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با هـدف کـمـک به تـرویـج » 

دانـش تخصـصی حوزه های بندری و 

دریایی، این نشـریه آمـادگی دارد 

تا نـسـبـت به نـشـر دانـش 

اندوخـته اشـخاص حقیقی و حقوقی 

فـعـال در صـنـعـت حـمـل و 

 «نـقـل دریـایـی اقـدام نـمـایـد 
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 زینضرورتی بدون جایگ  «فرهنگ» 
دیگر چندان به حجم و نوع سرمایه ها و پشتوانه اقتصادی آنها در عصر حاضر مالك توفیق سازمان ها 

میزان و انحصاری بودن سرمایه های فكری موجود در آن سازمان و توانایی وابسته نیست بلكه به 

رقابتی آن سازمان ها در میدان وسیع و گسترده بازار تجارت و  تکاربرد و فرآوری آن به عنوان مزی

مدیریت دانش در این مسیر نقش به سزائی ایفا می کند آنجاکه در مدیریت  .مرتبط می باشدرقابت 

 زمینه ساز تحقق  تسهيم دانشسرمایه های فكری با تسهیل تبادل دانش و یا به عبارتی بهتر 

 موج اول
 سرمقاله
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 سازمانی مدیریت دانش و تعالی
هنگامی که اروپا در معرض تهدید بازار کشورهای آسیایی قرار گرفت،  1989در اواخر سال 

میلیون کارمند و کارگر بودند، گردهم آمدند تا به  7کشورهای اروپایی و آمریكایی که نماینده 

و از همه مهمتر  ایجاد انگیزهبنیادی برای پرورش آگاهی، آموزش،  توافقی دست یافته و طی آن

منجر به تشكیل بنیاد اندکی بعد نتایج این اقدامات که  تدبیر نمایند مدیریت و بهبود کیفیت

 EFQMمدل تعالی سازمان موسوم به  1991مدیریت کیفیت اروپا در بروکسل گردید. در سال 

این مدل اهدا اولین جایزه کیفیت اروپا بر اساس معیار های چندگانه  1992متولد گردید و در سال 

گردید. طی سالیان بعد بنیاد کیفیت اروپا که تا پیش از این توجه خود را معطوف به سازمان های 

تا  2005نیز در شمول ارزیابی های خود قرار داده و از سال بزرگ نموده بود، سازمان های کوچک را 

از محورهای موجود در  کنون به توسعه چارچوب های مدیریتی در بستر این مدل اقدام نموده است.

هر یک به نوعی ارتباطی معنادار با موضوع مدیریت دانش دارند. ، EFQMمدل تعالی سازمانی 

نقطه وصل آن ها را شاید بتوان در نقش آفرینی هر دو آنان در ارتقاء کیفیت خدمات و محصوالت 

ای برتر در تعالی عملكرد شرکت ه در خصوصیافت نمود. بر اساس نتایج بررسی های صورت گرفته 

بنیادین خود فرض نموده و  اصولبهره گیری از دانش را به عنوان یكی از سازمانی، این مجموعه ها 

تمام توان خود را در استمرار برقراری ارتباط بین فرآیند های بهبود دهنده کیفیت و مدیریت دانش 

منابع انسانی ، فرایندها و مهم تغییر در سه عامل سازمانی متمرکز ساخته اند. مدیریت دانش با 

 .ها در زنجیره ارزش خواهد شد باعث افزایش توان رقابتی و شایستگی،  به صورت متعامل ،فناوری

سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید  ،نتیجه تالشهاحال که در 

رجائی منتخب گردیده است، شایسته است تا با تعمیق ارتباط تعالی سازمانی با مدیریت دانش، 

 .میان سایر سازمان ها تثبیت نماییم پیشتازی خود را در مسیر تعالی در

 

 محمد صادق بهرامی

دبير تحریریه ماهنامه الكترونيكی امواج دانش
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 موج دوم
 تازه ها
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 دانش مدیریت ابزارهای معرفی

 

 دومقسمت 

 
 را مختلفی ابزارهای خود، شرایط و نیازها با متناسب هاسازمان که شد اشاره نكته این به مجله پیشین شماره در

 نیاز سازمان، در دانش عمر بازه انسانی، نیروی جمعیتی ساختار. گیرندمی بكار دانش مدیریت هایاستراتژی سازیجاری برای

 انتخاب در اطالعات فناوری زیرساختارهای و خالقیت و نوآوری به توجه میزان دانش، خلق یا و دانش اشتراك بهبود به

. شدند معرفی سازیبازی و یابخبره اقدام، از پس مرور شاگردی،-استاد ابزار چهار و است تاثیرگذار دانش مدیریت ابزارهای

 .شودمی ارائه سازمان در دانش مدیریت سازیپیاده برای دیگر ابزار چهار شماره، این در و بحث ادامه در

 ( Knowledge café) دانشی کافه

 کافه در. باشدمی بینش و افكار دادن توسعه و گذاشتن اشتراك به برای گروهی گفتگوی و بحث برای روشی دانشی کافه

 است ضمنی دانش اشتراك برای ابزاری دانشی کافه. شودمی فراهم ترعمیق بینش برای فرصتی قضاوتی، گونه هر گذاشتن کنار با دانشی

 گفتگو و بحث طریق از ترعمیق درك یک به دستیابی و یادگیری تسهیل به کمک برای خبرگی هایانجمن کاری، هایتیم در تواندمی که

 .شود گرفته بكار

 :است زیر بصورت دانشی کافه اجرای فرایند

 بیان را جلسه موضوع ادامه در و دهدمی توضیح را گردهمایی این از هدف جلسه در حاضرین برای جلسه گرتسهیل ابتدا

 پنج هایگرو به افراد ادامه در. هستند چه سازمان در دانش اشتراك موانع مثال عنوان به بود، خواهد کلی بصورت موضوع این. کندمی

 و آیندمی هم گرد افراد سپس. کنندمی گفتگو و بحث دقیقه 60-30 مدت به نظر مورد موضوع روی بر و شوندمی بندیتقسیم نفری

 در حاضرین تعداد کهزمانی. است نفر 50 الی 15 دانشی کافه اجرای برای افراد بهینه تعداد. کنندمی بیان را گروهی بحث از حاصل نتایج

 .بخشید بهبود را گفتگو و بحث خروجی ها،گروه میان افراد جابجایی با دقیقه 15 الی 10 هر توانمی باشد، پایین دانشی کافه جلسه

 (benchmarking) الگوبرداری

 یا صنعت بهترین براساس را خود هایفعالیت توانندمی آن وسیله به هاسازمان که است سیستماتیک روشی الگوبرداری

 سازمان بهترین هایفعالیت آن وسیله به که هاسازمان برای چارچوبی سازیفراهم با روش این. کنند اصالح و گیریاندازه سازمان

 پر را موجود هایشكاف توانمی چگونه که دهدمی نشان سازمان، بهترین با موجود سازمان تمایز وجوه تشخیص و است گردیده مشخص

 .کرد

 :است مرحله 4 دارای الگوبرداری

 نظر مورد بخش انتخاب مرحله این در. است الگوگیری فرایند فاز ترینمهم ریزیبرنامه تجارب، براساس: ریزیبرنامه گام -1

 تیم بایست می آن از پس. است موجود مشكالت و سازمان استراتژی براساس انتخاب این طبعاً. گیردمی انجام الگوبرداری جهت

 و ارزیابی معیارهای ها،گلوگاه و مشكالت تشخیص و شود الگوگیری باید که کاری مستندسازی و کامل شناخت. شود تشكیل الگوگیری

 .پذیرد می صورت ریزیبرنامه مرحله در مقایسه هایشاخص

 مرحله این در دارند بهتری عملكرد که هاییسازمان پیداکردن برای جستجو و فرایند بهترین برای شناسایی:  جستجو -2

 سازمان آن با اولیه ارتباطات برقرارکردن و شده انتخاب بهترین هاآن بین از موردنظر هایسازمان پیداکردن از پس. پذیردمی صورت
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 (باشند سازمان از خارج یا و سازمان داخل از توانندمی هاسازمان. )شودمی شروع

 

 به نیاز که هاستآن از کاملی شناخت به دستیابی و پیشرو سازمان فرایندهای مطالعه گام، این از اصلی هدف: مشاهده -3

 .دارد اطالعات آوریجمع

. است مطلوب عملكرد و موجود عملكرد سطح بین شكاف و تفاوت تعیین فاز این در اصلی هدف: اطالعات تحلیل و تجزیه -4

