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ش ـج دانـرویـک به تـمـدف کـهبا » 

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

 «د ـایـمـدام نـی اقـایـل دریـقـن
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 «فرهنگ» 
 زینضرورتی بدون جایگ 

ديگر چندان به حجم و نوع سرمايه ها و پشتوانه اقتصادي آنها در عصر حاضر مالك توفيق سازمان ها 

ميزان و انحصاري بودن سرمايه هاي فكري موجود در آن سازمان و توانايي وابسته نيست بلكه به 

رقابتي آن سازمان ها در ميدان وسيع و گسترده بازار تجارت و  تآن به عنوان مزيكاربرد و فرآوري 

مديريت دانش در اين مسير نقش به سزائي ايفا مي كند آنجاكه در مديريت  .مرتبط مي باشدرقابت 

 زمينه ساز تحقق  تسهيم دانشسرمايه هاي فكري با تسهيل تبادل دانش و يا به عبارتي بهتر 

 موج اول
 سرمقاله
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 ش و نوآوریمدیریت دان 

 محسوب سازمان ها حيات اصلي براي هاي مزيت از يكي عنوان به نوآوري رقابت، پيچيدگي با امروزه

كالبد  در روحي همچون بديع و نو هاي ايده  هستند. بديع و نو هاي نيازمند ايده بقا براي همه شود و مي

 را ها سازمان تنها نه دانش نوآوری ظهور  .دهد مي نجات فنا و نيستي از را آن و شود مي دميده سازمان

 عملكرد سازماني ارتقاي براي را سودمندي ابزار بلكه آورند دست به مزيت رقابتي رقبا به نسبت سازد مي قادر

 برخوردار اي العاده فوق اهميت از سازماني وري و بهره نوآوري براي عمده منبع عنوان به دانش .كند مي ارائه

 داده، توسعه را دانش خود افراد آن در كه است محيطي سازماندهي و ايجاد دانش عمده مديريت هدف  .است

 به دانش كاربرد .بندند كار به را آن ونهايتاً كرده تركيب دانش خود با را ديگران دانش نموده، تبادل يكديگر با

 و منبع عنوان به غالباً  مديريت دانش كه است رو اين از شد، خواهد منجر سازمان در نوآوري خود به نوبه

 .شود مي محسوب سازمان در نوآوري فرآيند اساسي از الزامات و است شده شناخته نوآوري اصلي مرجع

 در ها سازمان اكثر بوده و الزامي ها سازمان براي حاضر تكنولوژيكي فضاي در نوآوري امروزه

 براي ازدانش تا هستند تالش رد سازمان متخصصان اين راستا در .باشند مي جديد هاي ايده خلق جستجوي

 نوآوري كه كنند ساختي ايجاد زير و بردارند گام خواهند، مي مشتريان كه جديدي خدمات يا توليدات و عرضه

 در امروزي هاي سازمان اين بقاي راز و دانش هدف مديريت زيرا شود مستمر يفرآيند يادگيري همانند

 وفرآيندهاي هاي نوآوري مكانيزم كه هستند عقيده اين بر دانش مديريت متخصصان .نهفته است نوآوري

 "واژه ،ينوآور و دانش مفهوم دو ادغام با صاحبنظران از برخي حتي و هستند انطباق قابل دانش مديريت

 نيز و نوآوري و دانش عبارتي به. هستند دانش بر مبتني نوآوري مديريت به قائل و نموده مطرح را"دانش نوآوري

 .پندارند مي ناپذير تفكيك و دانسته يكديگر ملزوم و الزم را دو اين بر مديريت

تحقيقات اخير نشان مي دهد ميان شاخصه ها و مولفه هاي اصلي مديريت دانش و نو آوري ارتباط 

 كه سازماني مي توان گفت كه درتسهيم دانش با نوآوري و كسب ارتباط  در مورد به ويژه ،عميقي برقرار است

 دانشكار محسوب يك كاركنان از يك هر است نوآوري از حمايت و نوين دانش خلق آن، بر يعمل حاكم ارزش

 آن سازمان دانشكاران خالقيت محصول عمدتاَ كند مي عرضه بازار به سازمان يك كه هايي نوآوري. شوند مي

عدم  شرايط در ايستيب كنند آوري جمع را خود نياز مورد اطالعات كليه بتوانند آنكه از قبل مديران.  باشد مي

 و كنند بيشتر را خود تصميمات دانشي و اطالعاتي ارزش بايستي مديران امروزه .كنند اتخاذ تصميماتي اطمينان

. كنند پيدا خود رقباي به نسبت بهتر هاي گزينه توسعه براي بيشتري بسيار آمادگي مهم اين دستيابي به با

 سرو ارزشمندي دانش با آنان ، واقع در. بشتابند مديران ياري به هايي موقعيت در چنين توانند مي دانشكاران

 و دهند ارائه مديران به را مؤثري فني پيشنهادهاي و پرورانيده ذهن در هايي را فرضيه توانند مي كه دارند كار

گفت  همچنين در مورد تسهيم دانش بايد . كنند ايفا عدم اطمينان كاهش در را اي كننده تعيين نقش نتيجه در
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 سراسر در آن انتشار و دانش سازي يكپارچه و ادغام آفريني ، دانش به كه كند ايجاد محيطي بايستي سازمان

 كه چرا دارد سازمان يك در نوآوري و پذيري ايجاد انعطاف در بسياري اهميت آفريني دانش. شود منجر سازمان

 كند مي ياري سازماني هاي نوآوري ايجاد در جهت را سازمان آن دارد قرار سازمان يك تملك در كه دانشي

 از اي پاره در حتي.  دارد نوآوري با نزديكي ارتباط  دانش مديريت كاركرد اولين عنوان به آفريني دانش يعني

 حل راه افراد شود مي . تسهيم دانش باعثاند نموده محسوب نوآوري معادل را آفريني دانش ، نوآوري ادبيات

 مديريت ادبيات.  نمايند دنبال را متفاوتي كامالَ  كاري هاي رويه و گذاشته محك آزمون به را نويني كامالَ  هاي

 لذا داند. مي يكديگر در سازمان كاركنان موجود هاي دانش ادغام مولود مبارك را هايي خالقيت چنين دانش

 اي گونه به گيرد قرار يدتأك مورد درآن نوآوري و دانش آشكار كه تبادل آورد وجود به را جوي بايستي سازمان

  باشند. داشته آن كاربرد نيز و يكديگر خود با نوين دانش تبادل براي بيشتري تمايل كاركنان كه

 براي ها سازمان و باشد مي مستمر هاي نوآوري خلق در سازمان توان ،رقابت عرصه در توفيق كليد

 آنچه.  كنند دانش مديريت فرايند درگير را خود يبايست نوآوري، ايجاد و تغيير حال تجاري در شرايط با انطباق

 را سازماني دانش كه است فرايندي دانش تمديري كه است آن آيد مي دانش بر مديريت تعاريف مجموع از

 و مؤثر گيري تصميم ، خدمات ارائه و توليد محصوالت در فرايند نوآوري تحقق همچون كارهايي و ساز بوسيله

 فرايند مولود و نتيجه خود وهم نوآوري ابزار هم دانش لذا مديريت. دهد مي افزايش اتتغيير با سازمان انطباق

 بهره در اما ندارند مشكلي دانش به دسترسي در ها كه سازمان دهد مي نشان تحقيقات .باشد مي نوآوري

 مشكل دچار فرايندها و خدمات ، محصوالت در قالب آن به بخشيدن عينيت و گيري تصميم در دانش از برداري

 آنكه براي. دارد همراستايي سازمان در نوآوري مؤثر با سازماني دانش بر مؤثر مديريت ديگر، عبارت به.  هستند

 با سازمان نفع به را خود دانشمايلند  كه افرادي از سازمان  است الزم بيفتد اتفاق سازمان در فرايند نوآوري

 و عيني خدمات و محصوالت به خود هاي ايده تبديل توان كه خالقي افراد همچنين و نمايند مبادله ديگران

 ، كرده خلق را نويني دانش دائماَ كه است سازماني موفق سازمان بنابراين.  آورند عمل به حمايت دارند را عملي

 محصول يا خدمات توليد در را دانشي چنين سرعت به و نموده منتشر سازمان سراسر در گسترده طور به را آن

 . بندد كار به جديد

 محمد صادق بهرامی

 دبير تحریریه ماهنامه الكترونيكی امواج دانش
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 موج دوم
 تازه ها
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 دانش بنگاهی درون توليد از ثروت توليد
 اقتصاد. است شده تجويز ايران اقتصاد شكوفايي و بهبود پايداري، براي كه ايست نسخه مقاومتي، اقتصاد روزها اين

 متعددي سيستمي هاي مولفه داراي بنيان دانش اقتصاد دارد؛ دانش بر مبتني قتصادا مفهوم با زيادي قرابت مقاومتي

 . شود نمي برده پيش از كاري ها، آن متناسب حضور بدون كه است

 منبع ترين اصلي به توليد و سرازير صنعت سوي به كشاورزي بخش از ها سرمايه صنعتي عصر آغاز با اخير هاي قرن در

 توليد توان نتيجه در و سرمايه توانستند مي كه داشتند وجود برتري توليدي هاي بنگاه يعني. شد تبديل ثروت افزايش

 يا صنعتي فرا عصر ارتباطات، و اطالعات هاي تكنولوژي گسترش با طوالني مدت از پس. آورند دست به را تري انبوه

 .كرد پيدا تغيير اطالعات به سرمايه از توليد منبع آن در كه شد آغاز اطالعات عصر

 

 ديگر سرمايه و بود تر موفق كرد، مي كسب آن آينده تحوالت و بازار از بيشتري اطالعات كه بنگاهي هر عصر اين در

 توان كه شد موجب اطالعات و ارتباطات شديد گسترش مدتي از پس اما. آمد نمي حساب به ثروت افزايش منبع تنها

 باشد بنگاه يك انحصار در كه بازار مورد در اختصاصي اطالعات نتيجه در .كند پيدا شديدي افت اطالعات كنترل و احصا
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 نوآوري و فكر آن در كه دانش عصر كه بود نقطه همين در و كرد پيدا شديدي كاهش ،باشند محروم آن از ديگران و

 .شد آغاز شد مي محسوب ثروت توليد اصلي منبع

 انبوه توليد توان ديگر مدتي از پس اما بود انبوه توليد نتيجه در و سرمايه توليد، اصلي مبناي صنعتي عصر در واقع در

 از بيشتر اطالع كه بود اينجا از. بودند كرده پيدا دست آن به كشورها از بسياري چون  شود محسوب امتياز توانست نمي

