از این دو مفهوم ارائته نمتوده انتد. بتر استاس نتتایج مطالعتات 

انجام شده در این تحقيق، الزم استت تتا ميتان ایتن دو مفهتوم 

 تفتتتتتتتتتتتتاوت قائتتتتتتتتتتتتل شتتتتتتتتتتتتویم.

با مترور مطالعتات انجتام شتده در زمينته استتراتژي دانتش و 

تفتتاوت ایتتن دو  استتتراتژي هتتاي متتدیریت دانتتش، متتی تتتوان

 مفهوم را به شرح زیر بيان نمود:

به طور كلتی متی تتوان گفتت استتراتژي متدیریت دانتش بتر 

مبناي دسته بندي دانتش بته انتواع دانتش آشتكار )صتریح( و 

دانش پنهان )ضتمنی( تعریتف متی شتود. استتراتژي متدیریت 

دانش بيان می كند كه ستازمان جهتت متدیریت دارایتی هتاي 

فراینتتدهاي متتدیریت دانتتش )شتتامل دانشتتی ختتود واجتتراي 

كسب، خلق، انتقتال و بته كتارگيري دانتش(، چگونته و بتا چته 

حجم سرمایه گذاري بایستی بتر دارایتی هتاي دانشتی كنتترل 
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و از دانتتش هتتاي صتتریح و ضتتمنی موجتتود در ستتازمان بهتتره 

گيري نمایتد و بيشتتر بتر بهتره بترداري از كتدام نتوع دانتش 

 متمركز باشد.

 متی كمتك ستازمان بته دانتش  استتراتژي در حالی كه تدوین

 استتتراتژیك صتتورت بتته دانتتش متتدیریت فراگتترد در تتتا كنتتد

 چته از عمقتی، چته بتا را، دانشی چه سازمان كه نماید مشخص

 از پشتتيبانی بتراي طریقتی چته از و كستی چته توسط منبعی؛

 اید.نم كسب بایستی خود استراتژیك برنامه

یت دانتش در ستازمان با توجه به تفاوت بيان شتده، اگتر متدیر

ها بخواهتد مانتدگار شتود و تنهتا بته عنتوان یتك سترگرمی 

موقتی تلقتی نشتود، بایتد بتا خلتق ارزش اقتصتادي و مزیتت 

رقتتابتی پيونتتد برقتترار كنتتد. از همتتين رو ستتازمان هتتا بتتراي 

اجراي كارآمتد و اثتر بختش فراگترد متدیریت دانتش بایستتی 

وجتتود در ابتتتدا بتتا توجتته بتته دانتتش هتتاي آشتتكار و پنهتتان م

سازمان، استراتژي مدیریت دانتش ختود را انتختاب نماینتد تتا 

جهت گيري اصتلی ستازمان بتراي سترمایه گتذاري در زمينته 

مدیریت دانش تعيين شود. بر همين استاس ستازمان هتا پتيش 

از هر اقدامی در جهتت استتقرار متدیریت دانتش، بایستتی بتا 

كستب  توجه به ماهيت كاري و دانش هاي موجتود و مترتبط بتا

و كتتار ختتود، نحتتوه بهتتره بتترداري مطلتتوب از ستترمایه هتتاي 

دانشی آشكار و پنهان در بلنتد متدت را بتا تتدوین استتراتژي 

 مدیریت دانش مشخص و تبيين نماید.

در گام بعد سازمان ها براي رقابتت موفقيتت آميتز و پایتدار بتر 

اساس دانش نيازمند همسوستازي استتراتژي كستب و كتار بتا 

ی داند یا توستعه دانتش و قابليتت هتاي فكتري آنچه سازمان م

مورد نيتاز بتراي حمایتت از استتراتژي مطلتوب كستب و كتار 

خود می باشد. سازمان ها بایتد بته لحتاظ استتراتژیك منتابع و 

قابليتتت هتتاي دانشتتی ختتود را ارزیتتابی و بتته طتتور وستتيع 

استراتژي دانتش ختود را بته منظتور تمركتز بتر شتكاف هتاي 

متی دانتد و آنچته كته ستازمان بایتد ميان آنچه كته ستازمان 

بداند، مشخص كنند. در نتيجته استتراتژي دانتش ستازمان هتا 

بایستی از طریتق فراینتدهاي خلتق، تستهيم و كتاربرد دانتش 

براي پتر كتردن آن شتكاف و پشتتيبانی از استتراتژي رقتابتی 

سازمان بهره گيرد. استراتژي دانتش هتر ستازمانی بایستتی بتا 

ن همستو باشتد. لتتذا جهتت تعيتتين استتراتژي رقتابتی ستتازما

استراتژي دانتش در ابتتدا بایستتی جهتت گيتري استتراتژیك 

سازمان در كسب و كتار مشتخص شتود و ستپس دانتش متورد 

نيتتاز جهتتت همستتویی و پشتتتيبانی از استتتراتژي رقتتابتی 

  سازمان، در قالب استراتژي دانش تعيين و ارائه شود.
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  استراتژي هاي مديريت براي دانش شخصي و سازمانياستراتژي هاي مديريت براي دانش شخصي و سازماني

 عليرضا افشارنژاد -مهدي خيراندیش مولف/ مترجمان: 

 مدیریت دانش موضوع:

 2004سال انتشار)ميالدي(: 

 Journal of Knowledge Management; 2002, Vol. 6 Issue 1, p31-39, 9pمنبع: 

 www.SYSTEM.parsiblog.com/  پایگاه مقاالت علمی مدیریتتهيه و تنظيم: 

در جامعه فراصنعتی امتروز، دانتش بته یتك منبتع كليتدي تبتدیل گردیتده استت. بتا وجتود ایتن، ستتتازمانها در  كيده:چ

پرورش و اداره دانش با چالشهاي بی شماري مواجته هستتند. از آنجتایی كته صترفاً قستمتی از دانتش بته وستيله ستازمان و 

ل بتر فعاليتهتاي دانشتی بترخالف فعاليتهتاي توليتدي قسمتی دیگر به وسيله افراد درونتی متی شتود لتذا نظتارت و كنتتر

دشوار است. این دوگانگی بين دانتش شخصتی و ستازمانی، استتراتژي هتاي متدیریتی متفتاوتی را درخصتوص متدیریت آن 

می طلبد. هدف این مقاله ارائه چتارچوبی درجهتت جستتجوي اختالفتات بتين دانتش ستازمانی و شخصتی استت و در ایتن 

استتتراتژي هتتاي متتدیریتی را بتتراي اداره آنهتتا پيشتتنهاد متتی كنتتد. ایتتن مقالتته همچنتتين روشتتهاي  راستتتا مجموعتته اي از

 مورداستفاده یك سازمان درجهت تبدیل دانش شخصی به دانش سازمانی را نيز موردبحث و بررسی قرار خواهد داد.

 مقدمه

درجامعتته فراصتتنعتی امتتروزه دانتتش بتته یتتك منبتتع 

(. در 19۷3استتت. )بتتل  كليتتتتتتدي اقتصتتاد تبتتدیل گردیتتده

رویارویی با رقابتهتاي جهتانی و محيطهتاي پویتا بته ستازمانها 

توصيه متی شتود كته بتراي دسترستی بته بازارهتاي جدیتد و 

فناوریهتتتاي نتتتوین از تخصتتتص ومهارتهتتتاي افتتترادي بتتتا 

استتعدادهاي متنتوع بهتره گيتري كننتد. ستازمانهاي سلستتله 

ی و مراتبتتی بزرگتتی كتته زمتتانی بتته لحتتاظ تستتهيالت فيزیكتت

زیرساختهاي فنتاوري گستترده ختویش رستوخ ناپتذیر تلقتی 

متتی شتتوند امتتروزه در پاستتخ بتته بازارهتتاي ناپایتتدار و نيتتز 

بتترآوردن نيازهتتاي مشتتتریان، از حيتتث ارائتته ستتریع كاالهتتا و 

خدمات، با مشتكل مواجته گردیتده انتد. بنتابر نظتر متدیران، 

بتتراي بقتتا در محيطهتتاي پيچيتتده و پویتتا ضتتروري استتت كتته 

نها از چتابكی و انعطتاف پتذیري الزم برختوردار باشتند و سازما

نيز در اداره دانش به صورت كتارا عمتل كننتد. متع هتذا، اكثتر 

متتدیران در درک جنبتته هتتاي عملتتی متتدیریت دانتتش بتتا 

چالشتتهاي زیتتادي روبتترو هستتتند )دانپتتتتتتورت و همكتتاران 

(. از آنجایی كه به طور سنتی متدیران بتا منتابع فيزیكتی 1996

وستتی كتتار كتتتتتتترده انتتد وقتتوع چنتتين چالشتتهاي و ملم

براستاس پتيش بينتی هتاي بلندمتدت و   اجتناب ناپذیر استت.