 بایستمی کار این برای. گیرند قرار دقیق بررسی مورد آن عوامل و شده شناسایی اختالف این ایریشه علل بایستی می مرحله این در

 شناسایی موجود فواصل اطالعات پردازش با آن از پس. است مفید اطالعات روی تاکید ترینبیش. کرد بندیدسته درستی به را اطالعات

 .شودمی داده تشخیص موجود هایشكاف اصلی علل و شده

 هدف. قرارگیرد موردپذیرش بایستیمی است شده انجام الگوبرداری عمل آن براساس که سیاستی که معنا بدان: تطبیق -5

 .کرد سازیپیاده را آن سپس و تهیه را اجرایی طرح بایستمی آن از پس. است بهبود و تحول ایجاد کار این از اصلی

 (Peer Assist) همكار کمک

 و دانش تجربیات، مختلف، هایسازمان یا و هاتیم از همكاران که باشدمی یافتهتسهیل کارگاه یا و جلسه یک همكار کمک

 . گذارندمی اشتراك به نموده، کمک درخواست چالشی و مساله حول که تیمی با را خود بینش

 دارای نظر مورد موضوع حوزه در بایستمی افراد. شوندمی شناسایی گرفتن کمک برای تیم از خارج افراد چالش، شناسایی با

 استفاده مرتبط تجربیات و مهارت با افراد یافتن و جستجو برای یابخبره سازمان، اینترانت مانند ابزارهایی از توانمی و باشند تجربه

 .نمود

 :که بود خواهد مفید زمانی همكار کمک تكنیک

 . باشند زمینه آن در بینشی و تجربیات ارائه به قادر همكاران سایر که روبروست چالشی با کار و کسب واحد •

 .دهد افزایش را هاگزینه طیف( تیم از بیرون) بیرونی هایدیدگاه تنوع •

 آنالین برگزاری امكان مجازی جلسات فناوری وبینارها، اما است، شده طراحی رو در رو تعامالت برای همكار کمک سنتی، بطور

 . است نموده فراهم را همكار کمک

 از تواندمی کنندهتسهیل. باشدمی کنندهتسهیل یک حضور به نیاز شودمی برگزار افراد از بزرگی گروه با همكار کمک کهزمانی

 و استخراج را کلیدی دروس و نماید دهیجهت را گفتگو و بحث تواندمی مهارت با کنندهتسهیل. شود انتخاب سازمان بیرون یا و درون

 ساعت یک از تواندمی جلسه در حاضرین تعداد و موضوع به بستگی همكار کمک جلسه زمان. نماید حفظ موضوع روی بر را گروه تمرکز

 .باشد روز چند تا

 (Enterprise social network) سازمانی اجتماعی شبكه

 طریق از که است کارکنان میان در اجتماعی ارتباطات و اجتماعی هایشبكه از استفاده بر متمرکز سازمانی اجتماعی شبكه

 توسط که باشدمی کالسیک هایپلتفرم سایر و سازمان اینترانت برای اصالحاتی شامل افزارنرم. شودمی تسهیل اجتماعی شبكه افزارنرم

 . گیردمی قرار استفاده مورد سازمان اینترانت جوانب سایر و تعامل ها،آن ارتباطات سازماندهی برای بزرگ هایسازمان

 اثربخشی و است شده حاصل اجتماعی شبكه روی بر بازگشت درصد 5-3 حدود در چیزی گرفته صورت هایپژوهش طبق

 و بخشدمی بهبود سازمانی ارتباطات کنار در را دانش اشتراك سازمان اجتماعی شبكه.  است یافته بهبود زیادی حد تا فروش و بازاریابی

 هاییقابلیت دارای اجتماعی شبكه افزارهاینرم امروزه. بخشدمی کاهش را مساله حل زمان موضوع، یک حول مجازی هایتیم تشكیل با

 ارتباطات که باشندمی...  و اعضا پروفایل صفحه انجمن، تشكیل کاری، تقویم پیام، ارسال ویدئو، و عكس مدیریت فروم، ویكی، مانند

 و سازمانی برون کاراتر و ترسریع ارتباطات سازمان، شرکای و مشتریان شدن متصل امكان با براین عالوه. بخشدمی بهبود را سازمانی

 .است شده فراهم سازمان بیرونی نفعانذی از دانش کسب
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ماهنامه مديريت دانش جامعه بندری و دريايی ايران 
 
 

 امواج دانش  |  7 

 سه در تغییر بایست، می منظور این برای و است مشهود ، سازمانها کلیه در EFQM سرآمدی مدل در دانش مدیریت اثیرت

 کار و کسب مدل از جزئی دانش مدیریت که صورتی در. گرفت نظر در متعامل صورت به را تكنولوژی و فرایندها ، انسانی منابع عامل

 انرژی ذخیره و آمادگی و آگاهی بدون تغییری هیچ زیرا است، اعمال قابل کمتری مسائل با سازمان در تغییر ایجادفرهنگ شود، سازمان

 سازمان در آمادگی ایجاد جهت ،رقابتی دانش و آگاهی کسب کیفیت اجرایی مراحل در دلیل همین به. نیست پذیر امكان تغییر برای الزم

 از انسانی منابع و شود می برخوردار هااستراتژی توسعه در محوری نقش از رهبر ، اساس این بر. رسد می نظر به الزم تغییر ایجاد برای

 خواهند برخوردار شود می نوآوری پرورش باعث که محیطی ایجاد و دقیق گیریهای تصمیم ، مناسب بندی بودجه برای صحیح اطالعات

 و محصول ارزیابی و ارائه بستر شرکا توان افزایش با و سازمانها بین استراتژیک فرایندهای و ارزش زنجیره در مشارکت برای زمینه و شد

 در بایست می است، خود رقبای با مقایسه در سرآمد موقعیت یک خواهان که سازمانی. شود می فراهم مشتری به کیفیت با خدمات

 دیدگاهی بیان با حاضر مقاله ، این بنابر. کند عمل سازمان در موجود رقابتی دانش از استفاده با مشتری انتظارات و نیازها به گویی پاسخ

 برای ابزاری عنوان به ،EFQM سرآمدی مدل و سازمان استراتژیک و ارزشمند دارایی عنوان به دانش استقرار در متعامل و یكپارچه

 .شد خواهد ارزش زنجیره در شایستگیها و رقابتی توان افزایش باعث ، سازمانی بهبود ظرفیتهای شناسایی

 مهدی جانباز
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 دانش تركيب
 (از مدل نوناكا در مدیریت دانش سومگام )

در ادامه به بیان گام  ،شماره های قبلی به تشریح گام های مدل نوناکا در مدیریت دانش پرداختیم طور که در همان

ترکیب یعنی تبدیل دانش آشكار به آشكار. ترکیب از طریق هماهنگی بین  خواهیم پرداخت.ترکیب سوم از این مدل یعنی 

شود. به عبارتی، در فرآیند دانش موجود انجام می سازیهای مختلف درون سازمان و مستندسازی و یكپارچهافراد و گروه

شوند. در ادامه، فرآیند ترکیب با جزئیات بندی میهای آشكار گوناگون با یكدیگر یكپارچه شده و دستهترکیب دانش

 بیشتری شرح داده شده است.

 مستندسازی دانش و تجربه

های سازمانی ترین سرمایهبا رشد سریع فناوری اطالعات و ساختار اقتصادی در حال تغییر، دانش به یكی از مهم

های درون سازمان و کمبود ابزارهای الزم تبدیل شده است. همچنین نگرانی عمیقی در مورد از دست رفتن دانش و مهارت

ن مهم و کلیدی وجود دارد. اگر سازمانی بخواهد توان رقابتی خود را برای جلوگیری از آن با بازنشسته شدن یا رفتن کارکنا

. از طرفی دیگر [5]بندی کند های گوناگون موجود در سازمان را به شكلی مؤثر گردآوری و دستهافزایش دهد باید دانش

ها به طور ها است که در سازمانها و موارد مشابه قرننگاریها، نامهحسابمستندات متنی مانند قراردادها، گزارشات، صورت

های اخیر، کامپیوترها و فناوری اطالعات تسهیالت گوناگونی را برای مدیریت، ذخیره و شوند. در سالکاغذی رد و بدل می

های مدیریت گردش کار و ابزارهای یستمافزارها، سهای داده، گروهاند. پایگاهبازیابی تمام یا بخشی از مستندات فراهم کرده

 .[5]گیرند مدیریت دانش به منظور پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای جدید ایجاد شده مورد استفاده قرار می

بیان مشاهدات؛ است. مفهوم تجربه، مترادف با  دانش در عرصه سازمانی، تجربه هایشكلیكی از گذشته از این، 

هاست. تجربه در تعریف دیگر، بندی و تعریف فعل و انفعاالت پدیدهتمثیل، طبقه گیری، ثبت، مقایسه،وتحلیل، اندازهتجزیه

ه شود. بکاری معین حاصل می حصول دانش یا مهارت در یک مقطع زمانی خاص است که از طریق مشاهده و انجام فرایند

توان انتظار داشت که تجربه صرفاً از ریزی و عمل بوده و نمیبرنامه نیازمند درگیری مستقیم دراندوزی عبارتی دیگر، تجربه

دانشی عمیق  ای خاص، ازشود که در زمینهبه کسی اطالق می «مجّرب»حاصل گردد. بر این اساس  طریق خواندن و مطالعه

خاص به دلیل بروز شرایطی معین، در عمل آزموده  قاطعیتمرین و تجربه چیزهایی را آموخته و در م هبرخوردار بوده و بواسط

 . از این رو ثبت و مستند کردن دانش این افراد مجرب از اهمیت زیادی برخوردار است.و آبدیده شده است

در کل باید گفت که دانش آشكار درون سازمان ممكن است به صورت کاغذی یا الكترونیكی ذخیره شده باشد. 