 كه ميكرد كمك بنگاه به بيشتر اطالعات كه چرا. شد آغاز صنعتي فرا عصر و تبديل رقابتي مزيت به بازار نوسانات

 در خود محصول براي را بازارها گرانترين و آورند بدست را شده تمام بهاي و اوليه مواد ترين ارزان مثال عنوان به بتوانند

 .كرد توليد را رقابتي مزيت و امكان اين كه بود اطالعات اين. بيابند زمان هر

 دانش عصر در دانش بنگاهي درون توليد از ثروت توليد

 كه چرا نشود، محسوب خاصي مزيت بيشتر، اطالعات داشتن ديگر شد باعث دنيا در اطالعات و ارتباطات سريع سترشگ

 بنگاه يك براي اختصاصي اطالعات كاهش نتيجه در و بازارها اطالعات به همه دسترسي باعث ها سيستم اين گسترش

 رقابت براي اصلي مزيت توانستند نمي هيچكدام اطالعات نه و انبوه توليد و سرمايه نه بعد به مرحله اين از. شد مي

 .باشند

 مشهور دانش عصر به كه نهاد بنا را عصري و شد تبديل ثروت توليد اصلي منبع به نوآوري و تفكر عامل كه بود اينجا

. آيد مي حساب به اصلي مزيت محصول، يا توليد روش در مثبت و مفيد هاي نوآوري و تفكر قدرت آن در كه عصري. شد

 يك توانند مي هايي بنگاه رو اين از. شد تبديل قيمت ذي و معامله قابل كااليي به نيز دانش خود كه حدي به حتي

 يا محصول و عرضه جديدتري محصوالت روز هر و بوده نوآوري و دانش آنها اصلي توليد كه بسازند را بنيان دانش اقتصاد

 نام و پيشرو هاي شركت پيشرفته اقتصادهاي در ميدهد نشان تحقيق يك. ندده ارتقا مدت كوتاه در را خود توليد روش

 .اند كرده ابداع اخير سال ۵ در كه آورند دست به محصوالتي فروش از را خود درآمد از نيمي حدود معروف، تجاري هاي

 ساده زبان به باشد؛ تصادياق هاي بنگاه اصلي فعاليت بايد نوآوري و دانش توليد بنيان، دانش اقتصاد يك در بنابراين 

 شكلي به. همكاري هاي شبكه واسطه به يا دانش بنگاهي درون توليد از ثروت توليد: شود مي گونه اين ها بنگاه سياست

 به. آورند مي دست به ها نوآوري از را خود منافع و بوده دانش مستمر و دائمي هاي كننده توليد واقع در ها بنگاه اين كه

 و فكر هاي اتاق به را خود هاي هزينه از بزرگي بخش اقتصادي بنگاهاي پيشرو هاي اقتصاد در كه است جهت همين

 هاي كشور در گاه و خود هاي كارخانه در را خود نوآورانه محصول سپس و دهند مي اختصاص خود تحقيقاتي هاي بخش

 به را خود سازماني ساختار واقع در ها بنگاه ناي. كنند مي توليد هستند، تر ارزان كار نيروي و توليد عوامل لحاظ از كه

 نوآوري سپس و باشند آن ثروت توليد منبع و مركزي و اصلي بخش نوآوري و فكر اتاق كه كنند مي طراحي اي گونه

 براي است واضح البته. رسانند مي انبوه توليد به باشد دور كشوري در شايد حتي كه خود كارخانه در را شده توليد

 دانش، بازارهاي فكري، مالكيت از اعم متنوعي هاي زيرساخت است الزم دانش بنگاهي درون توليد از ثروت يدتول تحقق

 .است كننده تعيين بسيار … و ها دولت كالن هاي سياست

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ماهنامه مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی ایران 
 
 

 امواج دانش  |  8 

 

 منبع: پايگاه اطالع رساني مديريت دانش اينوتكس

 تحریریه امواج دانش
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 صيانت از دانش موجود در سازمان ها

 عملی استخراج تجربيات بازنشستگانهای روش ؛سوم قسمت 

سازي، انتقال تجربيات و دانش نهفته بازنشستگان به سازمان است. بازنشستگان و هاي مهم فرآيند بيرونييكي از بخش

افراد در آستانه بازنشستگي داراي دانش زيادي هستند كه براي سازمان ارزشمند است. سازمان نبايد اجازه دهد با رفتن 

اين افراد از سازمان، دانش و تجربيات آنها كه در طي ساليان بدست آمده به يكباره از بين برود. در فرآيند انتقال دانش 

بين افرادي كه وارد مرحله  ،از طريق برگزاري سمينارها، جلسات گفتگو و جلسات پرسش و پاسخبازنشستگان، 

برقرار شده و دانش بازنشستگان يا كاركنان در حال بازنشستگي  اند و افراد شاغل در سازمان، ارتباط بازنشستگي شده

 شود.مستندسازي مي

 شود.نمايش داده شده و در ادامه شرح داده مي 1-0شكل انتقال دانش بازنشستگان به سازمان مراحلي دارد كه در 

 

 : مراحل انتقال دانش و تجربيات بازنشستگان به سازمان1-0شكل 

 

 به شستگانانتقال تجربیات بازن

 شرکت

یکارکنان در شرف بازنشستگ  

 هدف

 مرحله شناسایی

 مرحله انتخاب

 بازنشستهکارکنان 

 کمیته انتخاب
 های دانشی()بر اساس حوزه

هاکانون بازنشستگان و برگزاری همایش  

 صوتی هایفایل تصویری هایفایل کتاب تجربیات

ی کارکنان در شرف بازنشستگ

 منتخب

های مادی و معنویمشوق گیزشمرحله ان  

 ابزارهای انتقال و تسهیم دانش

 کارکنان بازنشسته منتخب

 مرحله انتقال

 مرحله مستندسازی
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 مرحله شناسايي .1

اي از افراد بازنشسته و در گام اول در استخراج دانش و تجربيات بازنشستگان شناسايي آنها است. بايد پايگاه داده

ه پايان دوره خدمت آنها باقي مانده است( تشكيل شود. كاركنان در آستانه سال ب 2آستانه بازنشستگي )كاركناني كه 

 شود كه تا دو سال آينده امكان بازنشستگي آنها وجود دارد. بازنشستگي به افرادي گفته مي

 مرحله انتخاب .2

هستند انتخاب  تربندي و افرادي كه مناسبشده بايد بر اساس دانش و تجربياتي كه دارا هستند دستهافراد شناسايي

تواند هم بر اساس دانش مورد نياز سازمان باشد و هم بر اساس ميزان دردسترس بودن اين افراد يا شوند. اين انتخاب مي

تر هستند كه سن كمتري توانايي آنها در همكاري با سازمان. بايد توجه داشت كه از ميان بازنشستگان، افرادي مناسب

نها زمان كمتري سپري شده است. زيرا افراد مسن گاه توان همكاري زيادي ندارند و دارند و از زمان بازنشستگي آ

تر است، بنابراين ارتباط با آنها از اثربخشي كمتري برخوردار است. همچنين با توجه به مستندسازي دانش آنها مشكل

از بازنشستگي آنها سپري شده  رشد سريع فناوري، تغيير ساختارهاي سازماني و مشاغل، دانش افرادي كه زمان زيادي

 ها لزوماً چنين نيست.گاه ممكن است منسوخ و قديمي باشد. هرچند در برخي حوزه

 هايپروژه دانشي، امور كارشناسان و روساي ادارات امور ارشد دانش يرمداي متشكل از انتخاب بايد به وسيله كميته

 ر واحدي كه در حوزه دانشي مورد نظر ذينفع است انجام شود.دانش، مدير واحد منابع انساني و مدي دانشي و مهندسي

 برخي از اهداف انتخاب بازنشستگان عبارتند از:

 نيستبه طريق عيني قابل انتقال  انتقال دانش ضمني افراد كه 

  شركتاستفاده از تجربيات پيشكسوتان و بازنشستگان در آموزش و تربيت منابع فعال در 

 دگي در بازنشستگانايجاد روحيه نشاط و سرزن 

 رگي و خروج از بازار كاكاهش اثرات منفي ناشي از بازنشست 

 نفسمندي مناسب از حضور پيشكسوتان در كنار افراد جوان و تازهافزايش كارايي و اثربخشي با بهره 

 همكاري، همدلي و كار تيمي تقويت روحيه 

 هاي انتخاب بازنشستگان عبارتند از:برخي از معيارها و شاخص

 زمان بازنشستگي فرد 

 هاي كليدي دانشمرتبط بودن با حوزه 

 هاي ضمني بودن و يا مهارتي بودن را مند است يا ويژگينوع دانش و تخصص فرد )اينكه دانش فرد روش
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 داراست(

 گراست(مند است يا فردي درونگراست و در ارائه دانش سخاوتهاي شخصيتي فرد )اينكه فرد برونويژگي 

 نگر يعني اينكه فرد ديدگاه فلسفي و عام به مسائل دارد؛ براي اين افراد )كل نگر؟نگر است يا جزئيآيا فرد كل

 گرا و ملموس دارد(.نگر يعني اينكه فرد ذهني عينيتآوري استفاده كرد. جزئياز ترفند مثال

 ود را با نشان دادن خواهند كه مهارت خزدن نيستند و ميفرد اهل حرف است يا عمل )بعضي افراد اهل حرف

 عملي كارشان بروز دهند(

 در مورد سازمان( تسابقه ذهني فرد در مورد سازمان )ذهنيت منفي يا مثب 

 هاي عمومي فرد )سن، تحصيالت، جنسيت(ويژگي 

ارشد  يرمدهاي مورد تأييد با توجه به شرايط كليه بازنشستگان و كارمندان حين خروج و بسته به معيارها و شاخص

، انتخاب بازنشستگان براي دانش دانشي و مهندسي هايپروژه دانشي، امور كارشناسان و روساي ادارات امور دانش

 گيرد.انتقال تجربيات صورت مي

گيرد و همچنين بر اساس شناختي كه از نيازهاي دانشي سازمان و بر اساس تحليلي كه از فرد و دانش او صورت مي

 د دارد بايد به سؤاالت زير پاسخ داده شود:سرمايه دانشي فرد مورد نظر وجو

 كدام رويكرد يا رويكردها براي اكتساب دانش فرد بازنشسته مناسب است؟ 

 هايي در تعامل سازمان با اين فرد وجود دارد؟چه محدوديت 

 دار است؟همكاري با اين فرد تا چه زماني براي سازمان مفيد و معني 

  همكاري با اين فرد وجود دارد كه خارج از آن سازمان، تمايلي براي همكاري چه حد باال و پاييني از نظر ميزان

 دانشي ندارد؟

 ، مراحل انتخاب بازنشستگان نشان داده شده است.2-0شكل در 
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 تگان: مراحل انتخاب بازنشس2-0شكل 

 مرحله انگيزش .3

هاي انگيزشي براي انتقال دانش و پس از انتخاب بازنشستگان هدف، در اين مرحله هر دو گروه بايد با استفاده از مكانيزم

 تجربيات خود ترغيب شوند. 

