
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 

   j  
 

 

 

 

 

 

 

 
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 وـمـت حـعـنـال در صـعـو حقوقی ف

 «د ـایـمـدام نـی اقـایـل دریـقـن
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 دريايي ايرانو اي به وسعت جامعه بندري  تحريريه

از لحظه انتشار اولين شماره از نشريه الكترونيكي امواج دانش تاكنون دبيرخانه اين ماهنامهه 

هر چند  قابل توجه و شايسته تقدير مخاطبان و خوانندگان بوده است كه اين موضوعشاهد استقبال 

حاكي از آمادگي آحاد مجموعه براي حركت در مسير مديريت دانش سازماني  غير قابل پيش بيني، اما

و اي روشهن آينهده ،ليكن بازخوردهها ،هنوز تا نقطه مطلوب فاصله بسيار است البته بايد گفتاست. 

مديريت دانش براسها  آخهرين در فرآيند  مي دهد. از سوي ديگر،نويد  را در اين امر فتني دست يا

المللي تمايل به اشتراك و آشكارسازي دانش موجود نقش حائز اهميتهي را ايفها هاي ملي و بينيافته

مايهه اساساً جان تبلور يافته و  "فرهنگ سازماني"تحت قالب مفهوم امروزه موضوع كه اين  كندمي

تحريريه »با طرح شعار  ماهنامه الكترونيكي امواج دانش م ديگري در جوامع انساني نيز هست.هر اقدا

از صاحبان دانش و كليه عالقه مندان براي همراهي در  «اي به وسعت جامعه بندري و دريايي ايران

 سازي فرهنه  نهادينهايجاد، رشد و قصد دارد تا به سهم خود در اين مسير دعوت به عمل آورده و 

  ، هر چند اندك موثر باشد.مديريت دانش در بين اعضاء جامعه بزرگ بندري و دريايي ايران

نقش و و با نظر به  «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» اين شماره متناسب با نامگذاري امسال در

بنيان(،به بيان مطالبي )دانش مبتني بر دانش  ي مقاوم وگيري اقتصاداهميت مديريت دانش در شكل

پرداخته شده و اميد اسهت مفيهد  و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتي پيرامون اقتصاد دانش بنيان

 واقع گردد.

 

 صادق بهراميمحمد 

 دبیر تحريريه ماهنامه الکترونیکي امواج دانش
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 چیستمعیار يادگیري و دانش در دنیاي نوين 

 پرسش خوب يا پاسخ درست؟ 

 
 گيري نيست،ميت واحد قابل اندازههاوارد گاردنر استاد شناخت و آموزش در دانشگاه هاروارد معتقد است هوش يك ك

دو دهه پيش كه نظريه  شود.هايي همچون زبان، منطق، جنبش و موسيقي را شامل مياست كه حوزه اييتوان 8برگيرنده  بلكه در

انداز شد. صاحبان صنايع نيز هاي دانشگاهي طنينچندگانه مطرح شد، آثاري به همراه داشت كه بسيار فراتر از محيطهاي هوش

 مشتاقانه از نظريات گاردنر استقبال كردند.

باشد. حاال شود شخص كارمند مولد يا خالقي شي باال ضرورتاً باعث نميهو بهره داشتن كه بودند شده متوجه قبل هامدت از آنان 

پنج ذهن براي قرن بيست »سال، وي نظريات علمي جديدي مطرح كرده است. او در كتاب جديد خود با عنوان  23پس از گذشت 

 اي خاص بينديشند.توانند به شيوهكند قرن بيست و يكم به كساني تعلق دارد كه مي، استدالل مي«و يكم

 نيروهايي دست در سرنوشتشان كه هستند روروبه تاريك ايآينده با دهند، پرورش را شناختي هايتوانايي  توانندنمي كه كساني 

توانند در محيط كار موفق ، نميشوندمي غرق اطالعات بار زير افراد قبيل اين. كنند درك توانندنمي را مسائل اين كه بود خواهد

 .خود بگيرنداي اي در امور شخصي و حرفههاي عاقالنهتوانند تصميمباشند و نمي

 

 گانههاي پنجذهن 

 شمرد:گانه ذهن را به اين شرح برميوي اين گروه پنج

هاي درسي از قبيل *ذهن منضبط كه مسئوليت يادگيري موضوع

تاريخ، دانش و هنر و مهمتر از آن تسلط بر يك حرفه يا پيشه را 

 برعهده دارد.

تواند از قطعات پراكنده اطالعات، معنا كه ميكننده *ذهن تركيب

استخراج كند )گاردنر اين را يكي از صفات اصلي مديران خوب 

 فشارد(.داند و بر اهميت آن در عصر اينترنت پا ميمي

هاي تواند سؤاالت جديد بپرسد و پاسخكننده كه مي*ذهن خلق

 خالقانه پيدا كند.

 كند.لف را درك ميهاي مختآميز كه فرهن *ذهن احترام

كند در مقام شاغل و شهروند *ذهن اخالقي كه انسان را قادر مي

 اي داشته باشد.پذيرانهرفتار مسئوليت

ها و با موتورهاي جستجو، روبات -جهان فردا :»نويسد گاردنر مي

د بود كه تا به خواه هاييتوانايي نيازمند –ساير وسايل كامپيوتري 

. بايد براي مواجهه با اين جهان، اين حال اختياري بوده است

 «ها را اكنون پرورش دهيم.توانايي

 اهميت – اخالقي و آميزاحترام –رسد دو نوع ذهن آخر به نظر مي

 اين: گويدمي گاردنر اما. دارد موفقيت براي اول نوع سه از كمتري

ي كه از تكامل به ما رسيده است انظرانهتن  ذهنيت. نيست گونه

براي بقا در دهكده جهاني خوب نيست. در اين دهكده، كه 

شهروندان، پول، اطالعات و روندهاي فرهنگي به سرعت از مرزها 

 گذرند.مي

ها افتاده است. كتاب جديد نظريه گاردنر در جامعه تجاري سرزبان

را انتشارات دانشكده اقتصاد هاروارد منتشر كرده است و موضوع 

افكار »ه هاروارد بيزنس ريويو يكي از ذهن تركيب كننده را نشري

 لقب داده است. 2007سال « پيشتازانه تجاري

هاي آموزشي امروزه كه هنوز براي گاردنر معتقد است سياست

ها را براي جهان ديروز وار ارزش قائل است، بچهيادگيري طوطي

 كند.آماده مي

ره ي ديجيتال كه به اندازه فندك است، اشاهاصوتضبط به وي 

تواند هر اطالعاتي را چيزي به اين كوچكي مي»گويد:كند و ميمي

كه بايد بدانيد، درخود جا دهد. پس يادگيري اين حقايق چقدر 

شود! در آينده كساني از امتياز برخوردار باعث اتالف وقت مي

ها توانند انجام دهند كه ماشينخواهند بود كه كارهايي را مي

توانايي پرسيدن سؤالي خوب و نه گرفتن  رو،توانند. از ايننمي

 «كند.پاسخ درست از ماشين، اين قدر اهميت پيدا مي
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اخيراً به شوخي گفتم باالخره هدف آموزش را :»افزايد وي مي

هاي مقايسه كشف كردم. اين هدف بهبود جايگاه شما در جدول

اي! آيا اهميت دارد اگر ارقام المللي است. چه هدف احمقانهبين

ياضي دو درجه باال روند؟ آيا علت وجودي مدار  واقعاً همين ر

است؟ ما به افرادي نياز داريم كه بپرسند هدف كلي آموزش 

 چيزهاي نگوييم اگر –كنم گذر سن چيست و چرا؟ احسا  مي

 بگذرم پرسش اين از كه است داده من به را حق اين – ديگر

بايد چه »عوض بپرسم و در « نه نمره امتحانات را باال ببريم؟چگو»

همچنين بايد بپرسيم آيا چيزهاي بسيار « چيزي را ارزيابي كنيم؟

 «توان سنجيد.مهمتري وجود ندارد كه نمي

هاي گاردنر بي نتيجه نبوده است. دانشگاه رسد يافتهبه نظر مي

هاي هاروارد در حال بازنگري در بخش اصلي و مشترك برنامه

رسد و مي 1970به دهه درسي است كه سابقه تدوين آن 

دانشجويان همه ملزم به يادگيري آن بودند. اين بازنگري ناشي از 

ترين، ثروتمندترين و بانفوذترين دانشگاه اين تلقي بود كه قديمي

التحصيالن را به اندازه كافي براي زندگي در جامعه آمريكا فارغ

 كند.آماده نمي

 هارت به جاي حافظهم 
گويد: ت طرح بازنگري مياليسون سيمونز، سرپرس

كنيم بگوييم سعي نمي:» نقطه تاكيد آموزش بايد تغيير كند و افزود

مرد يا زن تحصيلكرده اين است كه اين موضوع يا آن را ياد بگيرد. 

گوييم اين است كه شخص تحصيلكرده بايد يك رشته آنچه مي

هاي تفسيري، هاي خاص داشته باشد، مانند تواناييتوانايي

هاي ورزي و تواناييهاي انديشههاي حل مسئله، تواناييناييتوا

 «نقادي تا بتواند گليم خود را از آب بيرون بكشد.

اين فلسفه شباهت زيادي با حرف گاردنر دارد، اينكه يادگرفتن 

هاي تفكر بيش از يادگرفتن جدول تناوبي يا اسامي ها و راهمهارت

 ن است.پادشاهان در تاريخ به نفع فرزندانما

ساله است و چهار فرزند دارد. با وجودي كه كتاب  63گاردنر اكنون 

اند، وي احترام اخيرش را يك كتاب اقتصادي قلمداد كرده

محدودي براي بازار قائل است. به اعتقاد وي، نبايد اجازه داد كه 

 ثروتمندان بزرگ پديد بيايند.

تواند است و ميكند بازار اساساً غيراخالقي گاردنر خاطرنشان مي 

ن بزرگ، باعث ناخرسندي با به وجود آوردن بازندگان و برندگا

 شديد شود.

اي به هنگام نگارش پنج ذهن براي آينده، گاردنر ناچار شد با دسته

رو شود كه نهايتاً وي را واداشت از ديگر از باورهاي متعارض روبه

 برخي مفاهيم ديرينه دست بردارد.