رود باید توان ذخیره و بازیابی هر دو نوع مستندات را داشته باشد. از طرفی، همه ریت مستندات بكار میفناوری که برای مدی

مستندات و اطالعات سازمان باید در دسترس و قابل جستجو باشند. همچنین باید مشخص باشد که مستندات به وسیله چه 

عبارتی، سطوحی از دسترسی به مستندات باید کیست. بهفرد یا افرادی در حال تغییر است و مسئولیت و مالكیت آن با 

 تعریف شود و بر اساس آن افراد بتوانند بسته به سطح دسترسی، مستندات را ببینند یا تغییر دهند.

شوند که برخی برای آینده مفید و مؤثرند و برخی دیگر تنها در هر سازمانی به مرور زمان مستنداتی انباشته می

آید. هدف از فرآیند ای برای سازمان به حساب نمیخاص هستند و نگهداری و ذخیره آنها ارزش افزودهمختص همان زمان 
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بندی دانش از اهمیت زیادی بندی و طبقهدر این فرآیند، دسته دهی مستندات مفید و مؤثر است.ترکیب، گردآوری و سازمان

ن شناسایی شوند. همچنین باید منابع دانشی موجود شامل های دانشی مختلف مرتبط با سازمابرخوردار است. باید حوزه

های مختلف سازمان گردآوری شده و ها و سایر منابع از همه بخشها، ویدئوها، سمینارها، مستندات، عكسمصاحبه

 های مورد استفاده. بندی و مرتب شوند. در این فرآیند هم افراد اهمیت زیادی دارند و هم فناوریدسته

گذشته برای بهبود عملكرد  در فرایند مستندسازی تجربیات، الگوبرداری و کسب تجربه از رویدادهایهدف اصلی 

مستندسازی تجربیات عبارتند از حفظ و مدیریت بهینه یكی  . سایر اهداف فراینداستسازمان کل مدیران، کارکنان و  آینده

بسترسازی  کاهش راهكارهای مبتنی بر آزمون و خطا؛ باها تجربیات؛ کمک به کاهش هزینه های فكری مهم یعنیاز دارایی

ها به سمت دادن مدیران، کارکنان و سازمان ها؛ و جهتبرای افزایش خالقیت و نوآوری در میان مدیران و کارکنان سازمان

 .ثبت تجربیات خود

 مركز مطالعات و بررسی های راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی
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 دانشبررسی الزامات، موانع و مزایای استقرار مدیریت 

 1در بنادر ایران 
 

 علی اکبر عیسی زاده

 )بندر انزلی( کارشناس ارشد شبكه های کامپیوتری ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

 

  چكیده

شاید بتوان گفت جهان در حال گذر از عصر اطالعات به عصر دانش است. در واقع با گسترش روز افزون اطالعات، نسل آینده 

بردن روشهایی به منظور استخراج سریع اطالعات مفید است تا بتواند در میان انبوهی از اطالعات گم نشود!  در نیازمند بكار 

بكارگیری اطالعات و دانش به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصوالت  به اهمیتت پیشرو، نهای جهان کنونی ، سازما

قی ماندن در فضای رقابتی موجود ، سبک های جدیدی از مدیریت را برای بهبود مطلوبتر به مشتریان پی برده اند و به منظور با

 امور خود و بهره برداری بهینه از دانش سازمانی بكار گرفته اند که به این سبک جدید از مدیریت را مدیریت دانش می نامند.

سبی از آن و منابع دانشی خود داشته باشد در فرآیند مدیریت دانش، سازمان می تواند با کسب اطالعات مهم، سازماندهی منا

تا در کمترین زمان ممكن ، مفیدترین اقدامات را جهت بهبود کسب و کار بنماید. رکن اصلی مدیریت دانش، دانش نیروی 

 انسانی است که نیازمند روشهایی به منظور به اشتراك گذاری و در دسترسی پذیری آسان برای همه می باشد. درنتیجه،

 نهایی دیگر، هدف عبارت به .دارد اشاره سازمان در دانش و به کارگیری انتشار خلق، چگونگی فرآیند به دانش مدیریت

 .است ن در سازما موجود دانش افزوده ارزش ارتقای منظور به میان کارکنان دانش تسهیم شامل دانش مدیریت

 اشاعه اطالعات و ذخیره منظور به را دانش مدیریت های سیستم تا دهند می را امكان این سازمانها به جدید فناوریهای 

در این مقاله سعی شده است عالوه بر نگاهی گذرا بر تعاریف داده، اطالعات، دانش و  .دهند قرار استفاده نیافته  مورد ساختار

پرداخته شود تا مدیران و مدیریت دانش، به بررسی موانع و مشكالت و الزامات پیاده سازی مدیریت دانش در بنادر و فواید آن 

تصمیم گیران با برنامه ریزی های مناسب و استفاده از روشهای نوین، نه تنها در آینده ای نه چندان دور به سمت سازمانی 

  مبتنی بر دانش حرکت نمایند بلكه زمینه های الزم برای تبدیل شدن به سازمانی مبتنی بر خرد و دانایی را فراهم آورند.

 

 

  

                                                           
 این مقاله با حمایت علمی و مادی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است. 1 
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 مقدمه

در عصر کنونی که به عصر اطالعات معروف شده است، جایگاه 

دانش و دانایی ، جایگاهی واال و غیر قابل انكار است. به عقیده 

است، پیتر دراکر، تنها منبع مزیت رقابتی پایدار در آینده، دانش 

دانش تنها منبعی است که هر چه از آن استفاده شود، خود نیز 

افزایش می یابد. به نظر می رسد که دستیابی سازمانهای دولتی به 

دلیل محدودیت های مالی، با کندی همراه بوده است )کوایمان و 

(. در سازمانهای دولتی و یا حتی شرکت های 1370الیاسن، 

متخصص و توانا به عنوان یک خصوصی، بازنشسته شدن افراد 

چالش برای بقای دانش محسوب می شود. عالوه بر آن حجم داده 

ها، اطالعات و دانشی که مستمرا در حال تولید است بقدر زیاد 

است که عمال با استفاده از روش های قدیمی و سنتی امكان 

مدیریت بهینه و بهره برداری مناسب از آنها امكان پذیر نیست. 

ن سازمانها و از جمله سازمان بنادر و دریانوردی نیازمند آن بنابرای

هستند تا با پیاده سازی روشهایی، دانش مدیران و کارشناسان 

ارشد و عالی خود را حفظ نمایند و در غیر اینصورت در آینده در 

دنیایی که اکثر شهروندان آنرا شهروندان دانش مدار تشكیل 

ی در جلب رضایت مشتریان و خواهند داد، به دلیل عدم توانای

شهروندان، دچار خسران شده و توان رقابتی خود را از دست 

خواهند داد. از راههای حفظ دانش در سازمانها و پیشگیری از 

دست رفتن دانش سازمانی، پیاده سازی مدیریت دانش در 

فن  دانش، دانش در واقع مدیریت منابع سازمانهاست. مدیریت

 همه از و و روشها فرآیندها منابع دانش،آوری های مرتبط با 

است که بزرگترین  انسانی دانش مدار مدیریت نیروی مهمتر،

  دارایی و سرمایه سازمانها محسوب می شود. 