طرحهتتاي آینتتده در زمينتته توليتتد متتدیریت ستتازمان بتته 

تخصيص منتابع متی پتردازد و همچنتين، بته طتور ستنتی، 

همتتاهنگی فعاليتهتتا ازطریتتق برنامتته هتتا، رویتته هتتا و قتتوانين 

جتود ایتن، از آنجتایی كته نمتی مناسب تسهيل می شتود. بتا و

تتتتوان افراد حرفه اي را بتراي انجتام مجموعته هتاي متنتوع 

از فعاليتهاي دانشی تحت آمتوزش قترارداد فعاليتهتاي دانشتی 

را نيز نمی تتوان بته طتور متنظم و مرتتب تجزیته كترد. افتراد 

حرفتته اي اغلتتب در حتتوزه هتتاي محتتدودي داراي تخصتتص 

خصصتتی ختتاص مستتتلزم هستتتند زیتترا كتته ایجتتاد و توستتعه ت

صرف سالهاي متمتادي همتراه بتا آموزشتهاي تئتوري و عملتی 

(. ثانيتتاً، علتتی رغتتم اینكتته متتدیران 19۷6استتت )ستتایمون 

روشهایی را بته منظتور نظتارت و كنتترل فراینتدهاي توليتدي 

دریافتتته انتتد بتتا وجتتود ایتتن، هيچگونتته روش اثبتتات شتتده اي 

ش استتفاده مبنی بر اینكته آنهتا متی تواننتد از متدیریت دانت

 كنند وجود ندارد.

اگرچتته مجموعتته اي از ادبيتتات در زمينتته دانتتش ستتازمانی 

درحال تكامل است با این حال اكثتر ایتن مطالعتات بته صتورت 

(. شتتماري 1993متتوردي و ماهيتتتاً هنجتتاري استتت )گتتاروین 

دیگر از این مطالعتات متدیریت دانتش را بته نحتوي تعتتتریف 

فقيتت آميتز را تحتت حتوزه می كند كه هر فعاليت سازمانی مو

و گسترده مدیریت دانش طبقته بنتدي متی كنتد. )دانپتورت و 

(. با وجود این معتقتدیم كته ایتن توضتيحات متا 1996همكاران 

را بتته ستتوي دام حشتتوگویی ستتوق متتی دهتتد و هتتيچ 

رهنمتتتتتودي را براي مدیران بته ارمغتان نمتی آورد. از ایتن 
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و ارائته چتارچوبی رو، هدف ما توضتيح برختی از ایتن ابهامتات 

بتتين دانتتش شخصتتی و ستتازمانی استتت. استتتفاده از ایتتن 

چارچوب متدیران را درجهتت درک چگتونگی مفهتوم گرایتی و 

 اداره انواع متفاوت دانش یاري می رساند.

 تعریف دانش

تعریتتف دقيتتق دانتتش بتته دليتتل ماهيتتت متتبهم و 

غيرملموس آن دشوار استت. آنچته بتراي فتردي دانتش تلقتی 

استت بتراي فترد دیگتري اطالعتات باشتد. می شتود، ممكتن 

بنابراین، بته دليتل عتدم تضتمين كستب بهتره وري از دانتش 

(، ارزیتتابی UNTRIED KNOWLEDGEآزمتتون نشتتده )

دانتتش مختتاطره آميتتز استتت. بتته عتتالوه، اگتتر دانتتش نتتتایج 

موردانتظار را فراهم نكنتد متی توانتد مستئوليت و پاستخگویی 

ثتال، اكثتتتر تكنيتك را به همراه داشتته باشتد. بته عنتوان م

هاي متدیریتی كته هتم اكنتون بته وستيله شتركتهاي زیتادي 

استتتفاده متتی شتتوند، در تقابتتل شتتدیدي بتتا اصتتول ستتنتی 

مدیریت هستند. این اصول زمانی بته عنتوان استاس و بنيتادي 

براي افزایش رقابت پذیري شتركتها تلقتی متی شتدند ولتی در 

اي محتتيط كنتتونی، استتتفاده از ایتتن اصتتول و روشتتها دار

مستتئوليت و پاستتخگویی استتت و دیگتتر بتتراي كستتب مزایتتاي 

رقتابتی بتته شتركتها پيشتتنهاد نمتی شتتوند. )ببينيتد نونتتاكو و 

(. صتتترف نظتتتر از 1990و پراهالتتتد و هامتتتل  199۵تاكشتتتی 

مشتتكالت موجتتود در تعریتتف دانتتش، بتتتتتتدیهی استتت كتته 

دانش تركيبی سازمان یافتته از ایتده هتا، قتوانين، رویته هتا و 

 ست.اطالعات ا

(. یعنتتی صتترفاً از طریتتق ستتازمان 264، ص 1990)ماراكتتاس، 

است كه اطالعات حيات می یابد و به دانتش تبتدیل متی شتود. 

( دانتش را بتا هتوش و خترد حرفته 1996)كوئين و همكارانش، 

اي برابتتر متتی داننتتد. براستتاس دیتتدگاه او دانتتش ستتازمانی در 

زمان بهترین حالت یك استعاره استت، از آنجتایی كته ایتن ستا

نيستتت بلكتته افتتراد درون ستتازمان هستتتند كتته دانتتش را بتته 

( دانتش را اعتقتادات موجته و 1994وجود متی آورنتد. )نانوكتا، 

مشروع تعریف می كند، جتایی كته اعتقتتتادات بتراي توجيته 

منافع شخصی استفاده می شود. این مفهتوم دانتش بتا دیتدگاه 

وضتع و ساختارگرا تناستب دارد. در ایتن دیتدگاه، عتامالن بته 

ایجاد واقعيتهایی می پردازنتد كته مبتنتی بتر متدلهاي ذهنتی 

آنها بوده و از طریق تفسيرها و گفتمتان بتين اعضتا شتكل متی 

(. بنتابراین، قستمتی از دانتش بته كتاالي 1994گيرد )درویتن، 

عمومی تبدیل می گردد كه دائماً بته وستيله اعضتاي اجتمتاعی 

جتتود ایتتن، (. بتتا و199۷بررستتی و تفستتير متتی شتتود )رلتتين، 

قسمتی دیگري از دانش بته طتور انحصتاري در حتوزه و تستلط 

افراد باقی می ماند. این دانتش را نمتی تتوان بته طتور كامتتل 

انتقتتتال داد و صرفاً ازطریتق افتراد درک متی شتود. )پتوالنی 

بتتراي  (199۵، نانوكتتا و تاكشتتی 1982، نلستتون و وینتتتر 196۷

تتوجهی بتته  اداره اثتربخش دانتش، یتك شتتركت درحتد قابتل

ساختار سازمانی سازگار و انعطتاف پتذیر نيتاز دارد. بته عنتوان 

كننتتد كتته در  ( پيشتتنهاد متتی1990مثتتال پراهالتتد و هامتتل )

 ستازمانها براستاس قابليتهتاي .استت محيطهاي كنونی ضروري

( ختتتتتتتتود CORECOMPETENCIES) اصتتتتتتتتلی

ساختاربندي شوند و این بدین دليل استت كته ایتن ستاختارها 

ی پویا و منعطف بتوده و متی تواننتد ستطوح بتاالیی به طور ذات

كننتتد )نونتتاكو  دم اطمينتتان محيطتتی و آشتتوب را تحمتتلاز عتت

1994.) 

بنابراین، مدیریت دانش فراینتد تستهيل فعاليتهتاي مترتبط بتا 

ش نظير خلق، كستب، تغييتر شتكل و استتفاده از آن استت ندا

نتده (. در این راستتا، فراینتد متدیریت نيتز دربرگير2000)بات، 

محتتتدوده اي از فعاليتهتتتا شتتتامل یتتتادگيري، مشتتتاركت و 

آزمتتتتتتایش درجهتتت ادغتتام مجموعتته هتتاي متنتتوعی از 

وظتتایف و بكتتارگيري سيستتتم هتتاي اطالعتتاتی مقتتتدر نظيتتر 

 اینترنت، اینترانت و اكسترانت هاست.

  دانش شخصی در مقابل دانش سازمانی

( و 19۷8« )ویتتتك»شتتتماري از محققتتتان هماننتتتد 

( بتتر ایتتن باورنتتد كتته ستتازمانها قابليتهتتاي 19۷6« )ستتایمون»

یادگيري ندارند و در ستازمانها بيشتتر افتراد هستتند كته یتاد 

« استتاربوک»می گيرند. با وجود این، برختی از محققتان نظيتر 

( بتتراین عقيتتده انتتد كتته 1982« )وینتتتر»و « نلستتون»(، 1983)

سازمانها ازطریق قابليتهاي یتادگيري ختود تكامتل متی یابنتد. 