سال پيش 20كنيم كه حتي اي زندگي ميمانهما در ز:»گويد وي مي

آور راجع به خودتان توانيد چيزي سرافكندگيهم متصور نبود. مي

توانيد آن را پاك كنيد و هميشه در سايتي بنويسيد. هيچ وقت نمي

اي بوديم كه طبق روند شبح آن، شما را دنبال خواهد كرد. ما گونه

 سيم.نفر را بشنا 150توانستيم فقط تكامل مي

 هاياختالف. دارد جهاني پيامدهاي بگوييم، چه هر حاال اما 

 تما  در هم با هاآدم وقتي كه دارد وجود شديدي بسيار فرهنگي

 كه فكر اين باشند، مدام تما  در وقتي اما. ندارند اهميتي نباشند،

لوحانه است. دوست ندارم كرد، ساده ايجاد مانع دورشان توانمي

دنيا منفجر شود و به همين دليل است كه احترام و اخالق حاال 

 «بسيار مهمتر هستند.

گاردنر اعتقاد دارد كارهايي است كه نبايد انجام داد، چون هزينه 

ژادي در هوش. هاي نآن بيش از فايده است، مانند بررسي تفاوت

علمي جالبي است اما من با هيچ مشوقي اين سؤال »افزايد: وي مي

روم و دوست دارم كه بقيه دانشمندان هم نروند، دنبال آن نمي

كساني كه « چون بهره دانستن آن به مراتب كمتر از زيان آن است.

كنند، مانند كريستوفر براند عمرشان را صرف اين تحقيق مي

فرق  )روانشنا  انگليسي كه معتقد است هوش در نژادهاي مختلف

 لوح هستند.كنند و سادهكند( اشتباه ميمي

گسترش دسترسي به اطالعات به اين معناست كه نياز زيادي به 

كننده وجود دارد كه بتواند حقيقت را از تخيل و ذهني تركيب

كننده يك قدم جلوتر از ربط جدا كند. ذهن خلقمربوط را از بي

ز قواعد اين امكان را به هاست و توانايي آن براي تفكر فراتر اروبات

  اي مطرح كند.هاي تازهدهد كه عقايد و ديدگاهصاحب خود مي

 است آن صدد در و كندمي كار ترانتزاعي ايشيوه به اخالقي ذهن

 .كند كمك جامعه بهبود به چگونه كه

 هدف چون –بندي هوش ريزبين بود در حالي كه گاردنر در دسته

صوير علمي كاملي از چگونگي كار ت انتقال چندگانه هوش نظريه

 گفت وي. يابد افزايش بيشتر يا 6 به ذهن 5 است ممكن –مغز بود 

 وضعيت تشريح براي سعي علم. ندارم جامعيت ادعاي»:

 «.چيزهاست

هاي آموزشي در ها نفع بيشتري از محيطبه اعتقاد گاردنر، شركت

دارند، يعني بكارگيري افراد آماده براي كار در قرن بيست و يكم 

 كساني كه بتوانند كارهايي فراتر از مونتاژ انجام دهند.

 گردآوري: مهدي جانباز
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دانش مديريت يهامدل  و نظريه ها  
 نشدا مديريت ههندد تشكيل يها مؤلفه و مضامين از ريبسيا ات موضوع حطر گر نبيا نشدا مديريت تكامل سير و يخچهرتا سيربر

 جمله آن از نشدا مديريت يها لمد و ينظر يها بچورچا كه شوند مي يبند رتصو و حطر عمومي قالب دو در ها مؤلفه ينا. ستا

 ريبسيا در. گرفت هنداخو ارقر عمومي سيربر ردمو نشدا مديريت يها لمد و ينظر يها بچورچا ،شمارهينا در رو ينا از. هستند

 هستيم. نشدا شناخت و ءحصاا مقوله حطر شاهد ما ،ها بچورچا و ها لمد ينا از

 نش دا مديريت يها نظريه  -1

 با طتباار در اننظر صاحب يسو از مختلفي يها نظريه

 رچها معرفيبه  بحث مهادا در. ستا هشد ئهارا نشدا مديريت

 .دشو مي ختهداپر نشدا مديريت نظريه

 دبعاا و يربناييز بحث انعنو به ”شركت“ ارمد نشدا نظريه 

 ست.ا فتهار گرقر توجه ردمو آن اريمد نشدا

 كه ستا هايي نظريه از يگرد يكي ”جزئي سه تالدتعا“ نظريه 

) به ويژه جلوگيري از گسترش  ها نمازسا در نشدا به توجه

 حجم سازمان ها( را به خوبي توجيه مي كند.

 مينهز پيش كه ستا ييگرد  نظريه ”هگيرندديا نمازسا“ نظريه  

 .  دشو مي بمحسو نشدا مديريت

 به كه ليلد ينا به نيز ”مانيزسا نشدا تبديل و خلق“ نظريه 

مي  سيربر اردگذ مي رختيادر ا را يندهاييافر صخا رتصو

 گردد.

 شركت ظريهن -1-1

 را مانيزسا يها قابليت كه ستا هايي نظريه از شركت نظريه

 ههد سطاوا در نظريهاين . هدد مي ارقر توجه ردمو عنو هر از

 را آن لشارما دلفرآ و شد ئهارا گوستينآ اننتوآ توسط 1980

 فهد ترين مهم كه ستا ينا نظريه ينا صهخال. دكر تكميل

 يا ها شركت و ستا دسو نساندر كثراحد به شركت يك

 منابع  كليه از كنند مي سعي د،سو كثراحد ايبر ها نمازسا

 يبند يك تقسيم در ،ندآور عمل به را دهستفاا بيشترين د،خو

 ها وريفنا و يندهاافر اد،فرا را نمازسا صليا منابع ده،سا

 ينا يمبنا بر مانيزسا ييزر برنامه گونههر و هندد مي تشكيل

 . دگير مي شكل عنصر سه

 هر منبع شمندترينارز كه ستا معتقد (1993) كردرا پيتر 

 مي نظر به ينابنابر. ستا آن ن(كنار)كا ادفرا نشدا ن،مازسا

 به و لنتقاا ،خلق انتو به ها نمازسا در ادفرا هميتا كه سدر

 ستا طريق ينا از فقط و دارد بستگي ها آن نشدا يگيرركا

 دخو تمد دراز اريگذ سرمايه  ودهفزا ارزش به نمازسا كه

 كند. مي است پيدد

 با ياآ“ كه ستا ينا شركت نظريه ردمو در بحث صليا ليلد

 ،ها نمازسا كه ستا زمال ت،خدما اعنوا  ئهارا و زاربا دجوو

 مديريت يها يرساختز و دهكر حفظ نچنا هم را دخو رساختا

 كه سدر مي نظر به چنين ”؟كنند همافر را دخو نكناركا نشدا

ق فو پرسش ايبر مناسبي پاسخ نداتو نمي شركت نظريه دخو

 نشدا و 1ارمد منبع هيدگاد از ها نمازسا كه ينا مگر ؛كند ئهارا

 ند.گير ارقر توجه ردمو شركت 2ارمد

 اي مجموعه  « نمازسا »يا «  شركت » ارمد منبع هيدگاد در

 و ستا ارستوا مانيزسا ونبر مانيزسا درون منابع بر كه ستا

 بالندگي و شدر عامل ترين مهم نشدا ،مانيزسا منابع نميا در

ريه پردازان اين ديدگاه محسوب مي شود. نظها  نمازسا

 معتقدند:

 ؛نيست خريد قابل زاربا طريق از مانيزسا يها قابليت. 1

 ؛نيستند پذير نمكاا حتيرا به مانيزسا يها قابليت تكثير. 2

 ؛ندارمد فهد ربسيا ها قابليت ينا. 3

 قابتير انتو ننداتو مي نماز گذشت با مانيزسا يها قابليت. 4

 .هندد يشافزا را نمازسا در ارپايد

                                                           
1 . Resource based theory of the firm 
2 . Knowledge based theory of the firm 
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 معتقدند شركت ارمد نشدا هيدگاد ارانطرفد ،يگرد يسو از 