 مروری بر داده ، اطالعات،دانش و خرد و روابط بین آنها

صفات ویژه ای که از مشاهده، تجربه،  اعداد، ارقام، نمودارها یابه 

گفته می شود. داده ها  (Data)می آید داده به دست  یا محاسبه

 (Information) اطالعاتهستند. اولین سطح مدیریت دانش 

ها، توصیفات, تفاسیر و دیگر موضوعات  مجموعه ای از داده

در این سطح از . دنباش رویدادها می و مربوط, با توجه به اهداف

، داده ها گروه بندی، پاالیش وسازماندهی شده تا مدیریت دانش

توانایی فردی،  ،(Knowledge) دانشد و بتوانند معنادار شون

سازمانی و گروهی است که فرد از طریق آن می تواند یک وظیفه 

مفهومی فراتر از داده و اطالعات , )کـاری( را انجـام دهد. دانش

ملی مرتبط با آن , است . دانش به مجموع اطالعات , راه کار ع

نتایج بكارگیری آن در تصمیمات مختلف , آموزش های مرتبط با 

آن , نگرش افراد در مسئولیت های مختلف مرتبط با آن , گفته 

 . می شود

دانش  انواع دانش را برحسب مقاصدشان به سه دسته  ارسطو

 .تقسیم کرده است دانش کارکردیو  دانش ساخت، نظری

بشری را به دو دسته دانش ضمنی و دانش ( دانش 1966پوالنی)

 دانشی عینی بوده و می ،دانش صریح : تقسیم کرده است صریح

تواند به صورت رسمی و به زبان سیستماتیک بیان شده و به 

آسانی از یک فرد به فرد دیگر از طریق شفاهی یا نوشتاری منتقل 

ه دستیابی ب ,دانشی است که انتزاعی بوده  ،دانش ضمنیو  شود

باشد , منابع و محتوای آن در ذهن نهفته است. این  آن آسان نمی

دانش از طریق تجربه و یادگیری عملی کسب شده و در واقع 

 .دانش نانوشته سازمان است

( بر این باورند که 1976) سایمون( و 1978ک )محققانی مانند وی

د دانش در وجود فرد نهفته است و ریشه در اقدامات فردی او دار

از  دیگر برخیاز آن به عنوان دانش شخصی یاد می شود و و 

( 1982نلسون و وینتر )،  ( 1983محققان مانند استاربوك )

معتقدند که دانش در سیستم های اجتماعی و فرهنگی یک 

 و از آن به عنوان دانش سازمانی یاد می شود. سازمان نهفته است

روابط میان  نشان داده شده است، 1همانطور که در شكل شماره 

داده، اطالعات و دانش، سلسه مراتبی نیست و داده، اطالعات و 

را افراد در موقعیت های مختلف تجربه و تولید می کنند.  دانش

همواره حجم داده ها بسیار زیادتر از اطالعات است و به همین 

ترتیب همه اطالعات منجر به دانش نمی شوند و حجم اطالعات 

 دانش است.بسیار بیشتر از حجم 

مدیریت صحیح و کارآمد الزمه استفاده مناسب از داده، اطالعات 

و دانش است. با مدیریت اثر بخش داده ها، می توان داده های 

مناسب را کسب نمود و این داده ها پیش نیاز برای تولید اطالعات 

مناسب می باشند که با مدیریت اطالعات می توان اطالعات 

ستخراج کرد و در نهایت با مفیدتر را برای تبدیل به دانش ا
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مدیریت دانش می توان راهكارهای عملی برای انجام بهینه امور 

پیشنهاد داد  و این چرخه می بایست مستمرا بهبود یابد. بدیهی 

به مراتب بیشتر از داده ها و اطالعات می تواند دانش است 

عملكرد و کیفیت خدمات در یک سازمان را بهبود بخشد و دلیل 

است که با کسب دانش می توان در مورد موضوعات آن این 

تصمیم گیری مناسبی نمود و بر اساس تصمیم سازی های انجام 

 شده بهترین اقدام الزم در جهت رفع مشكل را انجام داد.

  

 روابط داده، اطالعات و دانشهرم دانش : . 1شماره  شكل

 (Wisdom)البته در سطح باالتر از دانش، مفهومی به نام خرد 

بكارگیری دانش به منظور رسیدن به اهداف سازمانی  وجود دارد.

الگوی  خرد یا بینش در برگیرنده مبانی، اصول ورا خرد گویند. 

اولیه برای فهم و به کارگیری دانش مناسب برای یک منظور خاص 

است. به عبارت دیگر دانش روش پیاده سازی و استفاده  یا معین

و چگونه است ولی خرد   سئوال چرابرای  از اطالعات و پاسخی

مرحله ای است که می توان تشخیص داد که کدام روش درست و 

با توجه به تعاریف و مفاهیم فوق می .کدام روش نادرست است

ترسیم کرد. داده ها در به عنوان هرم خرد را  2شماره توان شكل 

 اختالفاینكه پایین ترین سطح و خرد در رأس قرار دارد. با وجود 

کلی وفاق  وجود دارد لیكن در حالت در جزئیات شكل یینظرها

با توجه به  .عمومی درباره حرکت و ترکیب کل شكل وجود دارد

 موضوع مقاله، در تشریح خرد، به همین میزان بسنده می کنم.

 

 و خرد دانش ،روابط داده، اطالعاتهرم خرد :  . 2شماره  شكل

 مزایا و فواید آن برای بنادرمروری بر مدیریت دانش و اهداف، 

 یا به تعبیر التین آن  تعاریف مختلفی برای مدیریت دانش

 (Knowledge Management)  برخی از وجود دارد که

 بشرح زیر می باشد:تعاریف مدیریت دانش 

مدیریت دانش ارتقاء یک رویكرد جامع برای شناسایی، تسخیر، 

اطالعاتی سازمان است که بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی سرمایه 

گروه  ( دممكن است، داده ها، اسناد، خط مشی و رویه ها باش

 (.1999,گارتنر 

مدیریت دانش فرایندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت از 

 (.1995)نوناکا و تاکوچی,  دپردازدانش و یا سرمایه فكری خود می

از کلیه دانش  مدیریت دانش یعنی استفاده خالق، مؤثر و کارآمد 

ها و اطالعات در دسترس سازمان به نفع مشتری و در نتیجه به 

 (.2002,)مک دونالد  سود سازمان

مدیریت دانش استفاده از تجربه و دانش فردی و جمعی از طریق  

فرایند تولید دانش، تسهیم دانش و بكارگیری آن به منظور 

 )1386دستیابی به اهداف سازمان . )بقایی نیا، 

یریت دانش ,جمع آوری ، توز یع و استفاده کارا از منابع دانش مد

 ). 1998)داون پورت ,    تعریف شده است

مدیریت دانش به عنوان مجموعه ای از رویه ها، زیرساخت ها و 

ابزارها ی فنی و مدیریتی است که در جهت خلق، تسهیم و 

ی بكارگیری اطالعات و دانش در درون و بیرون سازمان ها طراح

 .(2003است. )بون فور، شده

دانش
ی دانستن و درک کردن چگونگ"

"و چرایی امور

اطالعات
داده های گروه بندی، پاالیش و "

"سازماندهی شده

داده 
"اشکال و اعداد  خام و طبقه بندی نشده"

•Wisdom

خرد

بکارگیری دانش برای"

رسیدن به اهداف 

"سازمانی

•Knowledge
دانش

ی دانستن و درک کردن  چگونگ"

"و چرایی امور

•Information

اطالعات

داده های گروه بندی، پاالیش و "

"سازماندهی شده

•Data
داده 

"اشکال و اعداد  خام و طبقه بندی نشده"
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مرکز بهره وری و کیفیت آمریكا، مدیریت دانش را بعنوان فرایند 

گسترده ای از ,کسب، سازماندهی، انتقال و استفاده از اطالعات 

 .شناسد در سازمان می

مدیریت دانش فعالیتی سازمانی معتقد است آرمسترانگ  لسکار

تماعی و فنی بوده است که هدف از آن بوجود آوردن محیطی اج

تا بتوان در آن محیط دانش تولید کرده و آن را با دیگران تقسیم 

 .نمود

مدیریت دانش تالشی برای آشكار  بیان می کند الری پروساك

نمودن دارایی پنهان در ذهن اعضا و تبدیل این دارایی پنهان به 

یک دارایی سازمانی است تا همه کارکنان سازمان به این دارایی 

 .رسی داشته باشنددست

مدیریت دانش یعنی ایجاد نوعی  می گویدهربرت سنت آنگو  

ما زمانی به این هدف دست  ;ارزش از دارایی های پنهان سازمان

می یابیم که برای افراد ارزش قائل شویم و توانائی های آنها را 

توماس  و  برای تولید و جمع آوری و مبادله دانش افزایش دهیم

کشف، سازماندهی، خالصه کردن و ارائه  عملیات دوپورت

را به   اطالعات به شكلی که معلومات کارکنان را بهبود بخشد

 مدیریت دانش تعبیر می کند.