ستتازمانها یتتاد متتی گيرنتتد و دانتتش را ازطریتتق مستتتندات و 

برنامتته هتتاي روزمتتره ختتود كستتب متتی كننتتد كتته در ستتوابق 

(. روشتی 1982سازمانی خاصتی قترار دارنتد )نلستون و وینتتر 

كتته ازطریتتق آن دانتتش مستتتندات و برنامتته هتتاي روزمتتره 

مختلف با هم منستجم و هماهنتگ و دانتش جدیتد خلتق متی 

و فرهنتگ ستازمانی شتكل متی گيترد  شود به وستيله ستوابق

(. دراین دیتدگاه ستتتتازمان بته عنتوان عنصتري 1986)بارنی 

مواجه شونده با مستئله و حتل كننتده آن درنظتر گرفتته متی 

شود. به عبارت دیگر، یتادگيري موجتود درستازمان بته مقتدار 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ماهنامه مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی ایران 
 

 امواج دانش  |  29 

زیادي از پيچيتدگی وظتایف و محتيط ستازمانی آن تتاثير متی 

 پذیرد.

ره شتد دانتش شخصتی و دانتش ستازمانی همان طوري كه اشا

از همدیگر متمایز است بتا وجتود ایتن، هنتوز بته هتم وابستته 

اند. اندازه تعامالت هر فترد بتا دیگتران بته فرهنتگ ستازمانی 

(. متتتا ایتن دیتدگاه را از ایتن جهتت 1999وابسته است )بات 

می پذیریم كه در محتيط كنتونی، افتراد در درون ستازمانها بته 

كالت مشتریان نيتاز بته اختذ تصتميمات ستریع منظور حل مش

دارند. یعنی به جتاي استتفاده از قتوانين و مقتررات بته عنتوان 

شكل هتدایت شتده سلستله مراتبتی حتل مستائل، كاركنتان 

مجبتتتور بتتته ارائتتته راه حلهتتتایی درجهتتتت حتتتل كتتتاراي 

  (.1998مسائتتتتتل و مشكالت تجاري هستند. )استاک، 

يچيتده، جتایی كته وظتایف به عبتارت دیگتر، در وضتعيتهاي پ

سازمانی به اندازه زیادي بته هتم وابستته انتد و كاركنتان نمتی 

توانند سطوح موردنيتاز تخصتص را جهتت حتل مستائل ميتان 

رشتتته اي در اختيتتار داشتتته باشتتند، بتتراي اشتتتراک دانتتش و 

تخصص خود نياز بته مشتاركت بتا دیگتران دارنتد. بستياري از 

اتفتتاق متتی افتتتد،  ایتتن نتتوع وظتتایف در شتتركتهاي حرفتته اي

جایی كه معمتوالً افتراد بته دليتل پيشتينه آموزشتی و شتغلی 

 خود در حوزه خاصی تخصصی دارند.

هاي حرفه اي افتراد بته محت  مواجهته بتا وظتایف  در شركت

موجود در حتوزه هتاي تخصصتی ختود، متی تواننتد آن را بته 

آسانی و بدون نياز به تعامل با دیگتران انجتام دهنتد. بتا وجتود 

زمانی كه ماهيتت وظتایف پيچيتده استت و بته همتاهنگی این، 

تخصصها از حتوزه هتاي ميتان رشتته هتاي زیتادي نيتاز دارد، 

افراد درجهت دستيابی به دانتش ستازمانی بته ستطوح بتاالیی 

 از تعامل با دیگران محتاج هستند.

اگرچه یك ستازمان متی توانتد از تخصصتهاي فتردي درجهتت 

نی استتفاده كنتد، ولتی یافتن راه حل مستائل گستترده ستازما

با این حال نمی تواند ادعایی درخصتوص درستتی دانتش افتراد 

هتاي  داشته باشد. برعكس، سازمان ختودش در برابتر تخصتص

تغييرپذیر و خصتایص فتردي متخصصتان آستيب پتذیر استت. 

بنابراین، این امكان وجود دارد كته حتتی پتس از بته كتارگيري 

كامتل از پتانستيل  شماري از متخصصان هنوز نتوانتد بته طتور

آنهتتا در حتتل مستتائل پيچيتتده و گستتترده ستتازمانی استتتفاده 

 كند.

مشتتاركت دانشتتی بتتراي حتتل مستتائل پيچيتتده بتتا تجزیتته 

فعاليتهاي دانشی مترادف نيستت. اینكته چته نتوع دانشتی بته 

مشاركت گذاشته می شتود و چگونته دانتش بته مشتتتتاركت 

له متدیریت گذاشته می شود، به وسيله حرفه ایها، نته بته وستي

تعيين می شود. ضتمناً، بترخالف فعاليتهتاي مبتنتی بتر توليتد، 

كه به طور جزئی تخصصی شده انتد، فعاليتهتاي دانشتی اغلتب 

غيرساختاري بوده و نمی تواند بته طتور جزئتی تعریتف شتوند. 

یعنی بازده فعاليتهاي دانتش بتر غيرقطعتی استت. بنابرایتتتن، 

هتا  له حرفته ايمشاركت دانشی گزینه اي استت كته بته وستي

انتختتاب و استتتفاده متتی شتتود، بتترخالف تجربتته رستتمی 

فعاليتهاي ساختاري كه به وستيله متدیریت تحميتل متی شتود 

 مشاركت دانشی فرایندهاي اجتماعی و غيررسمی است.

هتا دانتش را پتردازش  به عبارت دیگر، اینكه چگونته حرفته اي

 كرده و به اشتراک می گذارنتد بته تجربته، خالقيتت و تخصتص

شخصی آنهتا بستتگی دارد. براستاس تجربته و تخصتص آنهتا، 

هاي دانشی تصميم متی گيرنتد بتا چته كستی تعامتل  حرفه اي

« كتتتتاپلی»كننتتد، و اینكتته چتته دانشتتی را جستتتجو كننتتد. 

( به طور متقاعتد كننتده اي مباحتث زیتر را ارائته 104ص  2000)

 می كند:

در  رقابت بتتاز بتا افتراد شتركت دیگتر كته زمتانی بته نتدرت

تجارت اتفتاق متی افتتاد، هتم اكنتون یتك حقيقتت پذیرفتته 

شده است، مدیران اجرایی می داننتد كته بازارهتاي تنتدرو بته 

سازمانهاي تندرویی نياز دارند كه بته طتور پيوستته بته وستيله 

ظرفيتهاي نوین تجدید می شتوند. او ستپس اضتافه متی كنتد: 

امروزه وقتی شركت نفتت درصتدد گستترش فتروش توليتدات 

در ایستتتتگاههاي ختتتدماتی استتتت، متتتدیرانی از پپستتتی و 

  فریتتتولی با تخصص خرده فروشی استخدام می كند.

همچنين وقتی یك شركت هواپيمتایی متی خواهتد اداره روابتط 

مشتري را بهبود بخشد، مدیران اجرایی را از ماریوت با تخصتص 

 (10۵، ص 2000خدمات مشتري استخدام می كند. )كاپلی، 

فتوق بتر اهميتت تخصتص فتردي تاكيتد دارد. بته  هاي سناریو

منظتتور درک بهتتتر روابتتط بتتين دانتتش شخصتتی و دانتتش 

نشتان  1سازمانی، متا چتارچوبی را همتان طتور كته در شتكل 

داده شده است ارائه كترده ایتم. بتراي بحتث درمتورد هتدفها، 

یعنتتی ماهيتتت تعتتامالت و ماهيتتت وظتتایف كتته بتته عنتتوان دو 

ه هتم تعریتف شتده استت، مفهوم خطتی وابستته و مترتبط بت

 عوامل مهمی براي خلق دانش در سازمانها تلقی می شوند.