 به تنها نه نشدا. هاست شركتدر  توليد صليا منبع نشدا كه

 به كه ستا نمازسا ييدارا عنو بهترين بلكه ،منبع يك انعنو

 زنيا زمال يها يرساختز و ها مينهز آوري همافرو مديريت 

 ارستوا ليهاو نديشها ينا بر شركت ارمد نشدا هيدگاد. دارد

 لنتقاا و خلقنحوه  در ها نمازسا قابتر صليا جهو كه ستا

 دهستفاا ايبر ها نمازسا. ستا مانيزسا بستر در نشدا مدرآكا

 هبرند پيش و قابتير اربزا يك انعنوبه  دخو مانيزسا نشدا از

 حالت به ننها حالت از را آن ،مختلف يها روش با بايستي

 مانيزسا نكناركا بين در را آن نندابتو سپس و ندآور در رشكاآ

 مجموعه دكرركاكه  معتقدند ننويسندگا بيشتر. هندد لنتقاا

 و دهكر ساماندهي را ادينفرا نشدا كه ستا ينا مانيزسا يها

 يشافزا باعث تا ندازبيند نجريا بهن مازسا خلدا در ينحو به

 به مانيزسا يها ينمنداتو ايرز. دشو نمازسا يمنددسو

كامل هيچگاه در بازار وجود نخواهد داشت. برخي  رتصو

نويسندگان از اين فراتر رفته و معتقدند كه سازمان ها نه تنها 

سازماندهي مي كنند بلكه دانش جديدي به  دانش انفرادي را

 نمي را نشدا عنو ينوجود مي آورند كه ذاتاً اجتماعي است و ا

 نيز اننظر صاحب از برخي. دكر تهيه زاربا از حتيرا به انتو

 مالكيت از حفاظت ن،مازسا وظيفه  نخستين كه معتقدند

محافظت  حقوقي راتمقر توسط كامل رطو به كه ستا يمعنو

 شود.نمي 

 شركت ارمد نشدا نظريه از عفاد در (1996) 3رندز و تكوگا

 ساساًا: ستا ينا ها آن بحث دهشالو. ندا دهكر ئهارا اليليد

 ستا ينا بر مبتني مانيزسا يها مجموعه و ها شركت دجوو

 از ناشي كمشتر قخالا و هويت ري،كا مجامع ايبر ادفرا كه

 يها مجموعه و ها شركت. شوند مي قائل هميتا ها آن

 ها حرفه نشد تر تخصصي و صنعتيعصر  در مانيزسا

 هماهنگي ن،گفتما ها آن در كه ندآور مي دجوو به را جتماعيا

. دگير مي شكل كمشتر جتماعيا هويت  ساا بر يگيرديا

 مدتررآكا و تسريعرا  نشدا لنتقاا و خلق ،هويت يندنما نقش

                                                           
3 . Kogut & Zander 

 دجوو ايبر جتماعيا توجيه يك ساساًا ينابنابر .كند مي

 . دارد دجوو مانيزسا يها مجموعه

 نظريه هكنند توجيه يها هيدگاد از يگرد يكي 4نظريه شبكه

 كه معتقدند هيدگاد ينا ارانطرفد. ستا شركت ارمد نشدا

 ندرو تسريع و هاركا منجاا ايبر خصوصي بخش  و زاربا دجوو

 هنداخو دجوو ارقتدا با نهمچنا ها نمازسازي سا خصوصي

 روابط در مجسم جتماعيا سرمايه ننداتو مي نهاآ ايرز ؛شتدا

 بالندگي به كمك و يمعنو سرمايه خلق يستارا در را نسانيا

 ،هماهنگي و متقابل طتباار. هندد نمازسا مانيزسا مجموعه

 مي ها نمازسا ليلد همين به. هاست نمازسا صليا شاخصه

 اكشترا بهاز  دي،فر تتعامال و نسانيا روابط شگستر با ننداتو

ز و سا ،ها نمازسا ينا بر وهعال. شوند منتفع دخو نشدا اريگذ

 را نسانيا تتعامال ايبر زمال يها يرساختز و قانوني يهاركا

. نجامدا مي جتماعيا يهسرما توسعه به كه كنند مي همافر

 آن اريمد نشدا يها جنبه و شركت نظريه ردمو در كه را نچهآ

 يرز حشر به (1996) نتاگر نديشهدر ا انتو مي شد حمطر

 : دكر خالصه

 مي ركا به تخدما و كاال توليد ايبر را نشدا ها نمازسا 

 گيرند

 دشو مي تلقي نمازسا ديهبررا منبع ترين مهم نشدا 

 دارد دجوو نهاآ دنز صرفاً و هشد توليد ادفرا توسط نشدا 

 جزئي سه تالدتعا نظريه -1-2

 ايبر ديبنيا نظريه يك انتو مي را جزئي سه تالدتعا يهنظر

 نگاهي با كه دها برشمر نمازسا تمددراز هيندآ هيد شكل

 ينا طبق. كند مي تأكيد ها نمازسا در نشدا هميتا بر يگرد

 از كه هستند اي مقوله سه وريفنا و عجتماا ت،حيا ؛نظريه

 در سه ينا تكامل. ندا هشد تشكيل تطالعاا و ژينرا م،جر

 دخو در نماز طي در ندا نستهاتو كه ستا طالعاتيان اميز

 تطالعاان اميز بر چه هر ،جزئي سه دلتعا در. كنند هخيرذ

. شد هداخو كاسته آن ژينرا و مجر انميز از دشو ودهفزا

 و تطالعاا نيوطريق فز از دبو هداخو درقا سيستمي چنين

                                                           
4 . Network theory 
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 با رزهمبا به و كند توليد ركا و كاال ژي،نرا و مجر در آن رتبلو

 .دازدبپر دخو افطرمحيط ا پيونترآ رفشا

 به جزئي سه تالدتعا نظريه در كه نچهآ ستا كرذ به زمال

 نظر در نشدا ممفهوبه  بايستي هشد حمطر ت،طالعاا انعنو

 هبرند پيش عامل نداتو نمي فصر تطالعاا ايرز. دشو گرفته

 آن نگيوفزا و تطالعاا يزرسر  موارد برخي در ايرز د؛شو تلقي

در . ددگر مي نيز ها نمازسا و ادفرا قتو فتالا و سردرد مايه

برنامه هاي كالن كشور نيز به دانش توجه شده است نه به 

 اطالعات.

 هگيرندديا نمازسا يهنظر -1-3

 ها نمازسا در نشدا نجريا وملز كه ستا نظرياتي از نظريه ينا

 نمازسا 1993 در سال 5ينروگا يويدد. كند مي توجيه را

 و دآوريگر ،توليد رتمها كه دكر تعريف مانيزسا را هگيرندديا

 و نشدا به توجه با دخو رفتار تغيير چنيندانش و هم  لنتقاا

 شد.با شتهدا را جديد يها نديشها

 در ركا منجاا حين كه ستا يتغيير ،تعريف ينا نكته ينمهمتر

 توليد در ها نمازسا قعموا گاهي. هدد مي رخ مانيزسا رفتار

 در نشدا يگيرركا به در ماا هستند موفق نشدا لنتقاا و نشدا

 رتند به نشدا ،يعني. كنند مي عمل ناموفق دخوي ها فعاليت

 پيترروين، گا يويدد از پيش. دشو مي بنياني اتتغيير موجب

 دخو بكتا در بيستم نقر تژيستاسترا انعنو هنددار 6سنگه

 تعريف چنين را هگيرندديا نمازسا ،”پنجم كنر“ انعنو تحت

 دخو يها قابليت ،مستمر رطو به ادفرا نجاآ در كه مكاني: دكر

 و جديد يلگوهاا ،هندد مي شگستر اهلخود نتايج خلق ايبر را

 بالندگي د،شو مي داده ورشپر نديشها و تفكر پذير شگستر

 يگيرديا لحا در اوممد اد،فرا و ستا نجريا در هيوگر

 ماا ديپيشبر و جامع ،تعريف ينا. هستند ”گرفتنديا چگونه“

 از. دارد فلسفي جنبه بيشتر و ستا عيانتزا و آل هيدا ربسيا

 به نداتو مي دكر ئهارا را آن تژيستاسترا يك كه نجاييآ

 ماا د،گير ارقر دهستفاا ردمو تبلندمد از ندا چشم انعنو

 دهد. نمي عملير هكارا

                                                           
5 . David Garvin 
6 . Peter Senge 

 را تعريف ينا 1990 لسا در دخو رانهمكا اههمر به سنگه پيتر

 :داد ئهارا

 آن تبديل و تتجربيا مستمر نمون آزمازسا يك در يگيرديا“ 

 هم و نمازسا ادفرا كل ايبر پذير  سترد نشدا به تتجربيا

 .”ستا نمازسا صليا افهدا ايبر مفيد شكلبه  چنين

 مانيزسا نشدا تبديل و توليد نظريه -1-4

 حمطر نوناكا توسط  1994لسا در مانيزسا نشدا توليد نظريه

 جلب و هاوربا حصالانش دا هنيذ و لفعا ماهيت بر و شد

 را نمازسا صليا دكرركا ،نظريه ينا. دارد تأكيد ادفرا كترمشا

 آن ساختن رمتبلو و ادفرا توسطشده  توليد نشدا تقويت در

 لسا در و نددا مي نمازسا نشيدا شبكه از بخشي انعنو به

  ساا. شد متجلي چياو تاكه و نوناكا رمشهو لمد در 1995

 آن تبديلي يندهاافر و رشكاآ نشدا و ننها نشدا ل،مد ينا

 تبديل يندافر رچها ر،مذكو نشدا عنو دو تبديل ايبر. هاست

 : از تندرعبا كه دارد دجوو

 ل،مد ينا در رشكاآ به ننها نشدا تبديل: 7زيسارشكاآ 

 ايبر ادفرا شطريق تال از يندافر ينا. دارد منا زيسارشكاآ

 رثاآ ،سمير يها نياسخنر قالب در دخو يها نستهدا ئهارا

 ،يندافر ينا در. دپذير مي آن صورت نظير و مستند و بمكتو

 .(1994 ،)نوناكا شوند مي منتقل مفاهيم و ها واژه كمك با ها هيدا

 نشدا به رشكاآ نشدا تبديل : 8دنكر تبديل/  دنكر تركيب

 ينا در. دارد منا دنكر تبديل يا تركيب ل،مد ينا در رشكاآ

 يك به ارش(گز يك مانندر)شكاآ نشدا يافتدر با ادفرا ،يندافر

 را يمنددسو عمل آن  ساا بر يا كنند ميا پيد ستد نو هيدا

 نشدا دازشپر يا يشايرو شتدا توجه بايد  دهند. مي منجاا

دي سناا )مثلزد سا مي مفيد و دهستفاا قابل را آن ر،شكاآ

 و ... (. ها ارشگز ،ها برنامهنظير 

 ينا در ننها نشدا به رشكاآ نشدا تبديل:  9زيسا نيدرو 

 عمل و ركا دربايد  رشكاآ نشدا. دارد منا زيسا نيدرو ل،مد

 ر،شكاآ نشدا زيسا نيدرو يندافر ينابنابر. دشو مجسم

                                                           
7 .  Externalization 
8 .  Combination 
9 .  Internalization 
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 يا آورينو ،تاكتيك ي،تژاسترره ابادر را يها روش يا مفاهيم

 دهد. مي تقاار پيشرفت

 اكشترا به و جستجو: شامل يندافر ينا ستا معتقد كانونا

 درك و شتناگذاك شترا به ،جديد اتتفكر و ها ارزش اريگذ

 با تتباطاار طريق از مديريت يها ارزش و هاازندا چشم

 . ستا نمازسا در رانهمكا

 ينا در رشكاآ نشدا به ننها نشدا تبديل:  10دكر جتماعيا 

 بحث يا ها نشست يقاز طر كه دارد منا دنكر جتماعيا ل،مد

 نشدا دآوريگر كليد. دشو مي منجاا ادفرا بين هيوگر يها

  .ستا تجربه ن،نها

 

 (1995چی )او تاکه و نوناکا نشدا نیوحلز لمد:  1  شکل

 

 

 از دهستفاا و مستقيم تعامل طريق از نشدا كسب يندافر

 تبديل ق،فو ييندهاافر در.  دشو مي منجاا انيگرد تتجربيا

 قتفاا جمعي به ادينفرا از چنين هم و رشكاآ به ننها از نشدا

. نجامدا مي مانيزسا صخا نشدا خلق به يتاًكه نها فتدا مي

 باشد، درميز آ موفقيت نمازسا در رمذكو ييندهاافر چنانچه

 :شتدا هداخو مثبت پيامد پنج مانيزسا حسطو همه

 ادفرا از هيوگر توسط نشدا اريگذ اكشترا به 

 عيني يهادنمو و مفاهيم به ها وهگر ننها نشدا تبديل  

 در دموجو نيوبير نشدا و داده با ها وهگر مفاهيم تركيب 

 نمازسا

 تر  ملمو شكل به مفاهيم بسط و تبيين 

                                                           
10 . Socailization 

 بين نشدا لنتقا)ا نمازسا ادفرا بين در جديد نشدا يعزتو 

 ماني(زسا ادفرا

 نشدا بيشتر چه هر توليد به چرخه ينا پويايي نهايت در

 صخا ييندهاافرد جوو ،نظريه ينا. نجامدا مي مانيزسا

 مانيزسا نشدا نندابتو نمازسا كه كند مي توجيه را مانيزسا

 دهستفاا مانيزسا سرمايه يك انعنوبه  و هندد نساما را دخو

 كنند.