اگر در روزگاران گذشته داشتن اسلحه و یا قدرت نظامی وسیله 

تهدید دشمن و رقبا تلقی می شد، امروزه داشتن دانش و مدیریت 

تهدید رقبا به حساب می آید.  آن به عنوان وسیله ای برای

رقبا نیست.  تهدید نیز چیزی جز دانش مدیریت اصلیترین هدف

در واقع زمانی که رقبای ما بر این امر واقف باشند که ما دانش 

الزم را داریم به خودی خود حساب ویژه ای بر روی ما باز خواهند 

 کرد و اجازه تهدید را نخواهند داشت. سازمانها بر اساس نوع

رسالت و وظایفی که دارند از دانش های متفاوت و وسیعی بهره 

می برند که بدیهی است مدیریت بر کل دانش سازمان بنادر و 

دریانوردی، از اهداف مدیریت دانش نمی تواند باشد و تنها 

مدیریت بخش هایی از دانش سازمانی که از اهمیت باالتری 

ه چه بخش هایی از برخوردارند، مد نظر مدیریت دانش است.اینك

دانش سازمان از اولویت بیشتری برخوردار است و کدام بخش 

های اولویت کمتری دارند چیزی نیست که بتوان به سادگی 

دریافت. در هر حال پس از جمع آوری و دسته بندی دانش 

 سازمان در موجود کلیه نیروهای سازی توانا سازمانی ، نیازمند

 از دانش های جمع آوری شده در استفاده و آن به دسترسی برای

نه تنها در سازمان بنادر و  .هستیم سازمانی نیل به اهداف جهت

دریانوردی بلكه در تمامی سازمانها برای به اشتراك گذاری و 

خرید منابع اطالعاتی نیازمند صرف هزینه های هنگفت هستیم، 

 اهداف از دیگر بنابراین استفاده بهینه از عوامل موجود،یكی

سطح سازمانها و باالخص سازمان بنادر و  در دانش یریتمد

دریانوردی است. از مهمترین گامهای مدیریت دانش در بنادر ، 

استفاده از فن آوری اطالعات و به اشتراك گذاری دانش و اولویت 

بندی آنها با استفاده از زیرساخت های نرم افزاری و شبكه ای 

از اطالعات با دقت بسیار و  است تا امكان استفاده و بهره برداری

 در زمانی محدود برای همه عوامل سازمان فراهم آید. 

 که مدیریت نهایی سازما در شده انجام مطالعات و تحقیقات

به ترتیب  تشكیل می دهند را سازمانی اصول اساس و پایه دانش

 سازمانی، یادگیری و آموزی دانش، مهارت اشتراك و کسب

 موارد رقابتی بیشترین مزیت ایجاد مشتریان و با بهینه ارتباط

 از استقرار مدیریت دانش بوده است. از  نها سازما گیری  بهر

بنادر می توان به موارد  برای دانش مدیریت به کارگیری مزایای

 زیر اشاره نمود:

سازمانی و متعاقب آن برنامه  دانش درکمبودها  تشخیص  -الف

ریزی برای رفع کمبودها از طریق جذب نیروهای کار آمد و یا ارائه 

آموزش های الزم در جهت افزایش یادگیری کارآمد تر و موثر 

 کارکنان و جلوگیری از افت دانش سازمانی در بنادر. 

 انسانی با امكان استفاده از سرمایه های از بیشتر بهره وری-ب

خود و متعاقب آن جلوگیری از  کارهای انجام برای گراندی دانش

تكرار اشتباهات و دوباره کاری منتج به صرفه جویی در زمان برای 

 حل مشكالت بنادر

 کاهش زمان و مورد نیاز دانش به دسترسی سرعت افزایش -ج

خدمات تخلیه و بارگیری کاالها با کیفیت الزم  کارها و ارایه انجام

رابط هایی بمنظور نزدیكی هر چه بیشتر مشتریان به همراه ایجاد 

مشتریان  رضایتمندی افزایش با سازمان که همه عوامل فوق باعث

 خواهد شد

 مدون دانشی بسته به فرد هر دسترسی بوجود آوردن امكان -د

و دیگران که باعث بوجود آمدن فرصت های جدید و  خود

 خواهد شدبرانگیختن حس خالقیت و نوآوری کارکنان بنادر 
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 طریق از سازمان بنادر عملكرد رقابتی وارتقای مزیت کسب -ه

 نوآوری و کیفیت کارایی، بهره وری، افزایش

 الزامات پیاده سازی مدیریت دانش در بنادر

 و کسب مطرح استانداردهای از که یكی است بار نخستین برای

مفهوم دانش کرده  به صریحی های جهان، اشاره سطح در کار

سازمانی یاد کرده است و برای  منبع یک عنوان به از آناست و 

 مفهوم به اشاره .مدیریت آن انتظاراتی را اعالم نموده است

 ISO 9001:2015 استاندارد 7-1-6  بند در دانش مدیریت

 :زیر می باشد شرح به استاندارد جدید بند مضمون آمده است و 

اجرای  برای موردنیاز حیاتی و کلیدی دانش باید سازمان-الف

 را خدمات خود و محصوالت کیفی انطباق و کاری فرآیندهای

 کند. شناسایی

دسترس  در الزم میزان به و شده نگهداری باید دانش -ب 

 گیرد. قرار ذینفعان

تغییر  دچار بیرونی روندهای یا و سازمان نیازهای که زمانی -ج

 بگیردنظر  در را خود دانش فعلی وضعیت باید سازمان می شوند،

به  یا و نیاز جدید مورد دانش هرگونه به دستیابی یا کسب نحوه و

 نماید. مشخص را موجود دانش روزرسانی

دانش سازمانی می تواند شامل اطالعاتی نظیر سرمایه فكری و  -د

 مطالب فرا گرفته شده باشد.

سازمانها می بایست منابع داخلی )نظیر یادگیری از شكست ها  -ه

پروژه ها، ثبت دانش و تجربه های مستند نشده و موفقیت های 

کارشناسان متبحر درون سازمانی( و منابع خارجی )نظیر 

استانداردها، جمع آوری دانش از دانشگاه ها، کنفرانس ها، 

 مشتریان و پیمانكاران( جهت کسب دانش الزم را در نظر بگیرد.

وفق به با توجه به اینكه سازمان بنادر و اکثر بنادر تابعه آن م

  ISO 9001:2008دریافت گواهینامه های مدیریتی باالخص 

می باشند  2015به  2008شده اند و هم اکنون نیاز به ارتقاء آن از 

بنابراین گریزی نیست و می بایست تمهیدات الزم به منظور 

استقرار مدیریت دانش در سازمان و بنادر اندیشیده شود که در 

کور با عدم انطباق مواجه خواهیم غیر اینصورت در خصوص بند مذ

شد. در ادامه به بیان موانع استقرار مدیریت دانش در بنادر و 

 راهكارهای استقرار آن می پردازم.

 موانع استقرار مدیریت دانش در سازمانها و بنادر

موانع استقرار مدیریت دانش در بنادر و سایر سازمانها می تواند 

باشند در هر حال موانع استقرار مشابهت های فراروانی داشته 

 مدیریت دانش در بنادر عبارتند از:

نبود فرهنگ سازمانی و فقدان آگاهی و درك درباره  -الف

مدیریت دانش به عنوان بزرگترین مانع در استقرار مدیریت دانش 

در سازمانهای نه تنها دولتی و حتی شرکت های و نهادهای 

دانش و نبود  اشتراك و تارتباطا خصوصی است. فقدان اعتماد،

نیروی  آگاهی درباره مزایای استقرار مدیریت دانش باعث مقاومت

بسیاری از  زیرا می شود، دانش گذاشتن اشتراك به در انسانی

 به یا و دادن دست از و می دانند را قدرت کارکنان، دانش

 و می کنند برداشت قدرت تقلیل نوعی آنرا گذشتن اشتراك

 به از لذا . شغلی اش می دانند تضمین عامل را خود دانش

می نمایند. می توان  خودداری تخصص دانش و گذاشتن اشتراك

با بهبود فرهنگ سازمانی و تغییر دیدگاه منفی نیروی انسانی در 

 به اشتراك گذاشتن دانش سازمانی و غیر سازمانی، در جهت از

در گام برداشتن بزرگترین مانع استقرار مدیریت دانش در بنا میان

برداشت. یک مثال آشكار دیگر در این زمینه می توان به تغییر 

مدیران اشاره کرد. به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب ، کم 

نیستند مدیرانی که پس از تغییر حتی حاضر نیستند در مراسم 

تودیع خود و معارفه دیگری شرکت نمایند چه رسد به اینكه 

در سازمانها اندوخته اند را  بخواهند دانشی که طی سالها مدیریت

 در اختیار مدیران جدید بگذارند.