ماهيتت تعتامالت را در محتدوده كتم یتا  1محور افقی در شكل 

غيروابسته تا زیاد یا وابسته نشتان متی دهتد. همچنتين محتور 

عمودي ماهيت وظایف را نشتتتان متی دهتد كته در محتدوده 

تتتا كتتار غيرروزمتتره و برنامتته هتتاي روزمتتره و قابتتل تشتتخيص 
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غيرقابل تشخيص است. ایتن دو مفهتوم چهتار طبقته بنتدي از 

 دانش را به صورت زیر فراهم می كند:

در این سلول، سطح تعامل بتين كاركنتان كتم استت  - 1سلول 

و وظایف سازمانی نيز روزمتره استت. تحتت چنتين مالحظتاتی، 

ایتتن اقتتدام ستتازمان بتتراي توانمندستتازي كاركنتتان درجهتتت 

فاده از صالح دید و نظر آنان محتمتل استت. ایتن متورد بته است

طور خاصی در محتيط پترتالطم و پویتاي امتروزي مهتم استت، 

چرا كه سترعتی كته بتا آن مستائل ستازمانی حتل متی شتود، 

مزایتتاي رقتتابتی را بتتراي تجتتارت ایجتتاد متتی كنتتد )استتتاک 

(. در چنتتين محيطهتتایی ایتتن احتمتتال وجتتود دارد كتته 1988

درنتتگ  كنتتانش را درجهتتت حتتل فتتوري و بتتیكار سازمتتتتتان

 دستازد. و از ارجتاع مستائل بته ستطوحمسائل روزمتره توانمن

باالي سلستله مراتتب بته منظتور بررستی و ارائته راه حلهتایی 

اخيتراً برختی از شتركتهاي براي آنها پرهيز كنتد. بتراي مثتال، 

 شتتروع بتته اختيتتاردهی بتته AT&Tتلفتتن نظيتتر  مربتتوط بتته

رجهتتت ارائتته فتتوري و بتتی درنتتگ اپراتورهایشتتتتتتتان د

اطالعات اعتباري به مشتتریان بته دليتل اختالفتات ارتبتاطی و 

 قطعی خطوط كرده اند.

 

در این سلول، درجته تعتامالت كتم استت و ماهيتت  - 2سلول 

وظایف نيتز غيرروزمتره و شخصتی استت. بنتابراین، هركستی 

شتخص و غيتر روزمتره درسازمان شایستته حتل مستائل غيرم

نيست، از آنجایی كه انجتام ایتن وظتایف بته ستطوح بتاالیی از 

تخصص نياز دارد. بنتابراین، بته كاركنتان ختط اول گفتته متی 

شود تا این مسائل و وظتایف غيرمشتخص را بته ستمت افترادي 

در ستتازمان ستتوق دهنتتد كتته در حتتوزه خاصتتی متخصتتص 

تجهيتزات ( وقتتی بتا نواقصتتتتی در BPهستند. براي مثتال )

حفتتاري ختتود مواجتته متتی شتتد، بتته صتتورت الكترونيكتتی بتتا 

متخصصان حفتاري و ستخت افتزار ارتبتاط برقترار متی كترد. 

دوربينهتتاي ویتتدئویی بتتا بتتزرگ نمتتایی بتتاال تصتتویري از 

قستتمتهاي نتتاقص تجهيتتزات را بتتراي متخصصتتان فتتراهم متتی 

كند كه می تواننتد بته طتور ستریع راه حلهتایی بتراي مستائل 

افتتت و كستتب آگتتاهی از متخصصتتان درخصتتوص بيابنتتد. دری

وظایف و مشتكالت ختاص بتا گتزارش وظتایف غيتر روزمتره و 

غيرمشخص به ستطوح بتاالي سلستله مراتتب متفتاوت استت. 

به طور ستنتی، هتر سازمتتتتانی مجموعته اي از سيستتمها را 

ایجتتاد متتی كنتتد كتته متتدیریت ختتود را بتتراي اتختتاذ و انجتتام 

نایی قتتادر متی ستتازد. اعمالتتتتتتی درخصتوص متتوارد استتث

امتتروزه، اكثتتر فعاليتهتتا بتته متخصصتتان خاصتتی نيتتاز دارنتتد. 

بنابراین، این مورد یعنی هتدایت و ستوق وظتایف غيرمشتخص 

به سمت باالي سلسله مراتتب غيرموجته استت، چترا كته ایتن 

كار فقتط تتاخير در حتتتتل مستئله را ستبب متی شتود. بته 

ري از همتتراه ایتتن انفجتتار اخيتتر، شتتبكه جهتتانی وب، شتتما

شتتتركتها، اطالعتتتاتی را درخصتتتوص متخصصتتتان ختتتود در 

اینترنت قرار داده اند كه نامها، تخصصتها و شتماره تلفتن آنهتا 

 را نشان می دهد.

در این سلول، درجه تعتامالت زیتاد استت و ماهيتت  - 3سلول 

وظایف نيز پيچيده است. براي برختورد بتا ایتن نتوع وضتعيتها، 

مشتاركت تخصتص و مهتارت كاركنان به طور مستتمر نيتاز بته 

خود با دیگران دارند، چترا كته از ایتن طریتق متی تواننتد بته 

صورت متفق القول وظایفشان را هماهنگ كننتد. بتا همته ایتن 

حرفها موجودیت بيشتر ستازمان بته هماهنتگ كتردن وظتایف 

آن وابسته است. اما، ستازمان نمتی توانتد قتوانين همتاهنگی و 

آنجتایی كته صترفاً قستمتی مشاركت دانش را تحميل كنتد. از 

از دانتش صتتریح بته وستتيله ستتازمان و بقيته قستتمتها توستتط 

كاركنان درونی می شود، بنابراین، ایتن موضتوع بتراي ستازمان 

مهم خواهدبود كه برخی از تشتابهات و هماننتدیهاي بتين ایتن 

دو نتتوع دانتتش را بيابتتد و محركهتتاي الزم را بتتراي كاركنتتان 

یتت و افتزایش محتتتوا و درجهتت مشتاركت دانتش ختتود و تقو

مضامين دانتش پایته ستازمانی را فتراهم كنتد و در محيطهتاي 

بسيار رقابتی و پویا، ایتن نتوع دانتش كته بته وظيفته خاصتی 

مربوط است را نمی توان به آستانی مشتخص ستاخت. بترهمين 

اساس، اغلب كاركنتان، جامعته متخصصتان غيررستمی ختود را 

يل متی دهنتد. درجهت تهيتتتته دانش موردنيتاز ختود تشتك

زیتادي از به عنوان مثتال، گروههتایی حرفته اي در ستازمانهاي 

درجهتتت كستتب دانتتش از « الیتتنآن»گردهمتتایی مباحثتته اي 

منتتابع بيرونتتی استتتفاده متتی كننتتد. مشتتاركت دانشتتی بتتراي 
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ستتازمانهاي بتتزرگ وآنهتتایی كتته از لحتتاظ جغرافيتتایی در 

مكانهاي مختلف پخش شده انتد ضتروري استت. بتا مشتاركت 

نتتش در موقعيتهتتاي جغرافيتتایی مختلتتف، افتتزایش دانتتش و دا

همچنين به پيش بتردن مفهتوم جمعتی واقعيتهتا كته از خلتق 

دانش ناشی می شتود بتراي كاركنتان ستازمان محتمتل استت. 

یكتتی از بزرگتترین شتركتهاي مشتتاوره اي، « ارنستت و یانتگ»

معموالً ایتن نتوع شتبكه هتا را بتين كاركنتان ختود درجهتت 

نهتتا و آزمتایش مفروضتتات آنهتتا درخصتتوص مشتاركت دانتتش آ

مسائل تازه كه براي مراجعان شركت اتفتاق متی افتتد بته كتار 

 می برند.

در این ستلول درجته تعتامالت بتاال استت و ماهيتت  - 4سلول 

وظتتایف نيتتز روزمتتره و مشتتخص استتت. بنتتابراین، اغلتتب 

ستتتتازمان قوانين و رویته هتاي رستمی را دنبتال متی كنتد. 

براي ستازمانهاي ستنتی اتفتاق متی افتتد بته اكثر مسائلی كه 

این سلول متعلق استت كته در آن دانتش، گزارشتها و كارهتاي 

روزمره سازمانی مشخص متی شتود. ایتن قتوانين، رویته هتا، و 

ساختارهاي سازمانی رستمی تضتمين متی كننتد كته ستازمان 

می تواند به طتور كتارا وظتایف و فراینتدهاي كتاري ختودش را 

 هنگ كند.در یك روش منظم هما

 حركت در ميان این سلولها
اگتتتترچه ما نشتان دادیتم كته هتر ستازمانی متی  

توانتتد وظتتایفش را بتتا استتتفاده از چهتتار نتتوع دانشتتی كتته در 

شكل یك نشان داده شتد انجتام دهتد، امتا ایتن بتدین معنتی 

نيست كه ستازمان هرگتز برختی از وظتایف و مشتكالتش را از 

نتقتال نخواهتد داد. در سلولهاي موجتود بته ستلولهاي دیگتر ا

محيطی كه پاسخگتتتویی یكتی از جنبته هتاي عمتده رقابتت 

پذیري است، شتماري از شتركتها برختی از وظتایف ختود را از 

سلول دو )كه برتخصتص شخصتی تاكيتد دارد( بته ستلول سته 

)كه بر مشاركت تاكيد می شود( منتقتل متی كننتد. در مراحتل 

در  اوليتته یتتك ستتازمان، متخصصتتان نقشتتی اساستتی را

پاسخگویی به مسائل و چالشهاي ستازمانی ایفتا متی كننتد، بتا 

وجود این، هنگامی كته ستازمان رشتد متی كنتد و بته مرحلته 

بلتتوغ متتی رستتد تاكيتتد بتتر تخصتتص و مهتتارت ابتتزاري كتتافی 

درجهت برختورد بتا مستائل نخواهتدبود و ازجملته راه حلهتاي 

مورداستفاده سازمان براي برخورد بتا ایتن وضتعيت ایجتاد جتو 

مشاركتی بين اعضا و استتفاده از آن استت. ایتن دالیتل بتراي 

گردهم آوري كاركنتان بتراي حتل مستائل گستترده ستازمانی 

صرفاً بر موضوعهاي اقتصتادي مبتنتی نيستت بلكته شتماري از 

موضوعهاي سياسی نيز اتكتتاء متدیریت بته متخصصتان را بته 

  چالش كشيده اند.