 و يندافر ييكسر طي نشدا دشو مي همشاهد كه رطو همان

 نمازسا كل سطح درچنين  هم و نسانيا منابع بين در دعملكر

 و ننها نشدا لنتقاا و تبديل ،خلق و ستا نجريا و حركت در

. دگير مي رتصو ،حركت ينا در نمازسا نسانيا منابع رشكاآ

اي بر ها آن تأثير انميز و دموجو ييندهاافر تعيين و تشخيص

 ستا رداربرخو خاصي هميتا از نمازسا سطح در نشدا لكنتر

 .(1388 ي،)گوهر

 از ي،يزر برنامه گونه هر از قبل ها نمازسا ستا زمال ينابنابر

 و ديفر دچنين عملكر هم و رشكاآ و ننها نشدا ضعيتو

 گاهيآ. يابند گاهيآ رمذكو يندافر رچها تحقق ايبر مانيزسا

 ن،مازسا سطح در آن تبديل و توليد نحوه و دموجو نشدا از

 نگوناگو حسطو در نمازسا توسعه به توجهي قابل كمك

 و مانيزسا درون تتباطاار ت،طالعاا وريفنا ،نسانيا )منابع

 .  دكر هداخو (...و مانيزسا ونبر

 ها( يتژاستر)ا نشدا مديريت يها لمد -2
 در حياتي و يكليد منبع يك نشدا ،نشيدا هيدگاد از

 ،توليد انميزبه  بسته نمازسا تحيا مهادا كه باشد مي نمازسا

 معتقد ننويسندگا از ريبسيا. باشد مي نشدا رنتشاا و اكشترا

 نمازسا ايجزا همه روي بايددانش  مديريت كه هستند

 ساير مانند نشدا ،نشدا مديريت تبيااد در. باشد ارتأثيرگذ

 ردهخو پيوند يتژاسترا ممفهو با مديريتي مفاهيمح و سطو

انند، تو مي زممتا يفكر منابع شتندا با ها نمازسا. ستا

 قبار از بهتر دخو قديمي و سنتي منابع از چگونه كه يابنددر

 اونبر. نباشند دفر بهمنحصر  منابع آن گرا حتي. كنند دهستفاا

 يدگاهيد در انتو مي را نشدا يتژاسترا كه ستا وربا ينا بر
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 نشدا يجستجو ينكها ردمو در هاوربا مجموعهرت صو به كلي

 . دكر تعريف د،شو منجاا چگونه

 نميا ازنتو ديجاا رتصو به را نشدا يتژاسترا (1999) زاك 

 و تمحصوال تهيهايبر زنيا ردمو نشدا منابع و ها قابليت

 به تعريف ينا. كند مي تعريف قبار از برتر شيرو به تخدما

ي خاص سازمان هاي دانش محور را ها يژگيو مستقيم رتصو

چنين تعريف مي كند كه آيا سازمان خالق دانش است يا 

 بيرون يا درون را نشدا استفاده كننده از آن و اينكه سازمان، ،

 به نشدا يتژاسترا زاك منظر از. كند مي جستجو نمازسا از

 رهشاا نمازسا يك ركا و كسب يها يتژاسترا به صخا شكل

. دارد نظر ردمو را نمازسا نشيدا يها قابليت و منابع كه دارد

 مي نشدا يهازادما و هادكمبو شناسايي شامل يتژاسترا ينا

 آن نشدا مديريت يتژِاسترا زيسا دهپيا يقازطر سپس و دشو

 دهد. ءتقاار را نمازسا دعملكر تا كند مي مديريت را ها

 ترين مهم انعنو به نداتو مي نشدا ستا معتقد (1999) گريكو

 چهريكپا ،كسب نايياتوفته شده و گر نظر در تژيكاسترا منبع

 ترين مهم نداتو مي آن بستن ركا به و اكشترا ه،خيرذ زي،سا

 شد.با ارپايد قابتير يتد مزيجاا ايبر قابليت

 ايبر را نمازسا يك كلي و ساسيا ديكررو نشدا يتژاسترا

 ديغيرما يها يمندنيازبا  نشيدا منابع و ها قابليت تنظيم

 دهد. مي حشر دخو تژيكاسترا

 مي رظهاا مانيزسا نشدا مديريت نمتخصصا و انگر هشوپژ

 دخو تحيا مهادا به درقا ها نمازسا ،نشدا عصر در كنند

 لعماا و ها اداره ايبر مناسب يتژاسترا ينكها مگر نيستند

 كنند. بنتخاد اخو هوشي ييدارا رتقد

 رهشاا آن عتنو و ستا عمتنو ربسيا نشدا مديريت يتژاسترا  

 عموضو ينا گر نقع بياوا در. كند مي ها آن دنبو قتضاييا به

 تيومتفا يها يتژاسترا به مختلف يها موقعيت كه ستا

 (.1389 ي،باقران، خو)ا هستند مندزنيا

 منظر از نشدا مديريت يها يتژاسترا به 1 ولجد در

 .ستا هشد رهشاا مختلف اننديشمندا
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 انندیشمندا منظر از نشدا مدیریت يها يتژاسترا  -1ولجد

 

 نشدا لمد/  چرخه نشدا مدیریت لمد

 زشار شناسایی/يگیررکا به/رنتشاا/ تغییرشکل/دآوريگر/خذا/خلق   (1993)11یگو

 زيسا جتماعیا/زيسا نیدرو/ترکیب/زيسا نیوبر   (1995)  تاکوچی و کانونا

 نماییزبا/یعزتو/یابیزبا/هخیرذ/پاالیش/بکتساا (1996) 12زاك

 يگیررکا به/ارينگهد/یعزتو/یابیزبا/ستیابید/هخیرذ/ماندهیزسا/بکتساا (1999) 13نیکولز

 به هم دو ینا تبدیل/ضمنی نشدا اكشترا/رشکاآ نشدا اكشترا (1999) 14استودن

 دیجاا/یابیارز/توسعه به کمک/يگیردیا/دهستفاا/خذا (2000) 15بوکویتز و ویلیامز 

 دمجد دهستفاا و داريبر هبهر/رنتشاا/اريکدگذ/خلق (2000آي بی ام )

 نشدا محافظت/نشدا لنتقاا/نشدا دیجاا (2001بلوگود )

 پاالیش/تعامل/ئهارا/هید نمازسا/توسعه به کمک/آوري جمع (2001) 16داکیولبز

 نشدا یابیارز/ نشدا دبررکا/ نشدا تتباطاار/ نشدا دیجاا/ شناسایی (2006هیتز متل، مونیخ )

 یابیارز/اكشترا/یعزتو/اريکدگذ/خلق/يگیردیا (2008) خگرا

 

 بخش و  حلامر دخو تتجربيا و تتحقيقادانش بر مبناي همانطور كه در جدول باال ديده مي شود انديشمندان مختلف در حوزه مديريت 

 به صخا نظر نقطه يك از محققين هشد كرذ يها لمد از امكد هر. ندا دهكرارائه  نشدا مديريت چرخه يا لمد انعنو به را مختلفي يها

 اند. دهكر ئهارا را دخو لمد حلامر و دبعاا آن  ساا بر و ندا نگريستهدانش  مديريت عموضو

 يا فعاليت يندافر يك نبيا ايبر تيومتفا تكلما از گاهي محققين كه دشو قتد نكته ينا به بايد نشدا مديريت يها لمد مطالعه در

 يها لمد در هشد كرذ ينوعنا و ستا مشخص نشدا مديريت صليا ييندهاافر ودهمحد ماا ندا دهكر دهستفاا نشدا مديريت چرخهدر

 بر تأكيد انميز و نشدا مديريت ييندهاافر پوشش سطح نظر از شده كرذ يها لمد ينكها يگرد نكته. نيست ها آن از رجخا نيز مختلف

 وت دارند.تفا هم با يندهاافر از برخي

 دمیرچي گردآوري: سعید

                                                           
11 .  Wigg 
12 .  Zack 
13 .  Nickols 
14 .  Snowden 
15 .  Bukowitz and Williams 
16 .  Doculabs 
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متينیل به اقتصاد مقاواقتصاد دانش بنیان راهکاري براي   
همانطور كه بر همگان مبرهن است اقتصاد مقاومتي در تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف كننده يك كشور قرار مي گيرد. اين نظام 

اقتصادي منفعل نيست و در مقابل اهداف اقتصادي سلطه، ايستادگي مي نمايد. براي دستيابي به اين نظام اقتصادي بايد هرچه 

به سمت محدود كردن استفاده از منابع نفتي حركت نمود. اقتصاد دانش بنيان يكي از راهكارهاي موثر در نيل به اهداف بيشتر 

اقتصاد مقاومتي مي باشد. تمركز بر دانش و مديريت اثر بخش آن مي تواند منجر به خلق ثروت در سطح ملي گردد. اقتصاد دانش 

براي كشورهاي در حال توسعه نظير ايران به شمار مي آيد بلكه اجتناب از حركت به  بنيان نه تنها به عنوان يك نياز اساسي

سمت همچنين اقتصادي، توان رقابتي را به شدت كاهش مي دهد. اقتصاد مبتني بر علم و دانش موجب رشد و توسعه پايدار 

 جامعه و در نهايت تحقق اقتصاد مقاومتي مي شود.

 اقتصاد دانش بنيان

بسياري از ما در دنياي اطراف خود شاهد تغييرات 

كنند بسيار ها در آن فعاليت ميبسياري هستيم. محيطي كه سازمان

ها چه در بخش خصوصي و چه در تر شده است. سازمانپيچيده

و دولتي به دنبال افزايش سطح عملكردي خود بخش عمومي 

صورت روزانه در حال تكامل و تغيير  ها بههستند. امروزه تكنولوژي

هستند و حجم دانش موجود در دنيا، روز به روز در حال افزايش 

هايي هستيم كه بدون است. در گوشه و كنار دنيا شاهد سازمان

هاي فيزيكي قابل توجه مانند زمين، سرمايه، داشتن دارايي

 كنند وآيند و به سرعت رشد ميساختمان و تجهيزات، پديد مي

اولين هشدار  1996كنند. در سال ميلياردها دالر ثروت خلق مي

در خصوص تغييرات قواعد كسب و كار توسط مجله بيزنس  رسمي

داده شد. آنچه مجله بيزنس ويك سعي بر گفتن آن داشت،  17ويك

اقتصاد ”بود كه امروزه آن را تحت عنوان گيري مفهومي شكل

شناسند. اقتصادي كه قواعد بازي گذشته را برهم مي“ بنياندانش

كنند، هايي را كه از اين قواعد پيروي نميزده و بسياري از سازمان

 گوشه گير كرده است.  