استقرار مدیریت دانش در سازمانها و بنادر می  موانع دیگر از -ب

 غیر و مراتبی سلسله نظیر ساختارهای سازمانی عوامل به توان

 استقرار برای بستر مناسبی نمی توانند منعطف اشاره کرد که

مثال با توجه به ساختار سازمانی،  باشد. به عنوان دانش مدیریت

هنوز ابهام و تعارض در ساختار سازمان و در یک رده پایین تر 

و نظایر  "کارشناس استقرار "شرح شغل و پست سازمانی نظیر 

آن برای مدیریت دانش وجود دارد که تغییر ساختار و یا تعریف 

وظایف سازمانی و پست سازمانی نیازمند بوروکراسی فراوان و 

 زمان بر است.
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در ساختار های سلسله مراتبی نظیر ساختار سازمانها و  -ج

نهادهای کشورمان، تصمیم گیران نهایی مدیران هستند. در این 

ساختارها چه بسا برخی از مدیران به هر دلیلی ) نداشتن فرهنگ 

سازمانی مرتبط، نداشتن بودجه، ...( تمایلی به حمایت از استقرار 

رند و عدم حمایت مدیران باعث شكست در مدیریت دانش ندا

استقرار مدیریت دانش می شود. البته موضوع فوق تا حدود 

زیادی در سازمان بنادر و دریانوردی مصداق پیدا نمی کند و 

سازمان بنادر از سازمانهای پیشرو در استقرار سیستم های 

مدیریتی می باشد و همواره پیاده سازی سیستم های مدیریتی، 

 استقبال مدیران بوده است.مورد 

با توجه به جدید بودن موضوع استقرار مدیریت دانش در  -د

ایران، قوانین باال دستی مناسب که دستگاه ها و سازمانها را 

مجاب و یا مجبور به استقرار مدیریت دانش بكند و به طور کلی در 

بر گیرنده سیاست های مناسب جهت استقرار آن باشد، وجود 

ابراین تدوین قوانین باال دستی در درجه اول اهمیت قرار ندارد. بن

دارد و بعد از آن باید سیاست های تشویقی را در داخل سازمانها 

پیاده سازی نمود. جالب است در بخش نامه ارزشیابی دستگاه 

های اجرایی ، مستند سازی تجربیات کارمندان برای کارمندان با 

رفته شده است که می توان سال سابقه کاری در نظر گ 24حداقل 

با حذف محدودیت آن و اضافه نمودن بندی نظیری مستندات 

سازی تجربیات و به اشتراك گذاری دانش و دادن امتیازهای باال 

به بند فوق، می توان روحیه مستند سازی و فرهنگ سازمانی 

اعتماد و به اشتراك گذاری دانش در سازمانها را باال برد. ضمن 

 در را مالی انگیزه دستمزد که و حقوق سیستمهای حاصال اینكه،

 دارد. ضرورت هم دهد افزایش نیروها

مشارکت و انجام کارهای گروهی عالوه بر اینكه باعث بهبود  -ه

روابط انسانی می شود باعث افزایش دانش نیز می گردد. بدیهی 

است در عصر حاضر که با انبوهی از اطالعات مواجه هستیم و 

باعث کاهش روابط انسانی در فضای حقیقی شده  فضای مجازی

است، کمبود روابط انسانی حقیقی بیش از پیش مشهود است و 

این موضوع موجب کاهش بهره گیری از دانش سازمانی می شود. 

 این موضوع تقریبا در تمامی سازمانها صدق می کند.

در بسیاری از موارد ارزش دانش و مدیریت دانش در سازمانها  -و

موس نیست و هیچ ارزیابی درستی از کمكی که دانش می تواند مل

برای سازمان به همراه داشته باشد، وجود ندارد. در سازمانهایی 

که کارکنان و مدیران آن واقف بر ارزش مدیریت دانش نباشند 

 عمال استقرار آن امكان پذیر نیست.

مدیریت دانش می بایست از اهداف راهبردی سازمان باشد و  -ز

راهبردهای سازمانی از  و دانش مدیریت میان صحیح ارتباط عدم

 موانع استقرار مدیریت دانش در سازمانها محسوب می شود.

 راهكارهای استقرار مدیریت دانش در بنادر

با توجه به مشخص شدن موانع استقرار مدیریت دانش در 

 سازمانها و بنادر، بدیهی است هر آنچه که باعث از بین رفتن و یا

کاهش موانع استقرار مدیریت دانش در سازمانها شود به عنوان 

راهكار استقرار مدیریت دانش در سازمانها و بنادر تلقی خواهد 

 شد. از جمله راهكارهای استقرار مدیریت دانش عبارتند از :

ارتقاء فرهنگ سازمانی وافزایش آگاهی و درك درباره  -الف

ان سازمان و نهادینه کردن مدیریت دانش در بین مدیران و کارکن

 به بستگی شغلی ارتقای موقعیت و حفظ عملی این موضوع که 

می  قدرت آنان به کسب شده اشتراك دانش و دارد افراد دانش

 شغلی موقعیت آسیب پذیری و افتادن به خطر با برابر دهد و

کارمندان  که سمتی سوق داد به باید را سازمانی فرهنگ .نیست

 این نباشند نگران و است ارزشمند نظراتشان تمام شوند مطمئن

 از را وجهه خود و باشد نادرست ممكن است آنها نظرات که

 .شوند عصبانی ممكن است نها آ همكاران دیگر یا و بدهند دست

از عوامل مهم دیگری در استقرار کامل مدیریت  انسانی منابع -ب

 به تمایل که دانش محسوب می شود. مسلما بكارگیری نیروهایی

دارند، در اولویت می بایستی قرار  دانش تبادل و خلق یادگیری،

گیرد و بمنظور تشویق پرسنل در جهت استقرار مدیریت دانش 

می بایست روشهای مناسبی تدوین شود. از جمله روشهای 

 ارزیابی سیستم کارآمد جهت تشویق پرسنل می توان در

 و تبادل فرآیندهای کارکنان ، مشارکت ارزیابی برای عملكرد

آموزشی را به گونه  های سیستم را گنجاند و یا دانش از استفاده

 به و تر عمیق یادگیری ایجاد انگیزه اساس بر ای طراحی نمود که 

 باشد و یا همكاران به انتقال و محیط کار در ها آموخته کارگیری

 از تقدیر و تشویق اساس بر باید پاداش دهی مادی سیستم
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 را افراد بین مشارکت ایجاد و دانش انتقال که زمینه باشد کسانی

 .اند ایجاد کرده

 مشخص باشد باید سازمان ساختار در دانش مدیریت جایگاه -ج

 و تدوین نها سازما در الزمه استانداردها و قوانین باال دستی و

 و سیستم ها واحد با ایجاد سازمان ساختار طراحی شود. در

 به می باشد دانش مدیریت مستقیم با ارتباط در که بهبود روشها

 با ارشد مدیران و بپردازند روشهای جدید و سیستم طراحی

 مشارکت و ارتباط بوه اند، موفق این زمینه در سازمانهایی که

 .باشند داشته موثر

حاصل  مزایای و تغییرات از مدیران و کارکنان اطالع و آگاهی -د

 فرهنگ یابد و به تناسب آن افزایش دانش می بایست استقرار از

می بایست  سازمانها در مطالعه و پرسش مشارکتی و مدیریت

 رالعمل ها به طور دستو و فرآیندها، رویه ها گردند و نهادینه

 و رفع نقص شوند. بازنگری مستمر

فراهم آوردن محیطی پویا که در آن مدیران و کارمندان بدون  -ه

سازنده اقدام  خالق و انتقادات هایاندیشه  بیان ترس نسبت به

به  نسبت انتقادی دید داشتن به کارمندان تشویق نمایند و

روشها و فعالیت های  درباره شده پذیرفته تصورات و روشها

 سازمان راهی دیگر در جهت استقرار مدیریت دانش است.

 نتیجه گیری

پر واضح است که کسب دانش همواره امری ساده نبوده و نیاز به 

پشتكار و تالش و صرف هزینه های فراوان دارد و مهمترین دارایی 

های سازمانی ، نیروی انسانی ماهر، متخصص و با دانش هستند. 