 سازمانی دانش ایجاد در سازمانها نقش
دهتتتتتتتد كتته یكتتی از مؤلفتته  متتی نشتتان 1 كلشتت

هاي اصتلی دانتش ستازمانی تعتامالت استت. در ستازمانی كته 

ميزان تعامالت ميان اعضا اندک است، بيشتتر دانتش بته جتاي 

ستتازمان در كنتتترل افتتراد خواهتتدبود. بتتا وجتتود ایتتن، بختتش 

عظيمتتی از دانتتش در داختتل ستتازمان ازطریتتق تعتتامالت و 

نتتان درونتتی متتی شتتود. )بتتات، جلستتات غيررستتمی بتتين كارك

( دراین فرایند تعاملی نه تنهتا افتراد دانتش ختود را غنتا 1998

متتی بخشتتند بلكتته قستتمتی از دانتتش را كتته ماحصتتل ایتتن 

تعامالت است دردستتتتتترس ستازمان قترار متی دهنتد. بته 

عبارت دیگتر، دانتش درونتی شتده در ستازمان تنهتا از ستوي 

تعتتامالت نيتتز در اعضتتاي ستتازمان ایجتتتتاد نمتتی شتتود بلكتته 

در صتتورتی كتته دانتتش  پدیدآمتتدن آن نقتتش بستتزایی دارد.

شخصی با دیگران بته مشتاركت گتذارده نشتود، تتاثير انتدكی 

بر دانش پایته ستازمان خواهتد داشتت. بنتابراین، از مهمتترین 

وظایف متدیریت تستهيل تعتامالت ميتان كاركنتان و حستاس 

ه كردن آنها بته ستوي محركهتاي محيطتی استت، بتراي اینكت

دانش شخصی آنها براي كمك بته دانتش پایته ستازمان توستعه 

( انحتراف دانتش از جهتت 1994یابد و درونتی گتردد. )نونتاكو، 

ایجاد دیدگاه جدیتد در دانتش شخصتی ازطریتق كنتترل هتاي 

ختتود پيامتتد مباحثتته هتتا و اعتبتتار داراي اهميتتت استتت كتته 

  (19۷8ادات درسطوح گروهی است. )ویك، انتق

  یریت در مدیریت دانشاستراتژي هاي مد

گرچه نشتان دادیتم كته تخصتص در ستطوح فتردي 

متفاوت از دانش ستازمانی استت لكتن ستازمانها نمتی تواننتد 

اهميتتت كنتتترل دانتتش شخصتتی را نادیتتده بگيرنتتد. چنانچتته 

افتتراد مهارتهتتا و دانتتش الزم را نداشتتته باشتتند در آن صتتورت 

تعتتامالت آنهتتا درجهتتت ایجتتاد دانتتش ستتازمانی بتتا ارزش 

يرمحتمل است. از ایتن رو، هتدف متدیریت تشتویق كاركنتان غ

بتته افتتزایش تعامتتل بتتا افتترادي استتت كتته داراي تخصصتتها و 

مهارتهتتاي مخصتتوص هستتتند تتتا از ایتتن رهگتتذر دانتتش پایتته 

چگتونگی اداره انتواع  2خویش را همواره بته روز كننتد. شتكل 

مختلف دانش توسط سازمان را نشتان داده شتده استت كته بته 

ندي شتامل ایجتاد، نگهتداري، پختش و استتفاده از صورت فرای

 (2000دانش براي انجام وظيفه مشخص شده است. )بات، 
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 قتتدرت متتدیریت اصتتلی چتتالش یتتك ستتلول در: 1 ستتلول

 بتتا كاركنتتان كتته آنجتتایی از. استتت كاركنتتان بتته بخشتتيدن

 مشتكالت از صتریحی درک هستتند، مواجته روزمتره مشكالت

بته دستت متی آورنتد.  آموزش با مرتبط كار ازطریق موقعيتها و

با وجود این، درجه صتالحدید افتراد براستاس تجربته شتغلی و 

درجتته آنهتتا مشتتخص متتی شتتود. همچنتتين متتدیریت بایتتد 

راهنمایيهتتاي گستتترده اي را درجهتتت بتته كتتارگيري كاركنتتان 

ازنظراتشتتان ارائتته كنتتد. هنگتتامی كتته كاركنتتان نستتبت بتته 

اختيارات ختود آگتاه شتوند. ایتن احتمتال وجتود  مسئوليتها و

دارد كه به طور عاقالنه از نظترات ختود استتفاده كننتد. هتدف 

دیگتتر متتدیریت بایتتد پيگيتتري آمتتوزش كاركنتتان درجهتتت 

ارتبتتاط بيشتتتر آنهتتا بتتا وظتتایف و فراینتتدهاي شتتغلی روزانتته 

باشد. یعنتی عتالوه بتر آمتوختن مهارتهتاي تخصصتی وظيفته 

درک واقعيتهتتاي پنهتتان تجتتاري در  اي، الزم استتت درجهتتت

محتتيط رقتتابتی و پویتتاي كنتتونی آموزشتتهاي الزم را فراگيرنتتد. 

به منظتور دریافتت بتازخور مناستب از مشتتریان متی بایستت 

احتتترام بتته مشتتتریان، دقيتتق وبتته موقتتع بتتودن پاستتخها بتته 

نيازهاي آنها و حستاس بتودن بته تقاضتاي مشتتریان همتواره 

ین رهگتذر متدیریت بتوانتد ستطوح موردتوجه قرار گيرد تا از ا

صتتالحدید كاركنتتان را مجتتدداً موردارزیتتابی قتترار دهتتد و 

 براساس آن عمل كند.

هتتدف اصتتلی متتدیریت انگيتتزش و  2: در ستتلول 2ستتلول 

پرورش مهارت متخصصتان استت. متدیریت نته تنهتا بایستتی 

بتتراي ستتطوح بتتاالتري از انتظتتارات متخصصتتان را بتته چتتالش 

ا تحت تشویق و پتاداش نيتز قترار دهتد. بكشد بلكه باید آنها ر

روش دیگتتري كتته از طریتتق آن ستتازمان متتی توانتتد از عهتتده 

مسئوليتهاي خود برآید بته كتارگيري افتراد بتاهوش و مستتعد 

استتت. از آنجتتایی كتته متخصصتتان بستتيار فعتتال و از خصتتایص 

فردي خاصی برخوردارند لتذا همتواره درانجتام وظایفشتان بته 

برقتتراري تعتتادل ميتتان نيازهتتاي  دنبتتال آزادي عمتتل هستتتند.

سازمان و خالقيتهاي متخصصان امتري حيتاتی بتراي متدیریت 

محسوب می شود. متخصصتان اغلتب بته دنبتال برنامته كتاري 

ختتود بتتوده و بتته رستتالت، اهتتداف و استتتراتژي هتتاي ستتازمان 

تتتوجهی نمتتی كننتتد و از ایتتن الزامتتی بتتراي بتته كتتارگيري 

براین، متدیریت بایتد تخصصشان براي سازمان نمی بيننتد. بنتا

بتته منظتتور برقتتراري تعتتادل ميتتان نيازهتتاي ستتازمان )بهتتره 

بتتترداري از دانتتتش متخصصتتتان( و تمتتتایالت متخصصتتتان 

)جستجوي دانتش جدیتد( روشتهاي مناستبی را اتختاذ كننتد. 