اقتصاد دانش بنيان، نظام اقتصادي است كه در آن، توليد و كاربرد 

دانش منشا اصلي ايجاد ثروت محسوب مي شود. كارايي اين نظام 

اقتصادي مستلزم تعريف ساز و كارها و شناخت عوامل موثر بر 

توليد و بكارگيري دانش است كه از ارتباط اين عوامل با يكديگر، 

بخش ها نيز فراهم مي شود. بعبارت  زمينه افزايش عملكرد ساير

بنيان، اقتصادي است كه در آن توليد، توزيع و بهتر اقتصاد دانش

استفاده از دانش به عنوان عامل اصلي رشد، ايجاد ثروت و 

شود. در واقع در اين اقتصاد، دانش موتور زايي محسوب مياشتغال

                                                           
17  Business Week  

اي ه ويژهشود. نكته بسيار مهم كه بايد توجمولد ثروت محسوب مي

تواند به آن شود اين است كه افزايش دانش به خودي خود نمي

بايست اين بنيان شود، بلكه ميمنجر به رشد و تبلور اقتصاد دانش

منبع استراتژيك به صورت اثربخش مديريت شود. از اين روست كه 

امروزه مفهومي تحت عنوان مديريت دانش مطرح شده و در سطح 

به شدت مورد استقبال قرار گرفته است. بر اين ها و صنايع دانشگاه

اسا  اكثر سازمان ها براي دانش محور شدن، استقرار نظام هاي 

مديريت دانش را در اولويت قرارداده اند. اما براستي مزاياي 

 مديريت دانش براي سازمان ها چيست؟

 هااولين مزيت، كاهش هزينه 
ي بزرگ هاها به خصوص سازماندر بسياري از سازمان

آيد شود كه يك مشكل در جاي جاي سازمان به وجود ميديده مي

ها و يا هاي كاري بدون آگاهي از وجود راه حل در حوزهو تيم

گردند. به عبارت ديگر، حل ميواحدهاي ديگر، مجددا به دنبال راه

كنند. اين كار ها نيز انرژي صرف كرده و مجددا چرخ را ابداع ميآن

شود. در واقع با مديريت نه زيادي در سازمان ميباعث صرف هزي

توانيم با كمترين هزينه، از دانشي كه در حال حاضر در دانش مي

سازمان است، براي حل مسائل تكراري استفاده كنيم. از سوي ديگر 

شود تكرار اشتباه در سازمان كاهش يابد. مديريت دانش باعث مي

دهد و ريزي انجام ميذوببه عنوان مثال وقتي فردي اشتباهي در 

قيمت ترك بخورد، با شود كه يك قالب گراناين اشتباه باعث مي

تواند جلوي تكرار دوباره آن تسهيم آن با ساير همكارانش مي

اشتباه را بگيرد. بنابراين مديريت دانش با جلوگيري از اختراع 

ها گيري از موفقيتمجدد چرخ، كاهش تكرار اشتباهات و در 

 هاي سازمان شود.اند باعث كاهش هزينهتومي
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 سرعت پاسخگويي بيشتر 

شود. هاي مديريت دانش محسوب مياز ديگر مزيت 

وقتي شما دانش مورد نياز خود را داشته باشيد، سرعت 

گيري، يابد. با افزايش سرعت تصميمگيري شما افزايش ميتصميم

شود. به عنوان مثال وقتي از نياز سرعت پاسخگويي نيز زياد مي

وي،  مشتري خاصي با خبر باشيد، در خصوص موارد مربوط به

توانيد نياز وي را هر چه سريعتر كنيد و ميگيري ميسريعتر تصميم

پاسخگو باشيد. اين موضوع به حفظ و وفاداري مشتري نيز كمك 

 كند. بسياري مي

 توسعه و رشد افراد 

سازماني را تصور كنيد كه سطح بااليي از بلوغ مديريت 

در چنين سازماني سرعت يادگيري بيشتر بوده و  دانش را دارد.

ها براي انجام كارشان دسترسي دارند. كار افراد به بهترين دانش

شود كه ميزان دانش فرد افزايش كردن در چنين سازماني باعث مي

يافته و از افرادي كه در موقعيت مشابه و در يك سازمان بدون 

. همچنين اين فرد در كنند، پيشي بگيردمديريت دانش فعاليت مي

حوزه كاري مربوط به خود به بهترين دانش انجام كار كه در صنعت 

مربوطه وجود دارد دسترسي خواهد داشت و همين امر باعث 

شود بهترين عملكرد را در كمترين زمان داشته باشد. از سوي مي

ديگر اين فرد در چنين فضايي آموخته است كه چگونه دانش خود 

و از ساكن ماندن آن جلوگيري كند. چنين فرد رشد را رشد داده 

اي از جايگاه باالتري از رفاه برخوردار بوده و دانشي كه دارد، يافته

 تضمين كننده امنيت شغلي وي خواهد بود.

اگر بخواهيم تمامي مزاياي برشمرده شده را در يك جمله "

تواند از طريق خالصه كنيم بايد بگوئيم كه مديريت دانش مي

ها، افزايش سرعت پاسخگويي و توسعه و رشد كاهش هزينه

ها و سازمان افراد منجر به بهبود سطح عملكردي افراد، تيم

 ".شود

براي روشن تر شدن جايگاه دانش در مجامع اقتصادي دنيا مطالعات 

در  18بانك جهاني صورت گرفته توسط بانك جهاني آورده مي شود؛

اندازه گيري دانش در ”،  گزارشي را تحت عنوان 2008سال 

هاي شاخص . براسا  اين گزارشكردمنتشر  19اقتصادهاي جهان

 21محور و اقتصاد دانش)كه به آن اقتصاد دانش 20بنياناقتصاد دانش

                                                           
18  World Bank 
19  Measuring Knowledge in the world’s economies 
20  Knowledge-Based Economy 
21  Knowledge Economy  

مشخص و در بين كشورهاي عضو بانك جهاني  شود(،نيز گفته مي

اقتصاد ”گيري شد. پس از اين گزارش، آرام آرام واژه اندازه

 . اين گزارش تقريبا هربه صورت رسمي استفاده شد “بنياندانش

اين مستند جالب  به شود. بيائيد نگاهي اجماليساله منتشر مي

 ؛يك نمودار بسيار جالب در اين گزارش منتشر شده است بياندازيم.

ي كشورها و توليد ناخالص نمودار رابطه بين شاخص اقتصاد دانش

 . اين نمودار در زير نشان داده شده است.هاملي آن

 

 

 هارابطه بين شاخص اقتصاد دانشي كشورها و توليد ناخالص ملي آن -1شكل 

دهنده امتياز كشورها از بعد شاخص محور افقي اين نمودار نشان

دهنده ميزان توليد عمودي نشان هاست و محوراقتصادي آن

نشان همانگونه كه در اين نمودار  ناخالص ملي به ازاي هر نفر است.

بين اين دو پارامتر، ارتباط معناداري وجود دارد. بر  داده شده است،

اسا  اين گزارش كشورهايي با موقعيت باال در شاخص اقتصاد 

به  هستند.به ازاي هر نفر  دانشي، داراي توليد ناخالص باالتري

عبارت ديگر كشورهايي كه دانش خود را به عنوان عامل كسب 

 قادر به خلق ثروت بيشتري هستند.  كنند،ثروت مديريت مي

محوري و سرانه توليد هاي دانشبين شاخص اثبات وجود ارتباط

شد. “ بنياناقتصاد دانش”، باعث شكوفا شدن مفهوم ناخالص ملي

از بين  2012هاي اقتصاد دانشي در سال از منظر شاخصرتبه ايران 

دهد نشان ميگزارش است. اين  نود و چهارمشركت، جايگاه  145

توان با تمركز بر دانش و مديريت اثربخش آن در سطح ملي، ميكه 

تواند براي كشور ما كه كاهش ثروت خلق كرد. اين موضوع مي

د قرار داده است، وابستگي به صنعت نفت را در دستور كار خو

 بسيار حائز اهميت باشد.
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 امتياز كشورها از بعد شاخص اقتصادي
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وجود  توان برداشت كرد،فرضيه جالب توجهي كه از اين نمودار مي

ها و كسب و كارها و سطح رابطه بين خلق ثروت در سازمان

 22500هاست. اين فرضيه با گزارش فورچون محور بودن آندانش

شركت برتر  500هر ساله موظف است  500رسد. فورچون اثبات مي

در سراسر دنيا را شناسايي و معرفي نمايد. براسا  گزارش اين 

محور، از جايگاه بااليي در درآمدزايي هاي دانشسازمانمجله، 

بنابراين دانش، هم در سطح ملي و هم در سطح برخوردارند. 

 هاي كسب و كاري، عامل خلق ثروت است.بنگاه

 محور در ايرانهاي دانشسازمان

واژه  ها و مجالت داخلي كشور، به تكرارسانهدر رامروزه 

شود اما سوال اينجاست كه به شنيده مي "محورهاي دانشسازمان"

هاي ما دانش محور هستند. براي اين منظور به واقع چقدر سازمان

هاي دانشي رويم؛ ارزيابي سازمانالمللي ميسراغ يك ارزيابي بين

برتر. اين ارزيابي كه در قالب يك جايزه جهاني شكل گرفته است، از 

هايي از سراسر دنيا انبه صورت هر ساله با حضور سازم 1998سال 

شود. اين جايزه با همكاري موسسه تحقيقات مديريت برگزار مي

برگزار  23و شبكه جهاني دانش Teleosهاي فكري دانش و سرمايه

هاي برتر دنيا در اين توان گفت كه اكثر شركتشود. تقريبا ميمي

كنند. لذا به واسطه اين جايزه جهاني، فضايي به جايزه شركت مي

هاي ها بتوانند خود را با ساير شركتود آمده است تا سازمانوج

برتر دنيا مقايسه نمايند. اين جايزه شامل هشت معيار اصلي است؛ 

هاي فرهن  دانش محور، رهبري، مديريت نوآوري، مديريت سرمايه

فكري، تسهيم دانش، يادگيري سازماني، مديريت دانش ذينفعان و 

 24هاي دانشي. جايزه مِيكاز دارايي در نهايت توان ارزش آفريني

شود. در حال حاضر اي و جهاني برگزار ميدر سه سطح ملي، قاره

اين جايزه در كشور ما نيز نمايندگي دارد. اما آنچه كه در اين مقاله 

هاي مد نظر ماست، گزارشي است كه اين جايزه در خصوص شركت

در جدول زير  منتشر نموده است. اين گزارش 2012ايراني در سال 

 آورده شده است.