 براي ترغيب كاركنان در شرف بازنشستگي اقدامات زير بايد انجام شود:

 وهي )با توجه به تعداد كاركنان منتخب( به منظور آشنايي و برگزاري جلسه مشاوره به صورت فردي يا گر

ترغيب كاركنان منتخب به همكاري در طرح انتقال و مستندسازي تجربيات بازنشستگان. دستور اين جلسات 

 بايد موارد زير را شامل شود: 

o تشكر و تمجيد از فرد با ذكر بخشي از سوابق و دستاوردهاي وي طي دوران خدمت 

o  اهميت نقش و دانش فرد در سازمان و عالقه سازمان براي همكاري بيشتر با فردتأكيد بر 

سال  3شناسایی بازنشستگانی که طی 

 اند.گذشته باز نشسته شده

 2شناسایی کارکنان در شرف بازنشستگی که تا 

 .سال آینده بازنشسته خواهند شد

ای انتخاب افراد تعیین معیاره

 صاحب صالحیت

 انتخاب افراد شناسایی شده برای انتقال
تجربیات با استفاده از ابزارهای متناسب هر 

 یک از افراد

لیست اسامی افراد انتخاب 

 شده
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o درخواست از فرد براي همكاري در طرح مستندسازي تجارب بازنشستگان 

o شود. براي مثال تجارب مند ميهاي مادي و معنوي كه فرد در صورت همكاري از آنها بهرهارائه مشوق

 ن با نام خود فرد منتشر خواهد شد.مستندسازي شده در صورت ارزشمند بود

 هاي مالي براي كاركنان كه خود شامل دو دسته است:در نظر گرفتن پاداش 

o پاداش ثابت به دليل همكاري فرد در طرح انتقال و مستندسازي تجارب 

o  پاداش متغير بر اساس تعداد تجربيات ارائه شده از سوي فرد كه ارزيابي شده و براي مستندسازي

 تشخيص داده شده است.ارزشمند 

 براي ترغيب بازنشستگان پيشين، اقدامات زير بايد انجام شود:

  برگزاري همايشي به منظور تجليل از بازنشستگان سازمان با حضور بازنشستگان منتخب. اين همايش بايد

 هاي زير باشد:شامل سرفصل

o تقدير و تشكر از سوابق و خدمات بازنشستگان منتخب 

o يگاه تجارب بازنشستگان و ضرورت اجراي طرح مستندسازي تجارب بازنشستگانبيان اهميت و جا 

o دعوت از بازنشستگان براي همكاري با اين طرح 

o شود مند ميهاي مادي و معنوي كه فرد در صورت همكاري از آنها بهرهارائه مشوق 

 نتخب داوطلب( به منظور برگزاري جلسه مشاوره به صورت فردي يا گروهي )با توجه به تعداد بازنشستگان م

 آشنايي بيشتر با طرح مستندسازي تجربيات بازنشستگان

 مرحله انتقال .4

پس از شناسايي و ترغيب بازنشستگان و كاركنان در حال بازنشستگي كه داراي دانش و تجارب ارزشمند و مورد نياز 

به سازمان منتقل و مستندسازي شود. در سازمان هستند، الزم است تا با استفاده از ابزارهاي مديريت دانش اين دانش 

 شود.ادامه چهار روش متداول براي انتقال تجربيات بازنشستگان به سازمان ارائه مي

 سراييروش داستان 

سازي( و انتقال و اشتراك دانش است. پيش از هاي تبديل دانش ضمني به آشكار )بيرونيسرايي از روشروش داستان

 ات زير ضروري است:اجراي اين روش توجه به نك

 تر سازمان كه تجربهتواند با حضور يك يا چند تن از بازنشستگان به عنوان راوي و كاركنان كماين جلسات مي

در حوزه دانشي فرد راوي قرار دارند برگزار شود. الزم به ذكر است چنانچه تعداد راويان داستان بيش از يك 
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 حوزه دانشي و داراي تجارب كاري همگن و يكسان باشند. نفر باشد، الزم است اين راويان نيز از يك

 تواند صرفاً با حضور راوي و بدون مخاطبين برگزار شده و تنها از راوي به منظور انتقال و اين جلسات مي

برداري شود. ولي بهتر است اين جلسات با حضور مخاطبين برگزار شود تا عالوه بر مستندسازي تجارب او فيلم

تجارب، با ايجاد فضاي گفتگو و پرسش و پاسخ ميان حاضرين، نوعي خلق دانش ضمني به ضمني مستندسازي 

 نيز اتفاق بيفتد.

 هاي اندكي ميان روند برگزاري اين جلسات با هدف انتقال تجربيات بازنشستگان با برگزاري جلساتي با تفاوت

 هدف تبديل دانش ضمني به آشكار وجود دارد.

 سرايي با هدف انتقال تجربيات بازنشستگان به شرح زير است:ي داستانهاروند برگزاري حلقه

هايي در دوران خدمت خود با موضوعات زير )پيش گام اول: درخواست از راوي )فرد بازنشسته( براي پيدا كردن داستان

 از برگزاري جلسه(:

 زمان مواجهه با يك وضعيت دشوار 

 زمان تجربه يك نقطه عطف مهم در پروژه 

 ن سر و كار داشتن با بحراني واقعي در پروژه و اتفاقات قبل، حين و پس از آنزما 

 زمان احساس غرور از حضور در پروژه يا سازمان 

 )زمان انجام ريسكي واقعي و نتيجه آن )به نتيجه رسيدن يا نرسيدن 

 بخش بودن يا نبودن محيط و رويدادهاي اطرافالهام 

 ر آنزمان مواجهه با مانع و نحوه غلبه ب 

 هاي سازمان و مفيد يا غيرمفيد بودن آنهاارزش 

 زماني كه شركا به خوبي عمل كردند 

 زمان مشاهده تغييرات مثبتي كه نتيجه كار خود فرد بوده 

 از برگزاري جلسه(.)پيش 1-0جدول دهي به داستان خود مطابق با الگوي گام دوم: درخواست از راوي براي شكل
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 : الگوي شكل دادن به داستان1-0جدول 

 توضيحات عنوان

 موضوع اصلي داستان عنوان داستان

 كنداي كه روايت مينام فرد بازنشسته نام راوي اصلي

 شنوندنام فرد يا افرادي كه داستان را مي نام شنوندگان

 اطالعاتي از زمان و فضاي داستان اندازشمچ

 مكان دقيقي كه رويداد روايت شده در آن اتفاق افتاده است مكان رويداد

 ها در داستانهاي توصيفي و نقشفهرست كاركنان، شاخص هاشخصيت

 اي كه اقدام را در بر داشته استمسأله يا وظيفه چالش

 از نقطه عطفتوالي رويدادها قبل، حين و بعد  اقدام

 اي كه تغيير يا تحول اتفاق افتادهلحظه نقطه عطف

 هاهاي آموزنده پاياني و يا پيامشامل درس تجزيه و تحليل

 هاي كليدي مناسب براي كمك به يادآوري و بازگويي داستاننشانه هاي بصريتصاوير، اشياء يا نشانه

 

 ول جلسه.گام سوم: روايت داستان توسط راوي يا راويان در ط

ها، تواند شامل نكات، درسهاي خود را كه ميشود درطول ارائه، ديدگاهكنندگان خواسته ميگام چهارم: از مشاركت

 هاي نكات كليدي يادداشت كنند.انتقادات و سؤاالت باشد بر روي كارت

هاي نكات كليدي خود را كارتكننده محتويات نوشته شده بر روي گام پنجم: بعد از اتمام ارائه، تك تك افراد شركت

 دهد.مطرح و راوي داستان به سؤاالت مطرح شده پاسخ مي

  شاگردي -روش استاد 

اي اي آموزشي بين دو كارمند است. استادان و يا مرشدان، كارمندان باتجربهشاگردي يا مرشدي، رابطه-روش استاد

گذارند. در واقع كاركنان تر يا دستياران به اشتراك ميربهتجهاي خود را با كارمندان كمهستند كه تجربه، دانش و ايده
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گيرند. مرشدي يا استادي يك موقعيت تجربه با كار در كنار افراد داراي دانش ضمني ارزشمند، اين دانش را فرا ميكم

كارمند و شاگردي خارج از روابط رسمي بين -ويژه در سازمان نيست. در واقع مرشدان مدير كاركنان نيستند. استاد

افتد و مبتني است بر تعهد دوجانبه، احترام و اعتماد. از آنجا كه انتقال دانش حين كار و در بازه زماني كارفرما اتفاق مي

افتد، نوعي يادگيري عميق را براي فرد يادگيرنده به همراه دارد و براي مقابله با مقاومت كاركناني كه بلندمدت اتفاق مي

-ها و تجارب خود بپردازند، مفيد است. در مورد استفاده از روش استادعلني به آموزش مهارتصورت خواهند بهنمي

 شاگردي در انتقال دانش و تجربه بازنشستگان، توجه به نكات زير ضروري است:

  اين روش صرفاً براي كاركناني كه در حال بازنشسته شدن هستند، كاربرد داشته و براي گروه بازنسشتگان

 بل اجرا نيست.پيشين قا

  ماه تا پايان دوران خدمت آنها زمان باقي مانده  6اين روش براي آن دسته از كاركناني كاربرد دارد كه حداقل

 تواند بيشتر باشد(.ها و پيچيدگي كار، اين زمان مياست )با توجه به مهارت

 ماه به باال باشد. 3تواند از طول دوره، به تشخيص استاد يا مدير ارشد مي 

 هاي موجود به آموزش و همكاري با فرد يادگيرنده كند بايد از طريق مكانيزمفردي كه نقش استاد را ايفا مي

 اي مضاعف براي خود نداند.تشويق شود و آن را وظيفه

 اي از آنچه كه آموخته ارائه دهد. اين گزارش بايد در فرد يادگيرنده )شاگرد( بايد موظف باشد، گزارش روزانه

 الگوي مشخصي همانند فرمت و 

  تهيه شود تا قابل مستندسازي و استفاده در آينده باشد. 2-0جدول 

 

 : الگويي براي گزارش روزانه فرد يادگيرنده2-0جدول 

 تاريخ: نام كارآموز: نام استاد:

 شرح انجام فعاليت يت روزانهفعال

1-  

2-  

 نتيجه شرح تصميمات و اقدام انجام شده وضعيت خاص پيش آمده

1-   

2-   
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 روش مصاحبه 

صورت كلي ها سؤاالت بهتواند براي انتقال دانش هر دو گروه هدف، مورد استفاده قرار گيرد. در اين مصاحبهمصاحبه مي

شونده ده بايد بتواند به خوبي جلسه را در راستاي استخراج هر چه بيشتر دانش مصاحبهكننو باز پرسيده شده و مصاحبه

 كننده نشان داده شده است.، رويكرد مصاحبه3-0شكل 3-0شكل هدايت كند. در 

 

 

 كننده: رويكرد مصاحبه3-0شكل 

 و  3-0جدول 

كند. الزم نش و تجربه كمك ميكننده در استخراج و انتقال موفق دادهند كه به مصاحبه، سؤاالتي را نشان مي4-0جدول 

به ذكر است سؤاالت هر دو جدول براي مصاحبه با كاركنان در حال بازنشستگي بايد مورد استفاده قرار گيرد. ولي براي 

 گروه بازنشستگان پيشين به دليل فاصله گرفتن اين افراد از كارهاي روزمره بهتر است سؤاالت مصاحبه تنها از 

 استخراج شود. 4-0جدول 

 

 

 

 

 سؤاالت کلی  •
 مرحله معرفی ایجاد جو دوستانه  •

 وقایع آوریجمع

 کنندهوقفه: مصاحبه

 آیندهااطالعات در مورد فر آوریجمع

 مرحله پایانی

 هافعالیت  •
 هاپروژه •

 اطالعاتمقایسه   •
 در مورد مطرح کردن سؤاالت بیشتراندیشه   •

 تجارب و راهبردها  •
 درک از سازمان  •

 مطرح کردن سؤاالت باز  •
 اتمام مصاحبه در جوی خوشایند  •
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 : راهنماي سؤاالت در مورد وظايف روزمره3-0جدول 

 پرسش موضوع

 دهيد ارائه دهيد.لطفاً اطالعاتي در مورد كارهاي روزانه يا هفتگي كه انجام مي آغاز مصاحبه

 شرايط

براي كار شما وجود دارد؟ براي مثال شرايط فيزيكي )مثل نور و صدا و...(،  ايچه شرايط ويژه

هاي زماني و...(، شرايط شرايط فني )مشخصات تجهيزات، ابزار و ...(، شرايط سازماني )محدوديت

 اي، روابط بين همكاران و...( و شرايط مالي )حقوق و...(.اجتماعي )موقعيت حرفه

 خواهيد برسيد؟دهيد؟ به چه اهدافي بايد يا ميخواهيد انجامه وظايفي را بايد يا ميدر كل شما چ اهداف/وظايف

 دهيد؟ انگيزه شخصي شما چيست؟چرا شما اين كار/شغل را انجام مي انگيزه

 همكار مستقيم شما كيست؟ گروه

 تقسيم كار
مكاري كنيد، كدامند؟ كند با آنها ههاي داخل يا خارج سازمان كه وظيفه شما ايجاب ميدپارتمان

 هاي شما كجاست؟مرزهاي مسئوليت

قوانين 

 اجتماعي

ها هستيد، از چه قوانين رسمي يا وقتي شما به فكر راهي براي همكاري با ديگر افراد يا دپارتمان

 كنيد؟ چه فرآيندها و روابطي بر كار شما حاكم هستند؟غيررسمي پيروي مي

 كنيد؟كارتان استفاده مي از چه ابزارهايي براي انجام ابزار

 

 : راهنماي سؤاالت در مورد تجارب حياتي4-0جدول 

 پرسش موضوع

 شرايط
هاي كلي كه تبديل به شرايط ويژه شده است، توضيح دهيد. چه زمان و كجا اتفاق در مورد موقعيت

 افتاد؟

ها و اقدام

 عمليات

ن شرايطي دقيقاً چه كاري را انجام داديد؟ تعامل شما با همكارانتان در چنين شرايطي در چني

 چگونه بود؟

 ابزار
منابع، ابزارها و اهدافي كه در چنين شرايطي استفاده كرديد، چه بودند؟ چه ابزارهايي را، اگر در آن 

 كرديد؟شرايط در دسترس شما بود، استفاده مي

 ي يا غيررسمي شما را پشتيباني كردند يا مانع از انجام كار شما شدند؟كدام قوانين رسم قوانين
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 تقسيم كار
چه كساني قبل از رخداد آن شرايط ويژه وظيفه انجام كار را به عهده داشتند؟ چه تقسيم كاري طي 

 اين رخداد ويژه صورت گرفت؟

 بنديجمع
ر مورد آن صحبت نكرده باشيم؟ آيا موضوع خاصي طي رخداد اين شرايط ويژه بوده است كه ما د

 دانيد؟چه عواملي را در رخداد شرايط ويژه و پيامدهاي آن حياتي مي

 

 روش مستندسازي شخصي 

شده كه در ها و الگوهاي از پيش طراحيشود تا تجربيات و دانش خود را از طريق فرمدر اين روش از افراد خواسته مي

ربخشي اين روش براي افرادي كه مهارت كافي براي نگارش دارند و يا عالقه يا گيرد، مستند كنند. اثاختيارشان قرار مي

اي به نگارش تجربيات خود در مهارت ارائه شفاهي را ندارند، بيشتر است ولي ممكن است برخي از بازنشستگان عالقه

ه ذكر است، توضيح كامل قالب الگوهاي از پيش تعيين شده نداشته باشند و يا نگارش براي آنها مشكل باشد. الزم ب

اجزاي اين فرم براي فرد بازنشسته ضروري بوده و بهتر است وي اين فرم را طي فرصت و زمان كافي پر كرده و در اختيار 

 سازمان قرار دهد.

 ستگان نشان داده شده است.، الگوي پيشنهادي براي مستندسازي شخصي تجارب و دانش بازنش۵-0جدول در 

 : الگوي پيشنهادي براي مستندسازي شخصي تجارب و دانش بازنشستگان۵-0جدول 

نام و لوگوي 

 سازمان
 نظام مستندسازي تجارب و دانش بازنشستگان

 تاريخ:

 شماره ثبت:

 نام فرد مستندكننده:

 موضوع تجربه:

 يده تجربهچك

 كلمه(: ۵كلمات كليدي )

 بيان تجربه:

 هاي استخراج شدهآموزه
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 مرحله مستندسازي .۵

پس از مرحله انتقال، الزم است تا دانش ضمني استخراج شده ثبت و مستندسازي شود تا امكان استفاده از آن به وسيله 

 ش استخراج شده وجود دارد. افراد ديگر در آينده فراهم شود. سه روش براي مستندسازي دان

 جلسه و مكتوب كردنصورت 

o جلسه وجود امكان مستندسازي دانش مستخرج با هريك از چهار ابزار معرفي شده با استفاده از صورت

 دارد.

o تري دارند تر و آموزشيجلسه خصوصاً در مورد ابزارهايي كه جنبه رسميمستندسازي با استفاده از صورت

 شود.هاي آموزشي پيشنهاد ميزي و دورهمثل جلسات طوفان مغ

o  و  1-0جدول 

o  سرايي و هاي داستانهايي براي مكتوب كردن دانش ضمني استخراج شده در روشراهنما 2-0جدول

 شاگردي هستند.-استاد

 هاي صوتيفايل 

o هاي صوتي وجود سازي دانش مستخرج با هريك از چهار ابزار معرفي شده با استفاده از فايلامكان مستند

 دارد. 

o هاي صوتي براي ثبت و مستندسازي دانش استخراج هاي مصاحبه از فايلشود، تنها در روشپيشنهاد مي

 شده استفاده شود.

o ها بندي فايلدهي و طبقهسازمانهاي صوتي تهيه شده بايد طبق استانداردهاي تعيين شده براي فايل

 هاي داده قرار گيرد.آماده شده و در پايگاه

 هاي تصويريفايل 

o ترين ابزار ثبت دانش ضمني استخراج شده است كه به دليل پوشش صوتي و هاي تصويري قويفايل

 تصويري كليه وقايع، با هريك از چهار ابزار قابليت استفاده دارد.

o هاي آموزشي از اين ابزار سرايي، طوفان مغزي و دورهلسات مصاحبه، داستانشود براي جپيشنهاد مي

 استفاده شود.

o هاي تصويري حاصل از جلسات استخراج دانش ضمني را نمايش ، رويه تهيه، ويرايش و ثبت فايل4-0 شكل

 دهد. مي
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 هاي تصويري حاصل از جلسات استخراج دانش ضمني: رويه تهيه، ويرايش  و ثبت فايل4-0 شكل

 

 

 

 

 

 

 

فایل ویدئویی 

 خام

فایل ویدئویی 

 تدوین شده

فایل ویدئویی 

 خام

 تصاحب دانش
  آماده کردن جلسه 
   تهیه نوار ویدئویی 
   ارسال فایل به مخزن

 ویدیوهای موقتی

  تدوین
  تدوین خط زمانی 
  تهیه رونوشت

 ویدیو

مخزن ویدئوهای 

 خام

مخزن ویدئوهای 

 نهایی

  
  

 مرحله میانی
  بررسی کیفیت عملکرد 
  الصاق برچسب به ویدئو 
   ارسال نسخه نهایی به

 مخزن ویدیو

 نمایش
ویدئوی مورد نظر خود را  تواندر میکارب

جستجو و تماشا کرده، نظر خود را بر 

  روی فایل بگذارد.