مایكروسافت به عنوان یك شركت نترم افتزاري پيشترو، نحتوه 

 ت.اداره موثر این معضل را در مدیریت دانش، یافته اس

: در این سلول به كتارگيري تتيم هتاي ستازمان یافتته 3سلول 

و تعامالت اجتمتاعی كته موجتب تقویتت و غنتاي دانتش پایته 

سازمانی می شود موردتوجته قترار متی گيترد. تاكيتد بتر روي 

تفسيرهاي چندگانه عالوه بتر ایجتاد واقعيتهتاي نتوین موجتب 

احيتتاي تعهتتدات ستتازمان درجهتتت تكميتتل مجتتدد مفتتاهيم 

( فراینتتد 199۵پایتته متتی شتتود. )نونتتاكوو تاكشتتی، دانتتش 

تفسيرهاي چندگانه دانتش حائزاهميتت استت، از آنجتایی كته 

بتته افتتراد اجتتازه متتی دهتتد سيستتتم هتتاي اعتقادیشتتان را در 

ارتباط با دیگران اصالح، شتكل دهتی مجتدد وجترح و تعتدیل 

(. ستازمانها در راستتاي بهبتود تعتامالت بتين 2000كنند )بات، 

تواننتتد گونتته وستتيعی از دیتتدگاههاي متفتتاوت  كاركنتتان متتی

نظير طوفان مغزي، تفكترات دیالكتيتك و تجربيتات مستتمر را 

( و بتتراي درک 1998متتورد استتتفاده قتترار دهنتتد )بتتات، 

واقعيتهاي بازار الزم استت كته نستبت بته محركهتاي محيطتی 

حساس شوند كه این امر نيز ازطریتق ایجتاد دیتدگاه چندگانته 

گتردد. بته عتالوه دیتدگاههاي چندگانته، در دانش ميستر متی 

ستتازمانها را درجهتتت ارزیتتابی قابليتتت كتتاربرد و ریستتك 

استفاده از نوع خاصی از دانتش در موقعيتهتاي گونتاگون قتادر 

متتی ستتازد. از آنجتتایی كتته وظيفتته هتتاي ستتازمانی پيچيتتده 

نيازمنتتد تجزیتته و تحليتتل عميتتق مستتائل استتت لتتذا نقتتش 

تتتتتی مهتم استت. بتا مدیریت در ایجاد یتك جتوي مشاركت

وجتتود ایتتن، اجتتراي راه حلهتتاي گستتترده ستتازمانی مستتتلزم 

تعهد كاركنان استت. چنانچته دیتدگاهها و نظترات كاركنتان در 

یتتافتن راه حلهتتاي مشتتكالت ستتازمانی درنظتتر گرفتتته نشتتود 

احتمال آسيب پذیري سازمان ازجانتب ایتن مشتكالت اجرایتی 

م بته لحتاظ ایجتاد ا - 3وجود دارد. شركتهاي هيولت پاكتارد و 

 محيط مشاركتی مشهور شده اند.
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چتتالش عمتتده ستتازمانها مرتتتب كتتردن  4: در ستتلول 4ستتلول 

وكدگذاري قوانين و رویه هتا در یتك قالتب ستاده استت بتراي 

اینكه كاركنتان بتواننتد بته آستانی آنهتا را بته دستت آورده و 

درک كننتتد. چنانچتته قتتوانين و رویتته هتتا بتته وضتتوح مرتتتب و 

، همتواره امكتان برداشتتهاي شخصتی متفتاوتی نوشته نشتوند

ازسوي كاركنان وجتود دارد. متع هتذا هنگتامی كته قتوانين و 

درک و تفستير آنهتا  رویه ها واضح باشتند از ابهتام موجتود در

استتتانداردكردن وظتتایف و  كاستتته متتی شود.اتوماستتيون و

برنامه ها ابزارهایی معمتول درجهتت رفتع ایتن ابهتام هستتند. 

ات در سرتاستر چرخته حيتات ستازمان بته یتك قوانين و مقرر

شكل بتاقی نمتی ماننتد. همزمتان بتا تغييترات شتدید محتيط 

خارجی الزم است كه مدیریت قتوانين، رویته هتا و سياستتهاي 

موجود را با دقت متورد بتازبينی قترار دهتد. چنانچته قتوانين، 

رویه هتا و سياستتهاي موجتود بتا وضتعيت جتاري واقعيتهتاي 

د آنگتتاه متتدیریت متتی بایستتت درپتتی تجتتاري ستتازگار نباشتت

جستتتجو و ابتتداع قتتوانين، رویتته هتتا و سياستتتهاي جدیتتدي 

باشتتد. بتته عبتتارت دیگتتر، بتته منظتتور هتتم جهتتت شتتدن بتتا 

واقعيتهتتاي درحتتال تغييتتر بتتازبينی و تجدیتتدنظر در قتتوانين، 

رویتته هتتا و سياستتتها بتته عنتتوان یكتتی از مهمتتترین اهتتداف 

بتود كيفتی كته چنتد شركت درمی آید. تعدادي از ابتكتارات به

شركت عهتده دار انجتام آن هستتند تحتت ایتن طبقته بنتدي 

 قرار می گيرند.

 مفاهيم

در محيط پرشتتاب و پویتاي كنتونی، نيتاز بته دانتش 

سازمانی واضح و آشكار است. با وجتود ایتن، نيتاز بته دانتش و 

تخصتص شخصتی در موقعيتهتاي زیتادي ضتروري استت. ایتن 

يتت تعتامالت بتين افتراد موضوع خود به ماهيت وظتایف و ماه

بستگی دارد. اگتر انجتام وظيفته اي بته تخصتص خاصتی نيتاز 

داشته باشتتد، متخصتص متی توانتد از دانتش ختود درجهتت 

حل آن استتفاده كنتد. ازطترف دیگتر، اگتر انجتام وظيفته اي 

دانشی را از حوزه هتاي گونتاگون بطلبتد، ممكتن استت دانتش 

متورد، اینكته  شخصی به تنها راه حتل مستئله نباشتد. در ایتن

چگونه اعضاي ستازمانی تعامتل متی كننتد و چگونته درجهتت 

مشتتاركت دانتتش ختتود همكتتاري متتی كننتتد موضتتوع بستتيار 

همچنتتين درجتته مشتتخص و نامشتتخص بتتودن  مهمتتی استتت.

مسئله به محيط ستازمانی موجتود و تمایتل متدیریت درجهتت 

توانمندسازي كاركنان بستگی دارد. بته عنتوان مثتال، در یتك 

گاهی، تا چنتد ستال پتيش دستتياران آمتوزش در عرصه دانش

خصوص اینكته چگونته بایستتی تتدریس كننتد و اینكته چته 

مفتتتاهيم و موضتتتوعهایی را در دوره بگنجاننتتتد و همچنتتتين 

اینكه چگونته بایستتی دانشتجویان را درجته بنتدي كننتد بته 

وسيله استادان دانشگاه راهنمتایی متی شتدند. امتا بته دنبتال 

نتته چتتان و نشتتر و پتتژوهش، اكثتتر افتتزایش فشتتارها در زمي

استادان دیگر تمایلی درخصتوص تهيته و ارائته متوارد فتوق از 

خود نشان نمی دهند. به بيان دقيتق تتر، استتادان ایتن قبيتل 

مسئوليتهاي آموزشی را به دستتياران ختود واگتذار كترده انتد. 

بنابراین، براي دستتياران آموزشتی، تتدریس یتك كالستی بتا 

نجار تبتدیل شتده استت. هتم اكنتون مالكيت خودش به یك ه

دستتتياران آمتتوزش درخصتتوص مفتتاهيم درستتی كتته بایستتتی 

پوشش دهند و نحوه درجته بنتدي دانشتجویان، ختود تصتميم 

 می گيرند.

با وجود ایتن، اغلتب تخصتص شخصتی كتافی نيستت. بتتتته 

عنتتوان مثتتال، طراحتتی و تتتدوین برنامتته هتتاي نتترم افتتزاري 

زیتادي استت كته بتا  پيچيده مستلزم استتفاده از متخصصتان

درخواستها و مدلهاي متفتاوتی كتار كترده انتد. در ایتن متورد، 

فرهنتتگ ستتازمانی و الگوهتتاي تعتتاملی ميتتان متخصصتتان نيتتز 

مهم است. به همتين تتتتترتيب، متی توانيتد توليتد محصتول 

جدید براي یك شتركت را تصتور كنيتد. در ایتن متورد، دانتش 

تتر استت سازمانی به مراتب نستبت بته تخصتص شخصتی مهم

كه در اختيار بازاریابهتا، محققتان، پژوهشتگران و توليدكننتده 

هاستتت. بتتراي موفقيتتت در شتتروع یتتك بتتتتترنامه توليتتدي 

یكستتان ستتازي تخصتتص ميتتان كتتاركردي و یتتادگيري جمعتتی 

شتتماري از  (.1990مهتتم و حيتتاتی استتت )پراهالتتد و هامتتل 

پژوهشگران در هتواداري از توانمندستازي بحتث و گفتگتو متی 

. آنها معتقدند كته اگتر افتراد توانمنتد شتوند، شتروع بته كنند

پذیرفتن مستئوليتهاي بيشتتري بتراي حتل مستائل ستازمانی 

ازطریق یتادگيري مهارتهتا و مشتاغل جدیتد متی كننتد. ایتن 

موضتتوع متتی توانتتد بتتراي وظتتایف خاصتتی درستتت باشتتد. از 

آنجایی كه ممكن است آنها بتا تنظتيم و تعتدیالت انتدكی حتل 

م بته ذكتر استت كته توانمندستازي ضترورتاً بته شوند امتا الز

آمتتوزش شخصتتی و ماهيتتت  نتتتایج بهتتتر منجتتر نمتتی شتتود.