 

 

 

 

                                                           
22 Fortune 500 
23  KNOW Network 
24 MAKE 

 2012گزارش مقايسه اي جايزه ميك سال  -1جدول 

برندگان  

MAKE  در

 آمريكا

2012 

برندگان 

MAKE  در

 آسيا

2012 

برندگان 

MAKE  در

 اروپا

2012 

برندگان 

MAKE  در

 سطح ايران

2012 

 3.02 8.29 8.43 8.44 فرهن 

 2.86 8.08 8.25 8.23 رهبري

 2.80 8.27 8.37 8.33 نوآوري

 1.87 8.22 8.13 8.38 سرمايه هاي فكري

 2.67 8.52 8.36 8.40 تسهيم دانش

 3.12 8.22 8.29 8.01 يادگيري

 3.12 8.12 8.10 7.96 دانش ذينفعان

 0.96 8.35 8.10 8.33 ارزش

شود، تفاوت بهترين همانطور كه در جدول فوق ديده مي

هاي ايراني شركت كننده در اين جايزه و برندگان سطح شركت

اي، بسيار زياد است. اين اختالف به ويژه در معيار هشتم يعني قاره

هاي دانشي به خوبي مشهود است. شايد توان توليد ارزش از دارايي

درك كرد كه چرا يك شركت  بتوان با دقيق شدن در اين گزارش

تواند به اندازه درآمد يك كشور ثروت ايجاد كند، در المللي ميبين

اند هاي ايراني محدودي هستند كه حتي توانستهحاليكه شركت

المللي شوند. اين گزارش گواه آن است كه وارد بازار رقابتي بين

ده محور، بسيار استفانظير سازمان دانشگرچه ما از مفاهيمي 

 ايم. هايي نشدهكنيم، اما هنوز موفق به ايجاد چنين سازمانمي

 محور شدنهاي ايراني در راستاي دانشسازمان

بنيان خوشبختانه در ايران نيز به تازگي به اقتصاد دانش

محور توجه خوبي شده است. امروزه هاي دانشو سازمان

كنند فرايندهاي هاي بسياري در ايران هستند كه تالش ميسازمان

اي بازنگري كنند تا بتوانند هر چه بيشتر به يك خود را به گونه

 محور تبديل شوند. سازمان دانش

هاي مطالعاتي در خصوص مديريت دانش اولين پروژه 1383ل در سا

هاي بسياري به ها تعريف شد. از آن زمان تاكنون سازماندر سازمان

اند. به ويژه در صنايع دفاعي و سمت مديريت دانش روي آورده

 هاي خوبي صورت گرفته است. صنعت برق فعاليت

مديريت ” سازمان مديريت صنعتي گزارش جالبي را تحت عنوان

منتشر نموده است.  1391در سال  “شركت برتر ايراني 100دانش در 

هاي پيشرو كشور براسا  اين گزارش، دو نكته در خصوص سازمان

 مورد توجه است. اين دو نكته عبارتند از:
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هاي برتر ايراني به عنوان مهمترين از سازمان %80دانش براي  .1

 شود.منبع سازماني محسوب مي
هاي هاي برتر ايراني مديريت دانش را در اولويتسازماناز  87% .2

 اند.اصلي سازمانشان قرار داده
هاي ايراني نيز، آرام آرام به اهميت بنابراين سازمان

 سازند.دانش پي برده و خود را با تغييرات عصر حاضر منطبق مي

از سوي ديگر بازتاب هاي صورت گرفته از برگزاري جايزه جهاني 

ال گذشته در ايران مبني برحضور چشمگير سازمان هاي ميك در س

دفاعي ايران در اين جايزه بوده كه نشان دهنده عزم جدي همه 

اركان كشور براي حركت هرچه سريعتر در مسير ارتقاي دانش 

محور سازماني است. بر اسا  سخنان رييس شوراي عالي راهبردي 

ره جايزه جهاني جايزه جهاني ميك ايران در اختتاميه پنجمين دو

سازمان هاي دانشي، رقابت نزديكتري بين سازمان هاي شركت 

كننده در ارزيابي مشهود بوده است كه نشان از حضور جدي تر 

سازمان هاي دانش محور دارد. همچنين نتايج ارزيابي هاي ميك 

نشان داده است كه سازمان هاي ايراني كه طي پنج سال اخير به 

ر داشته اند، توانسته اند رشد قابل طور مستمر در ميك حضو

توجهي در وضعيت دانشي خود نشان دهند كه كامال مشابه با روند 

سازمان هايي است كه در سطح دنيا همه ساله در جايزه ميك 

شركت فوالد مباركه اصفهان،  1394شركت مي كنند. در سال 

عنوان شركت دانشي برتر ايران را كسب كرد و به فينال جايزه 

راه يافت. اميد است كه  2016ريت دانش محور  آسيا در سال مدي

تمامي سازمان هاي ايراني از سرمايه هاي دانشي خود به منظور 

 درآمدزايي و ارتقاء عملكرد بهره ببرند.

 طلعت فروتن / کارشناس اداره سازه هاي دريايي، اداره کل مهندسي عمران گردآوري:

 منابع 

 1393طراحان هومن،  ياشا جليلي افشار، نشر "باشيد  دانشكار يك " -1

 1389، پايگاه مقاالت علمي مديريت،  عليرضا اژدري "مديريت دانش در سازمان هاي دولتي" -2

ملي بررسي و تبيين اقتصاد اسماعيل رمضانپور، زهرا اياغ، مريم چهره، همايش  "بررسي  نقش اقتصاد دانش بنيان و بهره وري در اقتصاد مقاومتي" -3

 1391مقاومتي، رشت، گيالن 
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 رويدادها و همايش هاي علمي

 کنفرانس بین المللي مديريت دانش، آموزش و فن آوري اطالعات
 ، لیسبون، پرتغال1395تیرماه  5تا  2 

Knowledge Management, Learning, Information Technology (KM Conference 2016) 
22-25 June 2016, ISEG - University of Lisbon, Portugal 

 مورد بحث در کنفرانس:حورهاي م
 

 سیستم های تطبیقی 

  مدیریت دانشمعماری و طراحی سیستم های 

 انفورماتیک و بهداشت و درمان بیومتریک، بیو 

  نگرانی امنیت سایبری ، امنیت اطالعات، اخالق و حریم
 خصوصی

  یادگیری الکترونیکی ، آموزش تجربی 

  مدیریت دانش ابعاد جهانی و بین فرهنگی از 

 انشتعامل کامپیوتر انسان ، چند رسانه ای ، و تجسم د 

 بشر ، فکری، اجتماعی و ساختاری سرمایه 

 جامعه اطالعاتی و شبکه های اجتماعی 

 یکپارچه سازی دانش 

  تجزیه و تحلیل، اطالعات و حل مسئله -مدیریت دانش 

  نرم افزار ها و تکنولوژی آینده -مدیریت دانش 

  پروژه و مدیریت ریسک -مدیریت دانش 

  ریه و توسعه سیستمپارادایمهای مفهومی ، نظ -مدیریت دانش 

 دانش اکتساب، ایجاد، کشف ، و به اشتراک گذاری مکانیزم 

 اقتصاد دانش، ارزیابی و یافتن منابع دانش 

  خدمات دانش و به اشتراک گذاری  برنامه های کاربردی 
 مدیریت دانش سیستم شروع ، پیاده سازی، و تداوم 

  یادگیری سازمانیسازمان یادگیرنده و 

 مدیریت آموزش عالی، آموزش و یادگیری مادام العمر 

 جنبه های استراتژیک مدیریت دانش 
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 سخنرانان کلیدي:
 

 Text Mining for Process Improvement 

 Keynote: Jose Luis Guerrero Cusumano 

 Successes and Failures of Knowledge Management 

 Keynote: Jay Liebowitz 

 Prosumption: Using Consumer Knowledge 

 Keynote: Ewa Ziemba 

 Unlocking the True Value of Knowledge Management 

 Keynote: Paul Corney 

 Putting the Action Back in Knowledge Management 
 

  
 تا قبل از برگزاری همایش    فرصت ثبت نام:

 پرتغال - لیسبون  ISEGمحل برگزاري دانشگاه 

 مراجعه گردد http://iiakm.org/conferenceبرای اطالعات بیشتر به سایت 
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 هفدهمین کنفرانس مديريت دانش اروپا 

  ، ايرلند شمالي1395شهريورماه  12و  11 

17th European Conference on Knowledge Management (ECKM201625) 
1 – 2 September 2016, Ulster University, Northern Ireland, UK  

 مورد بحث در کنفرانس:حورهاي م

 اصول و مبانی مدیریت دانش 

 مدیریت دانش در سازمان 

 نوآوری دانش 

 سرمایه فکری 
 سیستم های مدیریت دانش 

 مدیریت دانش در عمل 

 به اشتراک گذاری دانش 

 اقتصاد دانش 

 دینامیک دانش 

 

 (2016فوریه  11) 94بهمن  22 مهلت ارسال خالصه مقاله:

 (2016جوئن  9) 95خرداد  20 مهلت ارسال کامل مقاالت:

 (2016جوالی  28) 95مرداد  7تا  مهلت ثبت نام:

 بلفاست -محل برگزاري دانشگاه اولستر ايرلند شمالي 

 مراجعه گردد  conferences.org/conferences/eckm-http://www.academicبرای اطالعات بیشتر به سایت 
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 هشتمین کنفرانس بین المللي مديريت دانش و تبادل اطالعات

 ، پورتو، پرتغال 95آبان  21تا  19 

8th International Conference on Knowledge management and Information Sharing 
9-11 Nov.2016, Porto, Portugal (KMIS 2016) 

 محورهاي مورد بحث در کنفرانس:

 بهترین شیوه و کار جوامع در مدیریت دانش 

  اطالعات و کسب و کارCRM 

 مدیریت فرآیند کسب و کار 

 ارتباطات ، همکاری و به اشتراک گذاری اطالعات 

 کتابخانه های دیجیتال 

 دولت الکترونیکی 

 آموزش الکترونیکی 

 سیستم های اطالعات سازمانی 

 تاثیر اندازه گیری مدیریت دانش 

 امنیت اطالعات 

 تسهیل نوآوری 

 سیستم های اطالعات هوشمند 

 استراتژی مدیریت دانش و پیاده سازی 

 پروژه های مدیریت دانش 

 سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی 

  سازمان داده شده مدارکفراداده و 

 سازمانی تجربیات 

 سازمان دهی سیستماتیک دانش 

 مهندسی مورد نیاز 

 شبکه های اجتماعی و بعد روانی 

 مطالعات ، متریک و سنجش و ارزیابی 

 وری برای مدیریت دانشابزار و فن آ 
 

 (2016 می 12) 95اردیبهشت  23 فرصت ارسال مقاله:

 (2016 سپتامبر 5) 95شهریور  15 اعالم مقاالت انتخاب شده:

 (2016سپتامبر  19) 95شهریور  29 فرصت ثبت نام:

 

 

 پرتغال -محل برگزاري پورتو

برای اطالعات بیشتر به سایت 
http://www.kmis.ic3k.org/Home.aspx   مراجعه گردد 
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 ايران در تولیدات رشد بر بنیان اقتصاد دانش ابعادبررسي اثرات 

 

 

 شيخ اسماعيلي/ واال ميرانينينا ميراني/ سامان مولف/ مترجمان: 

 / اقتصاد دانش بنيانمديريت دانش موضوع:

 2014سال انتشار)ميالدي(: 

 فصلنامه مديريت صنعتي دانشكده علوم انساني،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندجمنبع: 

 جهاد دانشگاهي ايرانعلمي اطالعاتي پايگاه تهيه و تنظيم: 

در فضاي رقابتي كنوني، رشد توليدات و تثبيت نوسانات اقتصادي، از مهمترين اهداف اقتصاد كالن هر كشور مي باشد.  چكيده:

تواند در  استفاده از شاخص هاي اقتصاد مبتني بر دانش يا دانش بنيان به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي مديريت تقاضا مي

تحقق اين مهم نقش موثري ايفا نمايد. لذا بسته به ساختار، روابط و شرايط اقتصادي حاكم بر كشورها، نقش دانش و مديريت 

دانش در تاثيرگذاري بر توليد مهم و قابل توجه بوده و نتايج مطالعات تجربي انجام شده مويد اين مطلب است. زيرا در نظريه هاي 

دانش به عنوان نوعي متغير برون زا )در اقتصاد( به شمار نمي رود، بلكه بخش اصلي و كليدي نظام  جديد رشد اقتصادي،

اقتصادي محسوب مي شود. دانش به عنوان اصلي ترين نوع سرمايه تلقي مي شود و رشد اقتصادي ريشه در انباشت دانش دارد، 

اين رو، با در نظر گرفتن شرايط اقتصاد ايران بررسي اثرات شاخص زيرا انباشت دانش منشا فناوري، نوآوري و كارآفريني است. از 

هاي اقتصاد دانش بنيان بر رشد توليدات مي تواند حائز اهميت باشد. هدف اصلي اين پژوهش بررسي چگونگي اثرگذاري ابعاد 

مي باشد. به لحاظ روش اقتصاد دانش بنيان بر رشد توليدات در اقتصاد ايران در چارچوب مدل هاي متعارف رشد اقتصادي 

كه از  1389 -1353شناسي در پژوهش حاضر با استفاده از داده هاي سري زماني ساالنه اقتصاد ايران در طول دوره زماني 

اطالعات و داده هاي بانك مركزي استخراج گرديد، نقش شاخص هاي اقتصاد دانش بنيان شامل آموزش و منابع انساني، زير 

طات، موجودي سرمايه و درجه باز بودن تجاري بر رشد توليدات با بهره گيري از مدل هاي اقتصادسنجي ساخت اطالعات و ارتبا

هم انباشتگي مورد آزمون تجربي قرار گرفت. بر اسا  يافته هاي پژوهش، روابط مفروض در فرضيه هاي پژوهش، شامل اثرات 

رگرفتن متغير مداخله گر تحريم هاي اقتصادي مورد پذيرش واقع مثبت اقتصاد دانشي و ابعاد آن در رشد توليدات داخلي با درنظ

 .شد
  http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/2081393vmd02.pdf             :ادامه مقاله در لينك زير قابل دسترسي است
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بین اقتصاد دانش بنیان و بهره وري کل عوامل تولید،  بررسي اثر و رابطه

 مطالعه موردي کشورهاي توسعه يافته، نوظهور و در حال توسعه

 

 

 علي رضائيان/ صغري قبادي/ فاطمه مهربانيمولف/ مترجمان: 

 اقتصاد دانش بنيان/ مديريت دانش موضوع:

 2014سال انتشار)ميالدي(: 

 پژوهشي جستارهاي اقتصادي ايران-علميفصلنامه  دومنبع: 

 جهاد دانشگاهي ايرانعلمي اطالعاتي پايگاه تهيه و تنظيم: 

ت اقتصاد امروزه از بهره وري به عنوان موتور محرك رشد اقتصادي نام مي برند، اما ارتقاي بهره وري خود در گرو تقوي چكيده:

دانش بنيان است. اين مقاله با به كارگيري روش اقتصاد سنجي پانل ديتا در نمونه ايي متشكل از ايران و برخي كشورهاي توسعه 

به دنبال مطالعه موارد ذيل است: بررسي و مقايسه وضعيت اقتصاد  2012-1995يافته، نوظهور و در حال توسعه در دوره زماني 

ي منتخب، بررسي اثر اقتصاد دانش بنيان بر بهره وري كل عوامل توليد، بررسي رابطه عليت بين اقتصاد دانش بنيان در كشورها

نتايج نشان مي دهد كه اقتصاد دانش بنيان در ايران در مقايسه با كشورهاي نمونه  .دانش بنيان و بهره وري كل عوامل توليد

معناداري بين تقويت اقتصاد دانش بنيان و بهره وري كل عوامل توليد وجود وضعيت مطلوبي ندارد. افزون بر اين، رابطه مثبت و 

 .دارد. از سوي ديگر بررسي رابطه عليت نشان از وجود يك رابطه عليت يك طرفه )از اقتصاد دانش بنيان به بهره وري( مي باشد
 

 http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/71313932106.pdf                :لينك زير قابل دسترسي است در ادامه مقاله
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 بررسي نقش مولفه هاي اقتصاد دانش بنیان بر بهره وري کل عوامل تولید

 

 

 آزيتا قرباني جاهد/ مهدي حنطه/ عباسعلي ابونوريمولف/ مترجمان: 

 / اقتصاد دانش بنيانمديريت دانش موضوع:

 2014سال انتشار)ميالدي(: 

 پژوهشنامه ي اقتصاد كالن منبع: 

 جهاد دانشگاهي ايرانعلمي اطالعاتي پايگاه تهيه و تنظيم: 

اثر مولفه هاي اقتصاد دانش بنيان بر بهره وري كل عوامل توليد در دوره زماني اين پژوهش به بررسي ميزان و چگونگي  چكيده:

مي پردازد. در  panel data براي كشورهاي ايران، هند، پاكستان، تركيه و مصر با استفاده از شيوه اقتصاد سنجي 2000-2006

ثبت شده، مقاالت چاپ شده، كاربران  پتنت و اختراعات ،GDP به عنوان درصدي از R&D اين پژوهش متغيرهاي هزينه هاي

اينترنت به عنوان مولفه هاي اقتصاد دانش محور مورد بررسي بودند. كه نتايج حاصل از تخمين پژوهش نشان داد به ازاي يك 

بد. در افزايش مي يا 0.002، 0.006، 0.02، 0.09درصد افزايش در هر يك از متغيرهاي باال بهره وري كل عوامل به ترتيب به ميزان 

كم ترين تاثير را را  0.002بيش ترين تاثير و تعداد كاربران اينترنت با ضريب  0.09با ضريب  R&D اين تحقيق متغير هزينه هاي

بر بهره وري كل عوامل توليد دارند. هرچند به علت پايين بودن شاخص اقتصاد دانش در كشور هاي منتخب ضرايب متغيرها 

تاثير پايين آن ها بر بهره وري دارد، در كل مي توان نتيجه گرفت كه استفاده هر چه بيش تر از كوچك به دست آمد و نشان از 

 .مولفه هاي اقتصاد دانش باعث رشد بيش تر بهره وري كل عوامل توليد و در نتيجه رشد اقتصادي بيش تر مي شود
 

  http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/40513921602.pdf                 :ادامه مقاله در لينك زير قابل دسترسي است
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تسهیل گري اسالم در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان؛ نگرشي جديد به 

 بستر نهادي الگوي اسالمي ايراني پیشرفت

 

 

 اميرعلي سيف الدين/ اميرحسين رهبرمولف/ مترجمان: 

 / اقتصاد دانش بنيانمديريت دانش موضوع:

 2013سال انتشار)ميالدي(: 

 پژوهشي سياست علم و فناوري  -فصلنامه علميمنبع: 

 دانشگاهي ايرانجهاد علمي اطالعاتي پايگاه تهيه و تنظيم: 

 مند عالقه دانشگاهيان و اقتصادي كنشگران دولتمردان، بين در اخير هاي دهه در بنيان دانش اقتصاد نام به اي برساخته چكيده:

 از عميق دركي در ريشه نظري، هاي چالش برخي از نظر صرف و است كرده معطوف خود به را فرواني اقبال توسعه مباحث به

 دين هاي ظرفيت كندوكاو به اقتصاد، به نهادگرايانه نگاهي با تا است آن بر مقاله اين. دارد اقتصادي ارزش خلق در دانش اهميت

. بپردازد( فرهنگي و رسمي غير نهادهاي عرصه در خصوص به) بنيان دانش اقتصاد اساسي كاركردهاي جهت در اسالم مبين

 دانش دوستدار اقتصاد يك اسالمي اقتصاد كه گرديد روشن نهايت در. است گرايي بديهه و تحليلي تطبيقي، نوشتار، اين رويكرد

 مديريت كه فرهنگي تنگناهاي از گريزي هاي دريچه خصوص به و دارد فراواني تجويزهاي و ها تشويق راستا اين در و است

 پيش به گام يك توان مي اسالم، هاي ظرفيت به اتكا با خوشبختانه. دهد مي ارائه روست روبه آن با بنيان دانش اقتصاد و دانش

 جامعه به بنياد اطالعات جامعه از حركت در تواند مي اسالم توسط نقادي و تفكر پرسشگري، روحيه بسط كه كرد ادعا و برداشت

 بانكداري به پرداختن كه همانقدر لذا. است مفيد ناميد نيز بنيان حكمت را آن توان مي كه( كلمه دقيق معناي در) بنياد دانش

 هاي ظرفيت از استفاده نيز اندازه همان به است، مهم( نرم فناوري يك عنوان به) اسالمي اقتصاد به نيل در ذلك امثال و ربا بدون

 .باشد آفرين ارزش واقعي دنياي در تواند مي و دارد اهميت اقتصاد پايگي دانش در اسالم نهادي

 

 http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/49613920405.pdf                 :ادامه مقاله در لينك زير قابل دسترسي است

  

 

 

   

 

  

www.SID.ir

Archive of SID

http://system.parsiblog.com/Archive41241.htm
http://system.parsiblog.com/Archive41241.htm
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/49613920405.pdf
www.sid.ir


 ماهنامه مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی ایران 
 

 امواج دانش  |  28 

 

 

 موج ششم
 دانش نما

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 ماهنامه مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی ایران 
 

 امواج دانش  |  29 

 

 

 معرفي کتاب و سايت
 

 «مباني سازمان، مديريت دانش و اقتصاد مقاومتي»
 گروه نويسندگان  يسندگان :نو 

 مجيد عموزاده خليلي، سيد محسن آب برين، راضيه اسكندري و...