نسخه نهایی 

 ویدیویی   

نسخه نهایی 

 ویدئویی   

فایل ویدئویی 

 تدوین شده
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 شستگان در قالب فلوچارت، نشان داده شده است.، مراحل انتقال دانش بازن۵-0شكل ۵-0شكل در 

آیا دانش فرد بازنشسته مناسب  بت و 
 خیره است 

ایجاد انگیزه در فرد بازنشسته برای هم اری

انتقال دانش فرد بازنشسته به 
کم  روشهای مختل 

آیا فرد بازنشسته تمایل دارد تجربه را 
خود  بت کند 

قرار دادن زمان و ابزارهای کافی 
در اختیار فرد بازنشسته برای 

 بت تجربه

 بت تجربه به کم  فرد یا افرادی دیگر به 
کم  ابزارهای نوشتاری، صوتی، تصویری

بررسی هری  از افراد باقیمانده در 
 یست بازنشستگان

آیا فرد بازنشسته ام ان و تمایل به 
هم اری دارد 

آیا فرد دیگری در  یست بازنشستگان 
باقی مانده 

پایان بررسی بازنشستگان

و افراد در آستانه )شناسایی بازنشستگان 
و افزودن آنها به پایگاه داده ( بازنشستگی

بازنشستگان

پایگاه داده 
بازنشستگان

داستان سرایی

شاگردی-استاد

مصاحبه

صورت جلسه

فایلهای صوتی

فایلهای تصویری

افزودن دانش بازنشسته به 
بان  دانشی سازمان

بله

خیر

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

 

 : فلوچارت انتقال دانش بازنشستگان۵-0شكل 

 

 مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی
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 موج سوم
 پرونده ویژه
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 دانش مدیریت گيری اندازه های سنجه

 اندازه قابل اصال آن از فراتر يا كرد؟ گيري اندازه را دانش مديريت بايد چطور كه دارد وجود پرسش اين همواره

 دانش، مديريت و دانش مثل لمس قابل غير موضوعاتي براي توان نمي دارند عقيده برخي نه؟ يا هست گيري

 توان نمي گرفت اندازه نتوان كه را چيزي: ايم شده مواجه زياد درست، عبارت اين با اما كرد؛ تعيين سنجه

 بسيار عملكرد گيري اندازه هاي سيستم و ها سنجه از ها سازمان از تعدادي در حال عين در. كرد مديريت

 ها سنجه اين بدانيم بايد دانش، مديريت مناسب هاي سنجه تعريف از قبل. اند كرده استفاده خود براي مناسبي

 و ها پرسش اين براساس است؟ مهم كساني چه براي هاي پرسش اين بدهند؟ پاسخ هايي پرسش چه به بايد

 باشند داشته هدف مقدار بايد ها سنجه اين از بسياري كه اين و است؟ ممكن تصميماتي چه اتخاذ ها، سنجه

(Target)، داشته نياز است ممكن سنجه نوع چند به اصوال شوند؟ مي تعيين اساسي چه بر هدف مقادير اين 

 :باشيم

 دانش مديريت سازي پياده پيشرفت گيري اندازه - 1

 ميزان گيري اندازه كند مي جلب را شما نظر كه موردي اولين دانش، مديريت سيستماتيك سازي پياده مسير در

. كنيد تعريف سنجه گيري، اندازه نوع اين براي توانيد مي مختلف ديدهاي از. است دانش مديريت استقرار در پيشرفت

 كرده ايجاد خود خاص دانش مديريت هاي نيازمندي دقيق آناليز با( ساله ۵ تا 3 اقال بازه يك در) كامل اربسي طرحي اگر

 تعدادي عنوان به را خود دانش مديريت هاي پروژه مراحل پيشرفت قبول، قابل انديشي ساده كمي با توانيد مي ايد

 طرح چنين توانستيد مي اگر چون نيست عملي كار اين دهم مي اطمينان شما به اما بگيريد؛ نظر در اعتماد قابل سنجه

 سازمان دانش مديريت افق كه است اين تر گرايانه واقع ديد بوديد بزرگي گر معجزه اصوال كنيد آماده باره يك را كاملي

 خوبي هاي تالش ديگر سوي از شود؛ مي شفاف بيشتر رويد مي پيش خود نياز مورد راهكارهاي استقرار در چه هر شما

 كنيد، استفاده ها آن مستقل و عمومي هاي سنجه از توانيد مي كه شده انجام دانش مديريت بلوغ هاي مدل ايجاد براي

 در بالغ سازمان يك با باشيد متوجه ايد داده انجام كه تالشي ميزان از مستقل كند مي كمك شما به ها سنجه اين

 براي EFQM چارچوب استفاده قابل بلوغ هاي مدل بهترين از يكي. داريد اي زمينه چه در اي فاصله چه دانش مديريت

 .است دانش مديريت

 دانش مديريت از ناشي افزوده ارزش گيري اندازه - 2

 با كه چرا كند؛ مي كمك بسيار شما به دانش مديريت سازي پياده اوليه هاي گام در دانش مديريت از ناشي افزوده ارزش

 خواهيد مي حمايت شما. كنيد كسب دانش مديريت براي بيشتر سرمايه و بيشتر حمايت انيدتو مي آن از اهرمي استفاده

 نشان مديريت به بايد چگونه را ارزش اين خوب. ارزشمند است حمايت اين كه برسند باور اين به خواهند مي مديران و

 رنج دانش مديريت نداشتن از كه را( عمليات يا فرآيند يك بلكه واحد يك نه لزوما) سازمان از قسمتيالزم است  داد؟

 مي انتخاب است مهم( است سازمان ماموريت بلكه نيست مدير شخص منظور) مديريت براي حال عين در و برد مي

 تعداد مثال. كنيد مي مقايسه پيشين وضعيت با را نتايج كنيد، مي ترويج و طراحي را آن با مناسب دانش مديريت كنيد،

 و كند مي كار عيب كم بسيار يكي است، متفاوت مختلف شيفت سه كارگرهاي توسط شده دتولي معيوب هاي قطعه
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 و دهيد مي را مشكل اين جواب دانش مديريت با معين زمان و هزينه با و ساده راهكار يك با ندارد، تعريفي ديگر دوتاي

 سودآوري( ريال Y) روز 36۵ ضربدر قطعه هزينه ضربدر معيوب قطعه تعداد توانستيد هزينه ريال X با دهيد مي نشان

 شگفت را مديريت و است بزرگتر X از عجيبي شكل به Y عدد دهم مي قول شما به. ببريد باال آينده سال در را سازمان

 . كند مي خودنمايي كه است مناسب هاي پايلوت انتخاب در شما هنر اينجا. كند مي زده

 شده تعيين استانداردهاي از انحراف يا تطابق ميزان گيري اندازه  - 3

 و كرده تعريف هايي مسئوليت ايد، رسيده ها چارچوب سري يك به خود دانش مديريت براي شما كنيم فرض اگر

 عملكرد و افراد تطابق ميزان گيري اندازه براي هايي سنجه بايد ايد؛ نموده معرفي سازمان كل به داخلي استانداردهايي

 خود، محصول طراحان براي طراحي، مختلف مراحل براي است ممكن مثال طور به. كنيد ادايج استانداردها اين با سازمان

 رويه خود هاي پروژه مختلف مراحل در كه اين يا باشيد، كرده تعريف يافته ساخت اسناد سري يك توليد براي الزاماتي

 هاي سنجه نوع اين به. باشيد كرده ايجاد دانشي هاي خروجي برخي ايجاد يا ها تيم بين تعامل براي مشخص هايي

 يا ها فعاليت فرآيندها، ساختار در تعريف قابل كه است نياز دانش مديريت از هايي بخش در بيشتر استاندارد بر مبتني

 بايد پروژه يك از مشخصي مرحله در شود مي مشخص عبارتي به. هستند تغييرات كمترين با سازمان هاي پروژه

 آميخته و دانش مديريت سازي روتين دليل به ها سنجه نوع اين. شود ايجاد معين تمشخصا با خاصي دانشي خروجي

 .سنجيد خواهند را سازمان عملكرد اصل در سازمان عملكرد با آن شدن

 دانش مديريت فعاليت گيري اندازه - 4

 و فرآيندها چون دكن مي تفاوت ديگر هاي سازمان با شما، سازمان در دانش مديريت فعاليت گيري اندازه هاي سنجه

 هاي تكنيك و فرآيندها. است متفاوت ديگر هاي سازمان با كنيد مي استفاده خود دانش مديريت براي كه هايي تكنيك

 در شود؛ مي انجام دانش مديريت راهبردي ريزي برنامه طي و دانش راهبردهاي تعريف پي در سازمان، هر نياز مورد

 نظام سالمت و راندمان اصل در ها سنجه اين. شود مي انجام سوم يستگاها در كار اين دانش، مديريت نماي قطب

 .سنجند مي را شده ايجاد دانش مديريت

 (Business Results) كار و كسب نتايج گيري اندازه - ۵

 تهداش پايدار تاثير توقع نبايد مدت كوتاه در. كند كمك سازمان عملكرد هاي شاخص بهبود به نهايتا بايد دانش مديريت

 ترتيب اين به. شوند بهتر بايد نيز سازمان نتايج كند، پيدا بهبود شما سازمان دانش وضعيت مدت ميان در اگر اما باشيد،

 خوبي به شما دانش مديريت اگر. شود بهتر بايد سازمان كل عملكرد كنيد، طي را دانش مديريت بلوغ مراحل چه هر

 شما كار و كسب در اشكالي بايد شود نمي بهتر سازمان نتايج و( نيدك مي مديريت درست را درست دانش) رود مي پيش

 .باشد داشته وجود

 منبع: پايگاه اطالع رساني مديريت دانش اينوتكس

 تحریریه امواج دانش
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 چهارم  موج
 رویدادها
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 رویدادها و همایش های علمی

مقاومتی اقتصاد ویژه محوریت با اقتصاد و کارآفرینی مدیریت، ملی همایش اولين  

  بنيان دانش کارهای و کسب هتوسع و

 ایران ، شهرکرد  ،1395دی  29

 دانشگاه آزاد اسالمی

 

 

 

 

 

 محورهای مورد بحث در کنفرانس

  مدیریت محورهای −
  بازرگانی مدیریت −
  بازاریابی مدیریت −
  المللی بین بازاریابی مدیریت −
  استراتژیک مدیریت −
  داخلی بازرگانی −
  دولتی مدیریت −
  انسانی منابع توسعه −
  دولتی های سازمان طراحی −
  عمومی مالی و بودجه −
  عمومی گذاری مشی خط −

  روستایی و شهری توسعه و پیشرفت مدیریت −
  تحول مدیریت −
  صنعتی مدیریت −
  عملیات در تحقیق −
  عملیات در تولید −
  عملکرد مدیریت −
  تامین زنجیره مدیریت −
  وری بهره و کیفیت مدیریت −
  پروژه مدیریت −
  عاتاطال فناوری مدیریت −
اطالعاتی منابع مدیریت −

 

 1395دی  20  مهلت ارسال مقاله:

 1395دی  23 مهلت ثبت نام:

 مراجعه گردد. /http://www.entconf.comبرای اطالعات بیشتر به سایت 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ماهنامه مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی ایران 
 

 امواج دانش  |  28 

 هيجدهمين کنفرانس بين المللی مدیریت دانش و اقتصاد دانشی

 فرانسه، پاریس ،1395بهمن  5تا  4

18th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Economy 
23-24 Jan.2017, Paris, France (ICKMKE 2017)   

 

 

 محورهای مورد بحث در کنفرانس:

 مدیریت دانش

 مدیریت دانش 

 مبانی و نظریه ها 

 علم، نظریه و حرفه ای در مدیریت دانش 

 انتقال دانش 

 کمبود دانش تداوم برنامه ها و منابع انسانی 

 تبدیل دانش به محصوالت و توسعه کسب و کار 

  مدیریت سرمایه های فکری و مدیریتIP 

 اقتصاد دانشی

 اقتصاد دانش 

 علم و نظریه اقتصاد دانش 

 دانش محور شرکت نوع کسب و کار 

 کارآفرینی در اقتصاد دانش محور 

 اقتصاد قدیمی، اقتصاد دانش محور و اقتصاد جدید 

 قتصاد دانشمدلهای کسب و کار از ا 

 بخش آموزش و پرورش در اقتصاد دانش 

 
 

 راجعه گردد.م https://www.waset.org/conference/2017/01/paris/ICKMKEبرای اطالعات بیشتر به سایت 
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بنيان دانش کارهای و کسب مدیریت و کارآفرینی ملی کنفرانس چهارمين  

 ، ایران، مازندران، بابلسر 1395اسفند 5

 دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران

 
 

 :کنفرانس محورهای

 .آفرینی ارزش و آفرینی کار مورد در تجربی و نظری مبانی –
 سیاسی، اقتصادی،) پایدار توسعه در آن نقش و کارآفرینی –

 ( .اجتماعی فرهنگی،
 ایجاد هدف با) فناوری و دانش مختلف های حوزه در رینیکارآف –

 ثروت و ارزش خلق و اشتغال
 .مقاومتی اقتصاد در کارآفرینی نقش –

 .قرآن و اسالم دیدگاه از کارآفرینی –
 .سبز کارآفرینی –
 .تحریم شرایط در کارآفرینی –
 نظامی کارآفرینی –
 مرتبط مدیریتی مباحث–

 

 01135330773: دبيرخانه با تماس تلفن

 01135330774: نمابر

 10/11/1395مهلت ارسال مقاالت: 

 22/11/1395مهلت ثبت نام: 

 www.cnfen.ir: سایت وب آدرس
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مدیریت دانش و کارگاه کنفرانس  
 آمریكا، وستونيه ،96اردیبهشت  8تا  4

Knowledge Management Conference & Workshop 
(APQC’S1 2017), 24-28 Apr.2017, TX, USA 

 

 

 

 :و کارگاه آموزشی مورد بحث در کنفرانس حورهایم

  استراتژی و برنامه های مدیریت دانش 
 تصویر بزرگ از مدیریت دانش، ترسیم  −
 ، یاجرای هایتوسعه و یا بازسازی یک استراتژی مدیریت دانش به ابزار −
 اقدامات موفقیت آمیز و درس های آموخته شده،  −
 اتژی و کسب و کار در مورد مدیریت دانش طراحی یک استر −
 استفاده عملی از ابزارهای مدیریت دانش  −
 ردیابی سالمت و تاثیر ابزار و ابتکارات در مدیریت دانش −

  تعامل و همکاری در مدیریت دانش 
 تعامل در اشتراک گذاری   −
 همکاری در تخصص و ارتباط با رسانه های اجتماعی در مدیریت دانش −

 د، ابزار و تکنیکهاایده های جدی 
 راه حل های نوآورانه به چالش های تکنولوژی،  −
 آخرین روند و تحوالت فن آوری های در حال ظهور،  −
 واقعیت های استفاده از ابزارها و تکنیک های جدید،  −
 ، ه حل ها برای ایجاد افزایش محتوا در مدیریت دانشاجرای را −
 یادگیری پردازش شناختی،  دهی، تحویل وسازمان −
 تجزیه و تحلیل پیش بینی پیشرفته، طراحی تفکر، توسعه سریع −

 انتقال دانش ضمنی 

                                                           
 و اتصال افراد با یکدیگر در کشورها کمک می کند.بهبود بهره وری و کیفیت مدیریت دانش بحث مدیریت دانش که به غیر انتفاعی از طرفداران پیشرو در موسسه یک  1
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 و حفاظت از دانش معیارها شناسایی  −
 و....گرفتن عکس، نقشه برداری طریق طراحی روش انتقال و حفظ دانش از  −
  رنامه های مشارکت داخلی و خارجی درس های آموخته و ب −
 سب و کارر انتقال دانش در نتایج کارزیابی اث −

 

 (2016اکتبر  31) 95آبان  10 اعالم سخنرانان و ارائه دهندگان:

 (2017 مارچ 17) 95اسفند  27تا  مهلت ثبت نام:

 راجعه گردد.م   conference-management-nowledgek-2017-https://www.apqc.org/apqcsبرای اطالعات بیشتر به سایت 
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 اخبار دانشی

 مالی بازارهای در بنيان دانش های شرکت حضور با *

 داشت را بورس شاخص افزایش انتظار توان می

 صندوق از رونمايي حاشيه در جمهوري رياست فناوري و علمي معاونت منابع و مديريت توسعه معاون دليري عليرضا ((( دی 7

 و وام طريق از بنيان دانش هاي شركت مالي تامين بحث تاكنون: افزود متوسط و كوچك هاي شركت مالي بازار و جسورانه ايه

 و علمي معاونت منابع و مديريت توسعه معاون.باشد موثرتر تواند مي سرمايه بازار كرديم احساس و گرفت مي انجام پول بازار

 هاي شركت تابلو است شده مقرر: كرد تاكيد فرابورس و بورس سازمان با نامه تفاهم دعق به اشاره با جمهوري رياست فناوري

 هاي صندوق: گفت وي .شود فراهم مالي بازارهاي در ها شركت حضور زمينه تا باشيم داشته فرابورس و بورس در را بنيان دانش

 شده تاسيس بنيان دانش هاي شركت به ككم براي مالي بازارهاي طريق از گذاري سرمايه جهت جسورانه گذاري سرمايه

 محصوالت سازي تجاري روند تسريع شاهد رسد مي نظر به است گرفته صورت كه خوبي استقبال به توجه با: افزود دليري.است

  .باشيم بنيان دانش

 شد تعيين بنيان دانش اقتصاد تحقق برای دولت تكاليف *

 كار دستور در توسعه ششم برنامه اليحه از موادي بررسي اسالمي ايشور مجلس شنبه سه روز علني جلسه در (((دی  14

 .گرفت قرار اسالمي شوراي مجلس

 و تحصيل متقابل رابطه تنظيم وري،بهره افزايش بنيان، دانش اقتصاد تحقق منظوربه كردند مقرر ماده تصويب با نمايندگان 

 :كشور فناوري و علمي مديريت در مردم نقش يشافزا و الملليبين فعال تعامالت و همكاري گسترش اشتغال،

 نسبت برنامه طي در الملليبين تعامالت و كشور دانشگاههاي بين رقابت و علمي ارتقاي منظوربه شود داده اجازه دولت به - الف 

 و عالي شآموز مؤسسات و دانشگاهها و الملليبين معتبر دانشگاههاي مشاركت با عالي آموزش شعب و واحدها ايجاد به

 نحوه. نمايد اقدام فرهنگي قواعد چارچوب در كشور داخل در كاربردي و علمي هاي دانشگاه و ايحرفه و فني و پژوهشي

 پيشنهاد با كه اجرائي نامهآيين در دانشجويان و علمي هيأت اعضاي تردد و ارزي تعامالت تسهيل مشترك، گذاريسرمايه

 .شد خواهد مشخص رسد،مي وزيران هيأت تصويب به ربطذي اجرائي دستگاههاي و سازمان

 و دولتي شركتهاي كليه.شود مي تنفيذ برنامه قانون اجراي طول در ۹3 سال مصوب مواد برخي انطباق قانون ۵6 ماده - ب 

 از ايتحم منظوربه موظفند بازنشستگي و بيمه هايصندوق استثناي به تابعه و وابسته شركتهاي و غيردولتي عمومي نهادهاي

 از( %3) درصد سه حداقل معادل برنامه كلي هايسياست اجراي در نوآوري، و پژوهش سازيتجاري و محورمسأله هايپژوهش

 .نمايند منظور ساالنه بودجه در فناوري توسعه و تحقيقاتي امور در مصرف براي را خود قبل سال تقسيم قابل سود

 انتشار و تكراري هايپژوهش اجراي از اجتناب نوآوري، ملي نظام وريبهره فزايشا منظوربه موظفند اجرائي دستگاههاي - ج 

 از حاصل دستاوردهاي سازيتجاري و كارگيريبه و شناسايي هدف با و تحقيقاتي هايپروژه انجام در شفافيت ايجاد و اطالعات

. كنند ثبت «سمات» سامانه در را خود هايرساله و اهنامهپايان و فناوري و پژوهشي هايپروژه ها،طرح فهرست توسعه، و پژوهش

 را نياز مورد اجرائي سازوكار قانون، اين تصويب تاريخ از سال يك مدت ظرف موظفند فناوري و تحقيقات علوم، وزارت و سازمان

 .برسانند وزيران هيأت تصويب به و تهيه

 و انتشار مجازات قانون موضوع بندي،طبقه داراي و دفاعي تي،امني موضوعيت با هاداده و اطالعات خصوص در عمل نحوه -تبصره

 ستاد همكاري با كه اينامهآيين در -13۵4 مصوب -آن اجرائي نامهآيين و -13۵3 مصوب -دولتي سري و محرمانه اسناد افشاي

 .شودمي معين رسد،مي وزيران هيأت تصويب به و تهيه مسلح نيروهاي كل
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 از وحمايت ايران مشاهير و مفاخر تكريم و شناساندن منظوربه موظفند قانون اين موضوع اجرائي دستگاههاي تمامي - د  

 توسعه براي آنان ظرفيت و توان از منديبهره و مذكور هايحوزه پيشكسوتان تكريم و كشور هنري و فرهنگي علمي، نخبگان

 ملي بنياد هماهنگي با نخبگان، امور در كشور راهبردي سند با منطبق را خود عملياتي هايبرنامه سال،يك مدت طي كشور،

 بند اين عملكرد ساالنه گزارش است مكلف نخبگان ملي بنياد. درآورند اجراء مرحله به برنامه اجراي دوم سال از و تهيه نخبگان

 .نمايد ارائه اسالمي شوراي مجلس فناوري و تحقيقات آموزش، كميسيون به را

 وزيران هيأت تصويب به و تهيه ربطذي اجرائي دستگاههاي همكاري با و سازمان پيشنهاد به بند اين رائياج نامهآيين - تبصره

 .رسدمي

 بنياندانش خدمات و محصوالت صادرات و توليد افزايش و بنياندانش اقتصاد در پيشتازي منظوربه است مجاز دولت - و

 از مالي حمايت به نسبت بنياندانش هايشركت از حمايت و فناوري شارانت و توسعه براي مقاومتي، اقتصاد كلي هايسياست