وظایف از عوامل عمده اي هستند كته بتر نتتایج توانمندستازي 

تتتاثير متتی گذارنتتد. بتته عنتتوان مثتتال، وظتتایف روزمتتره نظيتتر 

كنترل اعتبارات، صورت حستابها و دیگتر پرسشتهاي مشتتري 

ر ستطوح مشخصتی تعيتين كترد. بتا را می تتوان بته آستانی د

وجود این، وقتی سازمانی بتا وظتایف غيرمشخصتی روبترو متی 
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شتتود یتتادگيري جمعتتی و تعتتامالت ستتریع بتتين گروهتتی از 

  كاركنان در حل سریع مسائل محتمل است.

ما معتقدیم كه دانش شخصتی محصتولی از تعتامالت اجتمتاعی 

است كه در فرهنتگ ایجتاد شتده اجتمتاعی خلتق متی شتود. 

شخصتی بته دف اصلی مقاله تاكيد این مورد است كته دانتش ه

استت و اهميتت نستبی هتر دو بته  اندازه دانش سازمانی مهتم

تمایتتل انگيتتزش افتتراد و  ماهيتتت وظتتایف، ستتطح آمتتوزش و 

 یازمستتئوليتهاي ستتنتی متتدیریت درجهتتت واگتتذاري برختت

 خودبه كاركنان سطح پایين تر بستگی دارد.

 نتيجه گيري
كنتتونی، ستتازمانها بتتا تغييتتري از محتتيط پتترتالطم  در

رویكردهاي استراتژي هتاي كنتونی بته منتابع داخلتی شتركت 

بتر عملكترد شتركت مواجته شتده  به همراه توجيه مزایتاي آن

، تستتكی و همكتتاران 1990، بارهالتتد و هامتتل 1986)بارنی انتتد.

( تمركتز بتر دیتدگاه مبتنتی بتر منتابع بته معنتی نقتش 199۷

اربرد قابليتهتاي منتابع كميتاب و كت سازمانها در ایجاد، استقرار

دراین دیدگاه، دانش بته عنتوان منبتع كليتدي مالحظته  ت.اس

می شود، اما بسياري از ستازمانها هنتوز نحتوه اداره آن را نمتی 

دانند. سازمانهاي كمی نظير فتدرال اكستپرس، هيولتت پاكتارد 

جهتتت رقابتتت پتتذیري ختتود  ام استتتفاده از دانتتش را در - 3و 

امتتا اكثتتر ستتازمانها بتتا چالشتتهاي بتتی شتتماري ه انتتد. آموختتت

 درخصتتتوص بهتتتره گيتتتري از دانتتتش مواجتتته هستتتتند.

ایتتن مقالتته مطتترح متتی كنتتد كتته بخشتتی از دانتتش عمتتومی و 

بخشی دیگر از آن خصوصی استت. اگرچته ستازمان متی توانتد 

دانش عمتومی را كنتترل و نظتارت كنتد، ولتی كنتترل دانتش 

اي اداره خصوصی بتراي ستازمان مشتكل استت. یتك روش بتر

دانتتش خصوصتتی توستتط ستتازمان ایجتتاد محيطتتی بتتا جتتو 

مشاركتی و هماهنگی هاي غيررستمی استت. در انجتام چنتين 

امري، سازمان نه تنها بته دانتش كاركنتانش عمتق متی بخشتد 

طریتق  بلكه دانش سازمانی جدیدي را نيتز خلتق متی كنتد. از

مشتتاركت و همكتتاري، ستتازمان درجهتتت جتتایگزینی دانتتش 

جدید آن طرحی اشتتراكی ایجتاد متی كنتد كته  قدیمی با نوع

در نتتتوآوري موردنيتتتاز  بتتتراي بهبتتتود پيشتتترفت مستتتتمر

 (199۵)ویك است.

این مقاله پيشنهاد می كنتد كته دانتش شخصتی و ستازمانی از 

یكدیگر متمایز هستند با وجود این، بته همتدیگر وابستته انتد. 

ریق خالقيت و ختود بيتانی ابتراز متی ط دانش شخصی اغلب از

. دانش سازمانی در توليدات و ختدمات انعكتاس متی یابتد شود

كه ستازمان آن را توليتد كترده و بته مشتتریان متی فروشتد. 

تخصص شخصی یك دارایی است بتا وجتود ایتن اگتر متدیریت 

 بيتانی به طور دقيق تخصتص شخصتی را پترورش ندهتد، ختود

هاي شخصتی مستئوليت و پاستخگویی ستازمانی را بته همتراه 

براین، ضتتروري استتت متتدیریت محيطتتی خواهتتد داشتتت. بنتتا

جهتت مشتاركت دانشتی تشتویق  ایجاد كند كه كاركنتان را در

سازد. این موضتوع ختود بته افتزایش دانتش كاركنتان و خلتق 

 دانش سازمانی ازطریق افراد منجر می شود.

 فتح ا.. خوشبختی :مقاالت گردآوري
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 موج ششم
 دانش نما
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 «مدیریت دانش كاربردي »
 
 روث ال. ویليامز -كوویتزآر. بو وندي  يسندگان :نو 

 رضائيان دكتر علی حسين كشاورزي، و دكتر علی :ترجمه

 سمت :انتشارات

 صفحه ۵12 تعداد صفحات:

 :فصل به شرح ذيل است 10كتاب حاوي اين  
 نحوه استفاده از كتاب مدیریت دانش كاربردي فصل اول:

 ارزیابی مدیریت دانش فصل دوم:

 اكتساب دانش فصل سوم:

  استفاده از دانش م:فصل چهار

 یادگيري دانش فصل پنجم:

 تسهيم دانش فصل ششم:

 ارزیابی صل هفتم:ف

 توليد و حفظ دانش فصل هشتم:

 واگذاري دانش فصل نهم:

 نگاهی به آینده: مدیریت از دیدگاه دانشی فصل دهم:
 

 
 پایگاه اطالع رسانی دنياي مدیریت دانش

www.kmworld.com 

 حاوي هزاران مطلب در مورد مدیریت دانش اعم از 

 شرح، مقاالت و موضوعات مرتبط

 

 
 پایگاه اطالع رسانی مدیریت دانش ایران

www.kmiran.com 

ایران حاوي  پایگاه اطالع رسانی كنفرانس بين المللی مدیریت دانش

 ..زار شده، مقاالت ارائه شده ووابق كنفرانس هاي برگمستندات و س

 

 فتح ا.. خوشبختی گردآوري:
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    مستند سازي تجارب و  دانش نهفته دريانوردانمستند سازي تجارب و  دانش نهفته دريانوردان
ها به انبوهی توليد و فزونی ذخایر مالی و است و دیگر سازمان« دانایی و هوشمندي»ها امروزه سرمایه واقعی سازمان

آفرین هاي دانشدر گرو سرمایه هوشمند و انسان ها در عرصه رقابتدگی و پيشی گرفتن سازمانبالند بلكه بالنفيزیكی خود نمی

است. تجربه هاي ارزشمند موجود نزد پيشكسوتان هر حوزه كاري، یكی از با اهميت ترین ذخائر دانشی نهفته می باشد كه در 

وش هاي علمی به زه و انتقال این تجارب ارزشمند به رصورت ثبت و مستند سازي تجربه هاي عينی وعملی كارآزمودگان هر حو

، نه تنها خطر از بين رفتن این تجارب كاهش خواهد یافت بلكه با انتشار و اطالع رسانی علمی آن در نسلهاي جوان بعدي

ی از هاي دانش ضمنی موجب هم افزایی علمی شده و در دسترس همگان خصوصا تازه كاران قرار می گيرد . شاید یكخوشه

دالیل پيشرفت و توسعه یافتگی برخی از جوامع را نيز بتوان در حاكم شدن فرهنگ مستند سازي و ثبت و ضبط روزانه وقایع 

 كاري دانست و شاید دفتر خاطرات نویسی را بتوان نمونه اي از مصادیق شخصی یا خانوادگی این فرهنگ تلقی نمود. 