 شاپرك سرخ :انتشارات

 صفحه 190 تعداد صفحات:

 :فصل به شرح ذيل است 4کتاب حاوي اين  
 سازمان فصل اول:

 هزاره سومسازمان مجازي، سازمان  فصل دوم:

 زيرساخت هاي سازمان فصل سوم:

  اقتصاد مقاومتي فصل چهارم:
 

 

 

 

 
 

 مديريت دانش ابزارهايپايگاه اطالع رساني 

tools.net-management-www.knowledge 
 حاوي هزاران مطلب در مورد مديريت دانش اعم از 

 سازماندهي بر مبناي دانش، استراتژي هاي مديريت دانش
 

 ايران مديريت دانش جايزه ملي پايگاه اطالع رساني
www.kmawardiran.com 

 ايران حاوي مستندات مديريت دانش جايزه مليپايگاه اطالع رساني 

  و سوابق دوره هاي برگزار شده، برگزيدگان و ..... 

 

 محمدصادق بهرامي گردآوري:
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 دانش نهفته دريانوردان مستند سازي تجارب و
ها به انبوهي توليد و فزوني ذخاير مالي و فيزيكي خود است و ديگر سازمان «دانايي و هوشمندي»ها امروزه سرمايه واقعي سازمان

آفرين است. تجربه هاي دانشدر گرو سرمايه هوشمند و انسان ها در عرصه رقابتو پيشي گرفتن سازمان بالند بلكه بالندگينمي

هاي ارزشمند موجود نزد پيشكسوتان هر حوزه كاري، يكي از با اهميت ترين ذخائر دانشي نهفته مي باشد كه در صورت ثبت و 

و انتقال اين تجارب ارزشمند به روش هاي علمي به نسلهاي جوان مستند سازي تجربه هاي عيني وعملي كارآزمودگان هر حوزه 

هاي دانش بعدي ، نه تنها خطر از بين رفتن اين تجارب كاهش خواهد يافت بلكه با انتشار و اطالع رساني علمي آن در خوشه

از داليل پيشرفت و توسعه ضمني موجب هم افزايي علمي شده و در دستر  همگان خصوصا تازه كاران قرار مي گيرد . شايد يكي 

يافتگي برخي از جوامع را نيز بتوان در حاكم شدن فرهن  مستند سازي و ثبت و ضبط روزانه وقايع كاري دانست و شايد دفتر 

 خاطرات نويسي را بتوان نمونه اي از مصاديق شخصي يا خانوادگي اين فرهن  تلقي نمود. 

انشي از ذهن خبرگان با توجه به گذشت زمان و حبس اطالعات دانشي ناشي از وجود احتمال خارج شدن برخي تجارب و وقايع د

سازي فراهم ،دانش و تجارب دريايي دريانوردان آشكار سازي و مستندسازي در كنار ميسر شدن امكان استراتژيك بودن آن

بازخورد از تجارب و پيشنهادات وهمچنين كسب تجربيات امكان آموختن  افزايي دانش كسب شده در استفاده ازموجبات هم

حائز موضوعات از  كسب شده از دريانوردان در چارچوب يادگيري عملي ازطريق گردش اطالعات ذخاير دانش ضمني دريانوردي

از سوي مركز  "مستند سازي تجارب نهفته دريانوردان "ثبت دانش كسب شده بوده فلذا در همين راستا پروژه  ضرورت اهميت در

 ،ررسي هاي راهبردي سازمان بنادر و دريانوردي به منظور نيل به اهداف عنوان شده فوق انجام گرديد. حوزه اين تحقيقمطالعات ب

هاي ركتداران شاغل در شهاي تجاري و لنجها و ناخداهاي كشتيدريانوردان فعلي كشور شامل فرماندهان، افسران، كاپيتان

 دريانوردي از طريق مستند با تكيه بر حافظه فعاالنشهرها و بنادر كشور بوده است كه در حوزه جغرافيايي  كشتيراني و دامنه آن

باشد. در شماره هاي آتي نشريه امواج دانش بخش هايي سازي و ثبت تجارب ذهني دريانوردان و استفاده از دانش شفاهي آنان مي

 ن دريايي ثبت شده ارائه ميگردد. بهمراه واژگامتناسب با موضوعات، از نتايج بدست آمده از اين پژوهش 

 تامین مايحتاج سفرهاي دريايي
 نفر يك سفر روز. شود مي پر مخزن هم مقصد بندر درالبته  نياز صورت در و شود مي پر مبدا بندر درمعموال  آشاميدني آب زنامخ

 اند گرفته درنظر آن دريافت براي هائي محدوديت بنادر ،سوخت و آب مورد در. خرد مي را مصرفي مايحتاج كليه و رود مي بازار به

 زير كشتي بعضا مخازن به سوخت ورودي اينكه به توجه با ولي شود مي طرف بر سوخت خريد با يا در حين سفر مقصد بنادر در كه

 ساير و كشتي نياز مورد سوخت تامين به مربوط مسايل زمينه در .آورد مي وجودب ي رامشكالت گيرد مي قرار كاالمحل قرارگيري 

 over ممكن است،dry dock از پس تانكها Manhole بودن باز اثر بر ،دريافت هنگام در ،نظير روغن خانه موتور مصرفي مواد
flow داخل سوخت آن طي كه هداد رخ (passage way ) ت زيست محيطي و تاخير در سفر ايراد خسارا موجب و هشدوارد  درياو

نيز در طول مسير و در صورت نياز به سوخت ابتدا كيفيت سوخت مورد بررسي دقيق قرارگيرد الزم است پيش از سفر و .دمي گرد

در مورد چرا كه به دفعات بهمراه سوخت، آب و مواد اضافي فروخته شده و مشكالت متعددي را براي كشتي ها فراهم آورده است.

ان حاصل نمود. كيفيت و سرعت انجام خدمات جنبي سفر قطعات مصرفي نيز بايد قبل از دريافت از كيفيت و عمر مفيد آن اطمين

در بنادر بسيار حائز اهميت بوده و بعنوان امورخدماتي درآمد مناسبي نيز دارد لكن در بنادر كشور بعضا بدليل فقدان موارد گفته 

 شده تمايل دريافت اين خدمات از سوي كشتي هاي خارجي كم است.
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 )بخش ب(واژگان دريايي 
  بادي است كه در مسير رفتن لنجها به آفريقا از پشت مي وزد و آنها را به طرف آفريقا مي برد.باد ازيب : 

  آفريقا را با وزيدن آن تنظيم ميكردند.است كه لنجها زمان بازگشت خود ازباد سهيلي: بادي 

 .بادگاه: بادي كه از شمال مي وزد 

 .بارز: جدا كردن لنج از اسكله يا لنجي ديگر 

 د، اين واژه در صيادي كاربرد دارد و واحد شمارش و فروش ماهي و ميگو  است.باسكت: سب 

  باال آوردن: اصطالحي است كه زمان از آب بيرون كشيدن لنج به كار مي برند. اين بيرون كشيدن به منظور تعمير يا شست وشوي بدنه

 لنج است

  سرنشين به دريا مي رفته است و همچنين نام يك قسم قايق،  75بتيل: بطيل، يك نوع كشتي پارويي صيد مرواريد بود كه با نزديك

 ماهيگيري نيز بوده است.

 .برانده: نام دو بند از هفت بندي است كه به دكل لنج بسته مي شود 

 برد: پهلو يا بغل كشتي 

  در قسمت سينه لنج كار گذاشته مي شود.« ميل»برميل: ضربه گيري كه روي 

  لنج است.بروش: از ابزار شست و شوي 

 .بري: مقدار پولي كه ناخدا و ملوانان در ازاي يك سفر خارجي درخواست مي كنند 

 .بريج: طبقه دوم لنج در قسمت عقب لنج كه اتاق ناخدا روي آن قرار دارد 

 .بطانه: نام چوبهايي است كه بهم بسته شده و با آن كف لنج را فرش مي كنند 

 كيلوگرم بوده  و با ريسماني كه همراه بلت به دريا مي رفت،  4يا  2كشتي به وزن در حدود  بلت: يا بلط نام عمق سنجي است كه همراه

 عمق دريا را در مي يافتند.

 بلم: قايق كوچك 

 .بنتوك: قالبي كه به چوبي متصل مي شود و اشياي افتاده در آب را به كمك آن از آب مي گيرند 

 بنديره: بيرق يا پرچم لنج 

 ت موتور لنج از آن عبور مي كند و به پروانه لنج متصل مي شود.شاف كه بوري: لوله اي 

  تن. 300بوم: بزرگترين و پيشرفته ترين لنج و كشتي چوبي دست ساخت ساكنان جنوبي كشور و مناطق خليج فار  با ظرفيت 

 .بوو : نوعي گره زدن و بستن طناب 

  نزديك شدن به خشكي است.بويه: عالمت و همچنين فانو  دريايي كه راهنماي لنج ها هنگام 

 .بيته: چوب و طناب يا هر چيز روي اسكله كه طناب لنج را به آن مي بندند 

 بيدك: بادنما 

 .بيس: اولين چوبي كه براي ساختن لنج به كار برده ميشود و در حكم شاسي لنج است 

  در طرفين لنج كه دكل را نگاه مي دارد« سينه»بيوار: دو گيره در 

  بند از هفت بندي كه سر دكل لنج را به آن مي بستند.بي وارد: نام دو 
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