حال که دانش با صرف هزینه های فراوان بدست می آید، سازمانها 

الزم در کارکنان خود به منظور و شرکت ها می بایست انگیزه 

اشتراك دانش را فراهم آورند تا سازمان حجم بسیار زیادی از 

دانش خود را که با صرف هزینه های زیاد بدست آورده است به 

راحتی از دست ندهد. اشتراك دانش، جلب اعتماد افراد و ایجاد 

بستر الزم به منظور انجام کارهای مشارکتی و بروز خالقیت ها و 

نوآوری، ایجاد ارزش افزوده از دانش کسب شده توسط عوامل 

سازمان، چیزی است که از آن به مدیریت دانش تعبیر می شود. 

بنابراین مدیریت دانش عالوه بر کاهش در هزینه ها با بهبود 

عوامل کلیدی موفقیت یک سازمان مانند خالقیت سازمانی، 

ن را به همراه افزایش کیفیت خدمات که نهایتا رضایت مشتریا

خواهد داشت، به تولید ثروت بیشتر برای سازمان کمک   می کند. 

بنابراین حال که مدیریت دانش عالوه بر کاهش هزینه ها موجب 

تولید ثروت نیز می شود، سازمان بنادر و دریانوردی نیز بیش از 

پیش می بایست به سمت یک سازمان دانشی سوق داده شود. در 

 اختیار در می شود و منتقل سادگی به دانش یک سازمان دانشی،

 دانش به که کارمندان زمانی .می گیرد قرار کارمندان تمامی

 را بهتر خود محیط می کنند، می توانند پیدا دسترسی سازمانی

 با بیابند، اجرای کارها در را بهتری و جدید روشهای بشناسند،

 افزایش را کنند، بهره وری جبران را دانش خالء کنند، کار هم

 را رقابت موثر توان در نهایت و کنند راضی را مشتریان دهند،

 .نمایند کسب

 منابع

 .88، دی ماه 212.محمدی، حامد، مدیریت دانش در سازمان های دولتی، ماهنامه تدبیر، شماره 1

 .1370: عباس منوریان، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی،  .کوایمان، جان و الیاسن،جل، مدیریت سازمان های دولتی، ترجمه2

 .1394، زمستان  12.به رخ، سمیرا، نقش مدیریت دانش در افزایش بهره وری سازمان، فصل نامه ره آورد لیزینگ، شماره 3

 .1387چهارم، چاپ صفاراشراقی، نشر هران،ت جامع، رویكردی مدیریت در کمی پژوهش شناسی روش .دانایی فرد، حسن،الوانی، سید مهدی،آذر، عادل،4

 .1379طباطبایی، عالمه دانشگاه انتشارات عمومی، گذاری مشی خط فرآیند فتاح، مهدی،شریف زاده،، الوانی،سید .5
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 رویدادها و همایش های علمی

 هشتمين كنفرانس بين المللی مدیریت 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) 

 محورهای مورد بحث در كنفرانس:

 بهترين شیوه و کار جوامع در مديريت دانش 

  اطالعات و کسب و کارCRM 

 مديريت فرآيند کسب و کار 

 ارتباطات ، همکاری و به اشتراک گذاری اطالعات 

 کتابخانه های ديجیتال 

 دولت الکترونیکی 

 آموزش الکترونیکی 

 سیستم های اطالعات سازمانی 

 تاثیر اندازه گیری مديريت دانش 

 امنیت اطالعات 

 تسهیل نوآوری 

 سیستم های اطالعات هوشمند 

 استراتژی مديريت دانش و پیاده سازی 

 پروژه های مديريت دانش 

 سازمان يادگیرنده و يادگیری سازمانی 

  سازمان داده شده مدارکفراداده و 

 سازمانی تجربیات 

 سازمان دهی سیستماتیک دانش 

 مهندسی مورد نیاز 

 شبکه های اجتماعی و بعد روانی 

 مطالعات ، متريک و سنجش و ارزيابی 

  آوری برای مديريت دانشابزار و فن 
 

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

 پرتغال -پورتو : محل برگزاری

 
 

  مراجعه گردد   http://www.kmis.ic3k.org/Home.aspxبرای اطالعات بیشتر به سايت 
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 سومين كنفرانس بين المللی مهندسی دانش بنيان و نوآوری

 ایران ، تهران ،1395دی  3تا  2 

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 محورهای مورد بحث در كنفرانس

 مهندسي مكاترونيك و مكانيك 
 رباتیک و کنترلمکاترونیک،  −
 مکانیک جامدات و سیاالت −
 دينامیک، ارتعاشات و طراحی مکانیزم −
 کاربردهای صنعتی و اتوماسیون ساخت، تولید، −
 مهندسی ابزار دقیق ، کالبراسیون وحساسه ها −

 مهندسي برق 
 قدرت -مهندسی برق −

 کنترل -مهندسی برق −
 مخاربرات -مهندسی برق −

 الکترونیک  -مهندسی برق −
 بیو الکتريک -پزشکیمهندسی  −
 دور از راه رباتیک، پزشکی و جراحی −

  ریاضي، مهندسي وIT 
 هوش مصنوعی −
 معماری کامپیوتر −
 مهندسی شبکه −
 مهندسی نرم افزار −

 ICT و IT مهندسی −
 بیوانفورماتیک و محاسبات علمی −

 

 بزودی اعالم می گردد  مهلت ارسال مقاله:

 بزودی اعالم می گردد مهلت ثبت نام:

 مراجعه گردد.  fa.html-http://aeuso.org/kbei/indexبرای اطالعات بیشتر به سايت 
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 هيجدهمين كنفرانس 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 كنفرانس

 مدیریت دانش

 مديريت دانش 

 مبانی و نظريه ها 

 علم، نظريه و حرفه ای در مديريت دانش 

 انتقال دانش 

 دانش تداوم برنامه ها و منابع انسانی کمبود 

 دانش به محصوالت و توسعه کسب و کار تبديل 

  مديريت سرمايه های فکری و مديريتIP 

 اقتصاد دانشي

 اقتصاد دانش 

 علم و نظريه اقتصاد دانش 

 دانش محور شرکت نوع کسب و کار 

 کارآفرينی در اقتصاد دانش محور 

 اقتصاد قديمی، اقتصاد دانش محور و اقتصاد جديد 

 مدلهای کسب و کار از اقتصاد دانش 

 خش آموزش و پرورش در اقتصاد دانشب 

 

 (2016 سپتامبر 23) 95مهر  2 مهلت ارسال كامل مقاالت:

 (2016سپتامبر  23) 95مهر  2تا  مهلت ثبت نام:

برای اطالعات بیشتر به سايت 
https://www.waset.org/conference/2017/01/paris/I

CKMKE راجعه گردد.م 
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 مدیریت دانش  و كارگاه كنفرانس

 آمریكا، وستونيه ،96اردیبهشت  8تا  4

Knowledge Management Conference & Workshop 

(APQC’S2 2017), 24-28 Apr.2017, TX, USA 

 :و كارگاه آموزشی مورد بحث در كنفرانس حورهایم

  استراتژی و برنامه های مدیریت دانش 
 تصوير بزرگ از مديريت دانش، ترسیم  −
 ، یاجراي هایتوسعه و يا بازسازی يک استراتژی مديريت دانش به ابزار −
 اقدامات موفقیت آمیز و درس های آموخته شده،  −
 طراحی يک استراتژی و کسب و کار در مورد مديريت دانش  −
 استفاده عملی از ابزارهای مديريت دانش  −
 رديابی سالمت و تاثیر ابزار و ابتکارات در مديريت دانش −

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

 ایده های جدید، ابزار و تكنيكها 
 راه حل های نوآورانه به چالش های تکنولوژی،  −
 آخرين روند و تحوالت فن آوری های در حال ظهور،  −
 واقعیت های استفاده از ابزارها و تکنیک های جديد،  −
 ، ه حل ها برای ايجاد افزايش محتوا در مديريت دانشاجرای را −
 دازش شناختی، يادگیری پر دهی، تحويل وسازمان −
 تجزيه و تحلیل پیش بینی پیشرفته، طراحی تفکر، توسعه سريع −

 انتقال دانش ضمني 
 و حفاظت از دانش معیارها شناسايی  −
 و....گرفتن عکس، نقشه برداری طريق طراحی روش انتقال و حفظ دانش از  −