دانشی از ذهن خبرگان با توجه به گذشت زمان و حبس اطالعات دانشی  وجود احتمال خارج شدن برخی تجارب و وقایع

-فراهم ،دانش و تجارب دریایی دریانوردان آشكار سازي و مستندسازي در كنار ميسر شدن امكان ناشی از استراتژیك بودن آن
ازخورد از تجارب و همچنين كسب ب وتجربيات امكان آموختن  افزایی دانش كسب شده در استفاده ازسازي موجبات هم

از  پيشنهادات كسب شده از دریانوردان در چارچوب یادگيري عملی ازطریق گردش اطالعات ذخایر دانش ضمنی دریانوردي

مستند سازي تجارب نهفته  "ثبت دانش كسب شده بوده فلذا در همين راستا پروژه  ضرورت حائز اهميت درموضوعات 

رسی هاي راهبردي سازمان بنادر و دریانوردي به منظور نيل به اهداف عنوان شده فوق از سوي مركز مطالعات بر "دریانوردان

هاي تجاري و ها و ناخداهاي كشتیدریانوردان فعلی كشور شامل فرماندهان، افسران، كاپيتان ،انجام گردید. حوزه این تحقيق

با تكيه بر حافظه هرها و بنادر كشور بوده است كه در حوزه جغرافيایی ش هاي كشتيرانی و دامنه آنركتداران شاغل در شلنج

باشد. در شماره سازي و ثبت تجارب ذهنی دریانوردان و استفاده از دانش شفاهی آنان می دریانوردي از طریق مستند فعاالن

دریایی ثبت  بهمراه واژگانمتناسب با موضوعات، هاي آتی نشریه امواج دانش بخش هایی از نتایج بدست آمده از این پژوهش 

 گردد.  شده ارائه می

  تعمیرات كشتيتعمیرات كشتي
 حوضچه به ادواري تعميرات انجام براي باید بار دو زمانی بازه سال پنج بين مسافري هاي كشتی بجز تجاري كشتی هر

 تعميرات انجامو  ها قسمت این آميزي رنگ و زنگزدائی آب زیر هاي قسمت روي تعميرات حجم بيشترین شود اعزام خشك

 رده از به نياز دليل به اسكله كنار در كشتی توقف مدت در كه است تجهيزاتی و آالت ماشين و برق مولدهاي و موتور یاساس

 قبل ماه چندین از كشتی ارشد افسران. دهند نمی را تعميراتی چنين انجام اجازه بندري مسئولين آالت ماشين اكثر كردن خارج

 اخذ براي و تهيهرا  سالن و الكترونيك و برق موتور، ،عرشه هاي بخش در الزم هاي ليست خشك حوضچه به اعزام موعد از

 موعد در و انتخاب را مناسب سازي كشتی كارخانجات خود نوبه به هم مركزي دفتر. نمایند می ارسال مركزي دفتر به موافقت

 و كاهش و هماهنگی جلسات تشكيل حاوي خشك حوضچه به كشتی ورود  .نماید می اعزام كارخانجات این به را كشتی مقرر

 براي و شناور آب در مجددا كشتی ها ليست وفق تعميرات انجام و مدتی گذشت از پس و است تعميرات تعداد و مقدار افزایش

غير دقيق و یا در  بصورت كارها بيشتر انجام ،رفتن خشك حوضچه به از ناشی تجربيات. شود می اعزامو ارائه خدمت  بارگيري

در حين تعميرات حذف برخی از تعميرات به دليل هزینه هاي احتمالی بوده كه منجر به بروز مشكالت بعدي اعم از اخذ مواقعی 

 می گردد. خشك حوضچه ترک از پس ایرادات بعدي با شدن مواجهنيز  و بندي رده موسسات یبازرسمجوزهاي 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ماهنامه مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی ایران 
 

 امواج دانش  |  38 

 عرشه تجهيزات و ابزار و موتورخانه كمكی فرعی رهايموتو و اصلی موتور و آالت ماشين به مربوط سفري تعميرات انجام

 كشور به دالیلی اعم از: بنادر در كشتی

 تخصصی لوازم و قطعات تامين هاي محدودیت-1

 كشور بنادر در تجهيزات سازنده نمایندگان نظارت امكان عدم-2

 كشور داخل در تعميرات شكالتم عمده است اي بيمه امور الزمه كه تجهيزات اندازي راه و نصب گزارش صدور عدم-3

 .است

خصوصا بنادر  بنادر سایر با مقایسه در كشور بنادر در سفري تعميرات برخی انجام بودن صرفه به مقروناز سوي دیگر 

خارجی بدليل امكان بهره مندي از مزایاي حضور در سرزمين اصلی و سهولت برقراري ارتباط بين پرسنل كشتی و تيم تعميرات 

 صورتبه سرمهندس یا موتورخانه هايمهندس از متشكل گروهی توانمیانجام در داخل كشور است. در این راستا  از مزایاي

و در صورت نياز  ایرانی بنادر به كشتی ورود مح  بهتا  ،تشكيل داده بنادر در مشخص جاي یك یا منزل در( stand by) آماده

 .شود انجام گروه اینتوسط  ،به تعميرات

 شامل: "سفر حين تعميرات" به مربوط مسایل زمينه در كاري كيفيت نظر از افراد ترینباتجربه و بهترین ،نتایجبراساس 

لكن  باشندمی كشتی پرسنل، كشتی عرشه تجهيزات و ابزار و موتورخانه كمكی فرعی موتورهاي و اصلی موتور و آالت ماشين

 ایت آنان را از این امر باال برد.بایست با تمهيداتی اعم از ایجاد مشوق هاي الزم رض
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 ) بخش الف() بخش الف(  واژگان درياييواژگان دريايي
  
  :جزر، آب كمآب پایين 

  :زحمت كشيدن و دست و پنجه نرم كردن با لنج، بار لنج و یا وسيله اي در لنجآبل 

  :حالت خالصی موتور لنجآزاد 

 قسمت رو به دریاي لنج در زمان حركت در دریاآلی : 

 نماي سينه لنج از ابد: چوبی عمودي در جلو دكل :آليه 

 كه طناب عقب دكل روي آن بسته می شود .لنج را به سه قسمت تقسيم می كند و آليه « فنه تفر»: چوبی بر روي آبيذار

 لنج( عقب)تفر: قسمت جلویی آن است.

 نها  بار می زنند: در قسمت جلو لنج دو اتاق به نام اتاق سينه درست می كنند كه داخل آاتاق سينه 

 عالوه بر اتاق بار،دو اتاق تو در تو براي بار لنج وجود دارد كه به آن اتاق وسط موسوم استاتاق وسط : 

 را به بدنه لنج وصل می كند« شلمون»: چوبی بسيار محكم كه اتفه 

 زنبيل وسایلاذه : 

 بوجود می آورد: زمانی كه باد در پهناي لنج بوزد كه وضعيت سختی در دریا براي لنج ارز 

 حركت لنج به سمت عقب، فرمان حركت به عقب لنجاستان : 

 در محل اول و هشتم ماه كه آب دریا كم می شوداشكن : 

 باال و پائين رفتن سينه لنج در اثر امواج دریااشكه زدن : 

 طناب لنگر كشتیامار : 

 دو گيره در طرفين لنج، كه دكل را نگاه می داردامرانی : 

 قرار می گيرد« تفر»تا « سينه»از  )پهلو(«برد»و  )عرشه(«سته»ه بين : تخته اي كانچ 

 برداشتن لنگرانگف : 

 باال آمدن آب دریااوپري : 

 پایين رفتن آب دریااوخالی : 

 آب خوراوخر : 

 آب دادن، در صورت وجود سوراخ در بدنه لنج و ورود آب بداخل لنجاو دادن : 

 قایق كوچك یك نفره، هورياوري : 

 شراع و بادبان، بادبان مثلثی نصب شده روي دكل بزرگ لنج  : بااوزال 

 به آب انداختن هر نوع شناوراوشار : 

 ایراد موجود در بدنه لنج كه منجر به ورود آب گرددایب : 
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 :مجله گویلو فیتوص

مواج از ا مجله متشکل از دو بخش اصلی است: نمادی از مغز انسان و نمادی گویلوفرم کلی     
 آبی رنگ ۀکه در یک دایر ؛هستند "امواج دانش"هایی از عنوان مجله یعنی این دو نشانهدریا. که 

که بیانگر انسجام  و اتحاد است و در مرکز آن یک دایره ی فیروزه ای رنگ که نماد  ،محاط شده اند
ار و حرکت را شترار دارد. فرم اصلی حالتی پویا و درحال چرخش دارد تا انخرد ورزی و هوش است ق

 تداعی نماید.
 

 طراح : محمد حسین شوکت پور
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