 به ناظر موارد در علميه هايحوزه و فناوري و پژوهشي عالي، آموزش مؤسسات و دانشگاهها با مشترك تقاضامحور هايپژوهش

 تعهد و تأمين برداربهره يا و رماكارف را آن هايهزينه از( %۵1) درصد يك و پنجاه حداقل اينكه به مشروط كشور، مشكالت حل

 .نمايند اقدام باشد، كرده

 ايراني شركتهاي در فناوري سطح ارتقاء بنيان،دانش وريبهره گسترش براي قانون اين موضوع اجرائي دستگاههاي - ز 

 فراهم الملليبين توليد زنجيره در كشور اقتصادي فعاالن و فناور و بنياندانش شركتهاي مشاركت تسهيل جهت را الزم تمهيدات

 قوانين و سنواتي بودجه مطابق «الملليبين توليد زنجيره در اقتصادي فعاالن مشاركت ارتقاي» طرح است مكلف سازمان. آورند

 .نمايد عملياتي وزيران، هيأت تصويب از پس و تدوين برنامه اول سال پايان تا حداكثر را موضوعه

 برداريبهره و كشور علمي نقشه در دانشگاهي جهاد ماموريت راستاي در سنواتي بودجه ونقان مطابق است مكلف سازمان - ح  

 التحصيالنفارغ اشتغال تسهيل و آموزشي فناوري، و علمي فرهنگي، توسعه تحقق جهت در مذكور نهاد هاي توانمندي از

 .دهد انجام را الزم هايريزيبرنامه ذيربط مراجع ساير هماهنگي با دانشگاهها

 در كه را تجهيزاتي و فني دانش فكري، مالكيت فناوري، كاربست و انتشار توسعه، راستاي در مجازند اجرايي دستگاههاي - ط

 ياد موسسات و دانشگاهها به است، شده حاصل و ايجاد دولتي فناوري و پژوهشي موسسات و ها دانشگاه با قرارداد چارچوب

 .نمايند واگذار شده

 قطب ايجاد به نسبت داخل دانشگاههاي و المللي بين معتبر دانشگاههاي همكاري با شود مي داده اجازه نور يامپ دانشگاه به - ي

 .نمايد اقدام دور راه از و باز حضوري، نيمه ،(الكترونيكي) مجازي آموزشهاي ارائه جهت الملليبين( هاب)

 زير اي حرفه و فني هاي آموزشكده التدريسحق مربيان ساماندهي به نسبت است مكلف فناوري و تحقيقات علوم، وزارت -ك

 .نمايد اقدام برنامه قانون اجراي دوم سال تا اند،يافته انتقال مذكور وزارت به كه پرورش و آموزش مجموعه

 توسط مستقل رديف اعتبارات محل از بهزيستي سازمان و( ره)خميني امام امداد كميته پوشش تحت دانشجويان شهريه -ل 

 .شود مي تأمين زمانسا

 تصويب به را ماده اين مجلس در حاضر نماينده 21۹ مجموع از ممتنع راي ۵ و مخالف راي 4 موافق راي 164 با نمايندگان

 .رساندند
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 مقاالت و 

 پایان نامه ها

 موج پنجم
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ها سازمان نوآوری در دانش مدیریت نقش  

 

 دهقانيحسن مولف/ مترجمان: 

  مديريت دانش موضوع:

 13۹3 تابستان، 3۹، شماره 10مجله رشد فناوري، دوره  : منبع

 

  چكيده:

 منبع به توجه سايه در تنها مهم اين و دارند نياز خود نوآوري هاي توانمندي افزايش به شدت به ها سازمان امروز، رقابتي و پويا محيط در

 پيدا ظهور پويا و مشاركتي دانش مديريت وجود بدون سازماني نوآوري. گردد مي حاصل آن كارگيري به و خلق قابليت و دانش ارزشمند

 دانش مديريت هاي سيستم. است كرده پيدا ها سازمان براي زيادي خيلي اهميت دانش، مديريت وجود نفس دليل همين به و كرد نخواهد

 در دموجو پنهان و ضمني دانش هاي قفل بازكردن در و بوده مند نظام و رسمي صورت به آشكار و صريح دانش تسخير پي در عمدتا سنتي،

 همكاري، سازي، اجتماعي رويكرد با ،2 وب هاي فناوري از گرفته نشأت 2 دانش مديريت سيستم امروزه،. اند نبوده موفق افراد، ذهن

 همانا كه داشته سازماني شده توزيع دانش پايگاه ارزشمندترين و ترين بزرگ تسخير در سعي افراد، بين تعامل و مساعي تشريك مشاركت،

 سرمايه و 2 دانش مديريت پايه بر كه هايي سازمان چنين به. باشد مي سازمان كاركنان ضمير و ذهن در موجود نهان و ضمني دانش

 مشاركت سمت به رسمي، هاي كنترل و مراتب سلسله جاي به هايي سازمان چنين تمركز. شود مي گفته 2 سازمان گيرد، مي شكل اجتماعي

 سعي مقاله اين. است معطوف اجتماعي، هاي شبكه ظهور طريق از سازماني نوآوري و خالقيت ايجاد براي كاركنان انبوه همكاري و اجتماعي

 مديران درست درك به و داشته 2 سازمان در 2 دانش مديريت سيستم ايجاد از ناشي سازماني دگرگوني در 2 وب هاي فناوري تاثير ارائه در

 .كند مي كمك مانيساز نوآوري توسعه براي اجتماعي دانش اهرمي نقش از

 

  ادامه مقاله درپيوند زير قابل دسترسي است

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=224602 
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 اقتصاد های شاخصه پایه بر نوآوری مدیریت ابزارهای بندی اولویت

 AHP مدل: محور دانش

 

 علي محمد مندگاري، عادل آذر، علي رجب زادهمولف/ مترجمان: 

  مديريت دانش موضوع:

 13۹4 بهار و نابستان، 2۵، شماره توسعه تكنولوژي صنعتيمجله  : منبع

 

  چكيده:

 پذيري ابترق موجب كه است متنوعي ابزارهاي مديريت نوآور، متمدن دنياي در امروزي مديران پيشروي چالشهاي دشوارترين از يكي

 و عناصر از گسترده اي مجموعه كه داد خواهد رخ زماني مؤثر مديريت. است شده تجاري محيطهاي و فناوري و علم حوزههاي در پايدار

 ابزارها وجود(  AHP) تحليل به مستلزم يكپارچگي اين درآيند؛ يكپارچه كامال بهصورت متعارف زمان و هزينهها صرف با سازماني فعاليتهاي

 اقتصاد براساس نوآوري مديريت ابزارهاي مراتبي سلسله تحليل شيوه به مقاله اين. است پويا محيطهاي در منطقي و قدرتمند وشهاير و

 نموده اولويتبندي و شناسايي را اصولي و ناب ابزارهاي و روشها معتبر، اسناد مطالعه و خبرگان نظر از بهرهگيري با و پرداخته محور دانش

 .است

 

 مقاله درپيوند زير قابل دسترسي استادامه 
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=257575
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 بررسی و عالی آموزش نهادهای در دانش مدیریت ابعاد وضعيت بر تحليلی

 نوآوری با آن رابطه

 

 امير رضا كنجكاو منفرد، سعيد اردكاني مولف/ مترجمان:

 مديريت دانش موضوع:

 13۹3بهار ، 1، شماره۵، دوره ي نو در مديريت آموزشيرهيافت مجله: منبع

 

 الزم نوآوري قدرت از و داده انطباق تغييرات اين با را خود بتوانند كه بود خواهند موفق هايي سازمان امروزي سريع تغييرات در : چكيده

 اين تحقق جهت بنابراين،. است برخوردار وااليي اهميت از خالقيت و نوآوري نيز عالي آموزش نهادهاي و ها دانشگاه در. باشند برخوردار

 به توجه با. كنند كوشش و تالش پيش از بيش جوان هاي نسل و جامعه به آن انتقال و دانش نشر اشاعه، زمينه در بايد نهادها اين هدف،

 منظور، بدين. دهد قرار بررسي مورد رينوآو بر را دانش مديريت ابعاد اثر تا دارد تالش پژوهش اين عالي آموزش نهادهاي در نوآوري اهميت

 ضمن و شناسايي دانش مديريت زيرساختي و فرايندي ابعاد خبرگان، با مصاحبه از پس و گرفته قرار بازبيني مورد پژوهش پيشينه و ادبيات

 نوع از و همبستگي -صيفيتو پژوهش، اين. شد بررسي اجرايي و فني نوآوري بر آنها از يك هر اثر يزد دانشگاه در فوق ابعاد ارزيابي

 نمونه روش از استفاده با پژوهش اين در گيري نمونه. باشند مي يزد دانشگاه علمي هيات اعضاي شامل آماري جامعه. باشد مي كاربردي

 و ختارسا فناوري،) زيرساختي ابعاد تمامي بين كه داد نشان پژوهش هاي فرضيه آزمون نتايج. است گرفته انجام اي طبقه تصادفي گيري

. داد وجود داري معني رابطه( اجرايي و فني) نوآوري با...( و دانش ذخيره دانش، تسخير دانش، خلق) دانش مديريت فرايندي و( فرهنگ

 درحالي اين. دارند نوآوري توسعه بر را تاثير ترين بيش فناوري و فرهنگ فوق، ابعاد بين از كه داد نشان رگرسيون تحليل نتايج اين بر عالوه

 .باشد مي نامطلوب يزد دانشگاه در مذكور ابعاد وضعيت كه است

 

 اين مقاله در آدرس زير قابل دسترسي است: متن كامل
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=220612 
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 موثر عوامل بررسی: دانش مدیریت های سيستم موفق سازی پياده چالش

 آميخته رویكردی با ایرانی های سازمان در دانش مدیریت پذیرش بر

 

 مونا جامي پور، محمد حسين شركتمولف/ مترجمان: 

  مديريت دانش موضوع:

 13۹4، تابستان 2، شماره 7، دوره طالعاتمديريت فناوري امجله : منبع

 

 براي دانش مديريت سيستمهاي ايجاد به ها شركت گرايش رشد بر دال روزافزوني شواهد مديريت، استراتژيك اهميت به توجه با چكيده:

 و نيست آسان دانش ريتمدي اهداف به دستيابي عمل در مفهوم، اين جذابيت رغم علي .دارد وجود سازماني دانش بهتر استخراج و اكتساب

 به مقاله اين در .است دانش مديريت سيستمهاي از هاستفاد و پذيرش در كاربران رغبتي يب آنها از ييك كه دارد همراه به را چالشهايي

 به يغنابش منظور به و شد استخراج دانشي ابتكارهاي پذيرش بر مؤثر عوامل آميخته روش از مندي بهره با جامع، مدلي تبيين منظور

 وضعيت اساس بر بنياد داده نظرية باز كدگذاري فرايند از ، يبوم عوامل شناسايي و ادبيات مند نظام مرور از پس شده، استخراج عوامل

 آمد عمل به نظرسنجي دانش مديريت حوزة خبرگان از قبل، مرحلة در يافته توسعه مدل ارزيابي منظور به . شد استفاده ، داخلي سازمانهاي

 /فناوري و رقابتي سازماني، فردي، عوامل نهايت، در .شد اقدام شده گردآوري هاي داده تحليل به ساختاري معادالت مدل از استفاده با و

 .رسيدند تأييد به فناوري پذيرش مدل زاي برون متغيرهاي مثابة به اطالعاتي،

 

 اين مقاله در آدرس زير قابل دسترسي است: متن كامل
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 تلفيق و ایجاد منظور به ها سيستم شناسی پویایی رویكرد با سازی شبيه

 دانش استراتژی و دانش مدیریت استراتژی

 

 آمنه خديور، سيما جواهريمولف/ مترجمان: 

  ديريت دانشم موضوع:

 13۹4 ، بهار1۹، دوره پژوهش هاي مديريت در ايرانله مج: منبع

 

 استراتژي تدوين و دانش مديريت استراتژي تدوين از ناگزير ها سازمان دانش، مديريت موضوع با مواجهه منظور به چكيده:

 سيستم مدل يك پژوهش اين در. است شده ارائه ها استراتژي اين تدوين براي مختلفي هاي روش و ها مدل. هستند دانش

 كسب عمومي استراتژي مانند سازماني عوامل مدل اين در. است شده ارائه استراتژي نوع دو اين تلفيق و انتخاب براي دايناميك

 تاثيرگذار متغيرهاي عنوان به اطالعات فناوري هاي زيرساخت و انساني منابع فرهنگي، عوامل سازماني، ساختار سازمان، كار و

 و خلق فرايندهاي وضعيت دانش، مديريت و دانش هاي استراتژي ايجاد براي پويا رويكرد در طرفي از. اند شده گرفته نظر در

 متغيرهاي ابتدا پژوهش اين در. دارند انتخابي هاي استراتژي بر مستقيمي تاثير پنهان، و آشكار دانش سطح نيز و دانش انتشار

 مشخص آنها مقدار كاهش يا افزايش بر تاثيرگذار عوامل و ها آن اوليه سطح و گشته ييشناسا مطالعه مورد سازمان دانشي

 مدل سازي شبيه و آزمون از پس پايان در. است شده ترسيم آنها حالت و نرخ و معلولي و علت نمودارهاي سپس اند، گرديده

 دهنده نشان منتخب سناريوهاي نتايج. است دهش پيشنهاد مطالعه مورد نمونه براي مختلفي هاي سياست و ديناميكي،سناريوها

 .است دانش مديريت استراتژي و دانش استراتژي نوع دو هر به مربوط متغيرهاي در بهبود

 

 اين مقاله در آدرس زير قابل دسترسي است: متن كامل
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=272354 
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 معرفی کتاب و سایت
 

 

 يت ايمني و تحليل ريسكمدير»

 «در حمل و نقل دريايي

 سوين كريستين سن : یسندهنو 

 نازنين ساغريمترجم : 

 اسرار دانش :انتشارات

 138۹ تاریخ نشر :

 صفحه ۵34 تعداد صفحات:

 مختصر :شرح 

بيان پس از تدوين شده است،  بخش 1۵فصل و  4كه در كتاب حاضر  

ردي و مرور قوانين ايمني ريسك در دريانو هاي نمود ها و نشانه

مرتبط با حمل و نقل دريايي، به تجزيه و تحليل ريسك هاي ناشي از 

حوادث و سوانح دريايي پرداخته و شيوه هاي برآورد خسارات، 

تكنيك هاي تحليل هزينه و مديريت عوامل موثر در تحليل 

  تصادفات و آمادگي براي موقعيت هاي اضطراري را معرفي ميكند. 

 وزيري :ابکت قطع

 

 

 مديريت دانش  تحقيقاتي مركز

http://www.knowledgemanagement.net 

در زمينه هاي  تحقيقات مديريت دانشمركز  اطالع رساني پايگاه

 مختلف
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دانش نهفته دریانوردان مستند سازی تجارب و  
 اهبردي سازمان بنادر و دريانوردي به منظوراز سوي مركز مطالعات بررسي هاي ر "مستند سازي تجارب نهفته دريانوردان "پروژه 

خارج شدن برخي تجارب و وقايع دانشي از ذهن خبرگان با گذشت زمان و حبس اطالعات دانشي ناشي از استراتژيك جلوگيري از 

ات سازي موجبفراهم ،دانش و تجارب دريايي دريانوردان آشكار سازي و مستندسازي و با رويكرد ميسر شدن امكان بودن آن

همچنين كسب بازخورد از تجارب و پيشنهادات كسب شده  وتجربيات، امكان آموختن  افزايي دانش كسب شده در استفاده ازهم

 انجام گرديد. از دريانوردان 

بهمراه واژگان دريايي متناسب با موضوعات، در شماره هاي آتي نشريه امواج دانش بخش هايي از نتايج بدست آمده از اين پژوهش 

لنج  يكه عمدتا واژه هاي محلي و تخصصي، كلمات و اصطالحات لنج و لنج داري  و همچنين اسامي محلي اجزاء ساختمان بت شدهث

 ارائه ميگردد.  است، و قشم  بوشهر و گناوهمتناسب با گويش هاي بنادر  كه ها

 

 پهلوگيری و مهار شناور به اسكله

 تقسيم شناور بار و نوع نظر از اسكله.  گردد مي پهلودهي آن كنار شناور كه دربن به چسبيده و داخل در است اي منطقه اسكله

 طريق از بودن خطرناك نظر از شناور كاالي نوع.  است متفاوت نفتي اسكله با غذايي مواد اسكله مثال عنوان به.  شود مي بندي

 شود اعمال بار تخليه جهت ويژه تدابير تا شود مي اعالم...  و كد و نوع

 اخذ اندازي لنگر از بعد و شود مي گرفته نظر در شناور براي لنگر انداختن جهت موقعيت يك شد قطعي شناور ورود قتيو

 هاي اسكله.  شود مي بندي تقسيم بندري و اختصاصي اسكله بخش دو به اسكله. گردد مي آغاز مختلف قسمتهاي از تاييديه

 اسكله. قاره فالت نفت و جنوبي پارس مانند باشد مي بنادر سازمان از غير هب ديگري هاي ارگان و سازمان به مربوط اختصاصي

 تا مشود ارائه بندري امور به دريايي امور اطالعات.باشد مي مربوطه بندر و دريانوردي و بنادر سازمان نظارت تحت بندري هاي

 . شود داده شناور ورود نوبت

 گيري پهلو براي مناسب عملياتي شرايط اعالم صورت در ، نماينده توسط هاسكل به پهلوگيري جهت كشتي آمادگي اعالم از پس

...  و انبار ، محوطه ، تجهيزات قبيل از كشتي كاالي بارگيري و تخليه جهت آمادگي و دريايي عمليات مسئول كارشناس توسط

 ، طول)  كشتي مشخصات به توجه با دريايي امور مسئول كارشناسو يا  دريايي امور اداره رئيس ، اسكله عمليات دفتر توسط

 . كند مي اعالم بندر كنترل به و مشخص را مناسب اسكله ، كاال نوع و( آبخور و عرض
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 ( ک ،قبخش  )واژگان دریایی 

 

 هر يك از چوبهاي قطور عمودي در جلو و عقب قايق براي بستن طناب ها:  قائم 

 آب خور لنج اندازه : قَتره 

 ُقست جلوي لنج انبار كوچكي در: لفك ق 

 دكل كوچك و دوم لنج:  قلمي 

 ِاتاق مخصوص استراحت ناخدا: مارهق  
 فن محاسبه موقعيت در دريا:  قياس 
 روي آن قرار مي گيرد "قماره"فاصله از عرشه تا تخته هاي طبقه دوم در انتهاي لنج كه اتاق : كاتلي 
 ك كردن موتور آب وارد لنج مي كنندسوراخ هاي تعبيه شده در زير بدنه لنج كه از آن براي خن:  كاك 
 ِاست كه براي نگهداري چوب و آهك و ساير ملزومات نگهداري لنج  در آخرين قسمت سينه لنجاتاق كوچكي :  رهكام

 استفاده مي شود
 چوبي است كه سكان يا فرمان لنج براي كنترل به آن بسته مي شود:  كانه 
 موتور خانه لنج:  كَبن 
 ت كه گنجايش دو يا سه نفر را دارد و مخصوص ناخدا بوده و از آن براي تردد به ساحل استفاده مي قايق كوچكي اس:  كَتر

 شود.
 در زبان بلوچستان(كوچك دو نفره نوعي قايق :  كَتي( 
 تخته چوبهاي داس شكل كه نگهدارنه بخش از بدنه لنج است.:  كُروه 
 وارد سينه ميشود در آن جمع مي گرددحوض چوبي در سينه لنج كه آبي كه هنگام طوفان :  كَشسيل 
 .كلب: تير افقي جلوي قايق كه به دو قائم جلو بسته شده است 
 پنبه گذاري در كنار ميخ هاي اتصال و الي درزهاي لنج، به منظور جلوگيري از ورود آب به داخل كشتي: كلفات 
 َك هاي باد قرار داردتخته چوب بهم متصل ساخته شده و زير آن خينوعي شناور كه از چند :  لكك 
 ميخ كش: كلوبار 
 نوعي طناب محكم و كلفت ساخته شده از الياف نخل:  كُلُمبال 
 وسيله اي كه دريانوردان براي تعيين مسافتي كه لنج پيموده و نيز براي مشخص كردن طول و عرض جغرافيايي استفاده مي :  كمال

 كنند
 و دوران ميله مركزي براي سوراخكاري استفاده ميكردند دريل دستي كه از گردش طناب به دور قرقره:  كَمون 
 طناب هاي قايق كه از الياف نارگيل بافته مي شود :  كُنبار 
 كُنده : نام تخته دور پروانه و پنكه كشتي است 
 كواتر : وسيله ناوبري كه يك چهارم دايره است 
  اختاري شبيه لنج داشته است با اين تفاوت كه مرسوم بوده و سكوتي: يا كوطي نوعي از انواع كشتي هستند در گذشته

 اين نوع از شناور ها فاقد موتور بوده و با بادبان تردد مي نمايد
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