                                                           
 و اتصال افراد با يکديگر در کشورها کمک می کند.بهبود بهره وری و کیفیت مديريت دانش بحث مديريت دانش که به غیر انتفاعی از طرفداران پیشرو در موسسه يک  2
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  رنامه های مشارکت داخلی و خارجی درس های آموخته و ب −
 دانش در نتايج کسب و کارارزيابی اثر انتقال  −

 (2016 سپتامبر 12) 95 شهريور 22 مهلت ارسال مقاله:

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

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

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

 جمهور رئيس فناوری و علمی معاون *

 داشتند فروش تومان ميليارد هزار 2۰ محصول سازیتجاری با كشور سطح در بنيان دانش شركت 26۰۰

 نفت فروش گرو در کشور موفقیت و سعادت دیگر اینكه بیان با همدان استان در آورد فن اختتامیه مراسم در  ستاری سورنا

 هایاستخدام دنبال به و کنند ایجاد اشتغال خود فكر و نوآوری با تا دهیم پرورش خالق باید را فرزندان: داشت اظهار نیست،

 و متخصص جوان، نیروی: افزود است، مهندس تربیت راستای در دنیا کشور چهارمین ایران اینكه بیان با وی .نباشند دولتی

 .کنیم استفاده خوبی به ظرفیت این از باید بنابراین و داریم بسیار کشور در کردهتحصیل

 تومان میلیارد هزار 20 که دارند فعالیت کشور سطح در بنیاندانش شرکت 2600: کرد بیان جمهور رئیس فناوری و علمی معاون

 دارویی گیاهان تولید در کشور توانمندی به اشاره با وی .کردند کسب خود شده سازیتجاری محصول فروش محل از درآمد

 صنعت توسعه و تولید برای آنها دانش از باید که دارند فعالیت کشور در دارویی گیاهانی حوزه در شرکت 1000 از بیش: گفت

 .کنیم استفاده کشور در داروسازی

 هافعالیت از بسیاری ریشه کارآفرینی: کرد عنوان کشور در بنیاندانش اقتصاد زمینه در ظرفیت ایجاد ضرورت به اشاره با ستاری

 .کنیم پیاده جامعه در را فرهنگ این باید اساس این بر است فناوری و علم حوزه در

 باید بلكه نیست مطرح زیست محیط تخریب مقوله دیگر بنیاندانش اقتصاد در: کرد تصریح جمهور رئیس فناوری و علمی معاون

  .باشیم داشته را وریبهره بیشترین ممكن فضای کمترین از روش نوع این در

 جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت منابع و مدیریت توسعه معاون*

 درصدی شركت های دانش بنيان 2۰۰/ رشد  علم معاونت سوی از بنيان دانش بورس تابلوی ایجاد

 با علمی معاونت نامه تفاهم اساس بر اینكه بیان با سرمایه بازار به بنیان دانش هایشرکت ورود نشست در دلیری علیرضا 

 این به ایویژه نگاه اساس این بر: افزود شود،می داده اختصاص بنیان دانش هایشرکت محصوالت به تابلویی بورس سازمان

 .آیدمی وجود به سرمایه بازار در هاشرکت

 خاطرنشان و دانست اقدام این مزایای از را سرمایه بازار با هاشرکت ارتباط امكان علمی، معاونت منابع و مدیریت توسعه معاون

 بر عالوه سرمایه بازار در حضور زیرا شد؛ انجام بورس تابلوی در بنیان دانش هایشرکت موفق حضور هدف با اقدام این، کرد

 .دارد دنبال به آنها برای نیز را سهام افزایش آنها شدن توانمندتر

 زمان طول در بنیان دانش هایشرکت: گفت هستند، علمی پایه با تولیدی شرکتی بنیان، دانش هایشرکت اینكه به اشاره با وی

 هاشرکت حضور بنابراین گذاشت خواهد بورس بازار در آنها حضور در را مثبتی تاثیر مساله همین و هستند ارتقا حال در مرتب

 .است شرکت برای قبول قابل برندی و کندمی فراهم دارند، آنها خود که بازاری کنار را پایدارتری مالی تامین سرمایه بازار در

 در علمی معاونت: کرد خاطرنشان سرمایه بازار در حضور برای هاشرکت از علمی معاونت پشتیبانی به اشاره با همچنین دلیری

 دانش تابلوی نخستین زودی به هستیم تالش در کندمی حرکت آنها دغدغه کاهش مسیر در و است هاشرکت همراه مساله این

 .باشند داشته هم طریق این به خود محصوالت معرفی هاشرکت تا کنیم ایجاد بورس در را بنیان

 ارتقا هاشرکت این فعالیت امروزه: کرد اضافه اند،گرفته فعالیت مجوز بنیان دانش شرکت 2600 حاضر حال در اینكه بیان با وی

 فعالیت برای را بستر گمرکی و مالیاتی معافیت همچون علمی معاونت هایحمایت همچنین دارند را باالیی فروش و کرده پیدا
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 بنیان دانش تولید تا کرد مهیا هاشرکت این برای هم را صادرات و سرمایه بازار بستر باید دیگر، سوی از. کندمی فراهم آنها بهتر

 .باشد داشته اولویت کشور برای

 مستقلی واحد بنابراین دارند را درصد 200 تا رشدی هاشرکت سرمایه، بازار به ورود با دهدمی نشان آمارها: کرد اظهار دلیری

 که ایآینده افق.  شود آماده امر این برای زمینه تا کردیم اندازیراه علمی معاونت در بنیان دانش هایشرکت مالی تامین برای

 منظور این برای و باشند داشته حضور بورس اول تابلوی در بنیاندانش هایشرکت همه که است صورت بدین کردیم ترسیم

 .شودمی دار عهده معاونت را بورس در هاشرکت پذیرش هایهزینه درصد 50 تا و داشت خواهیم هاشرکت از را الزم هایحمایت

 انتشار نسخه جدید نرم افزار مدیریت دانش*

BLOOMFIRE، به تازگی نسخه جدیدی از   مدیریت دانشو فعال در تولید نرم افزار های مختلف از جمله  شرکت قدرتمند

ار با قابلیت نصب بر روی تمامی سیستم زرونمایی کرده است این نرم افلفن های هوشمند افزار مدیریت دانش خود را برای ت نرم

و ... کاربران را قادر می سازد تا با به اشتراك گذاشتن دانش، و در یک  Android,Iosاعم از  عامل های مطرح تلفن های هوشمند

ه دانش، اطالعیه ها و ابزار های کشف یادگیری سازمانی  باشند. وجود کتابخان خود درشایسته ایفاگر نقش همكاری تنگاتنگ 

 اواخر سال میالدی جاری به بازار خواهد آمد.  دانش از بخشهای مهم این نرم افزار است که نسخه جدید آن از
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 طراحی الگوی تعالی سازمانی در بخش دولتی 
 

 غالمرضا معمار زاده/ رضا نجف بیگی / مهدی علی زاده/ ناصر میرسپاسیمولف/ مترجمان: 

  سازمانی تعالی موضوع:

 1392 سال انتشار :

 پژوهشی مدیریت اجرائی -ماهنامه علمی: منبع

با توجه به کاستی های مدل های سنتی سنجش عملكرد سازمان و تحوالت دوران معاصر در حوزه مدیریت، ارایه چارچوب های نوین  چكیده:

سازمانی از جمله مهمترین مد لهایی سنجش عملكرد سنجش عملكرد مورد توجه محققین این حوزه قرار گرفته است. مدل های تعالی 

هستند که بر مبنای مجموعه ای از ارزش های محوری طراحی شده و بدنبال معرفی مولف ههای کلیدی عملكرد برتر هستند. بر همین اساس 

گیرد، طراحی مدل تعالی سازمانی  و با توجه به این که طراحی مدل تعالی در هر کشوری با توجه به شرایط زمینه ای حاکم بر آن صورت می

پیمایشی و رویكرد -در بخش دولتی ایران، هدف اصلی این مطالعه می باشد. در این تحقیق، مولفان با استفاده از روش تحقیق توصیفی

مه و در سطح تطبیقی، به بررسی مدل های مختلف تعالی سازمانی و عوامل زمینه ای کشورپرداخته اند. داده های تحقیق بوسیله پرسشنا

مدیران بخش دولتی جمع آوری شده و با استفاده از تكنیک تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می دهد مدل 

 .معیار نتایج می باشد 4معیار توانمندساز و  8تعالی سازمانی در بخش دولتی دارای 

 

 //:www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/40613921007.pdfhttp  ادامه مقاله درپیوند زیر قابل دسترسی است
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 شناسایی رابطه بين فرهنگ سازمانی، توانمند سازی و رضایت شغلی 

 (كاركنان ستادی سازمان بنادر و دریانوردی)مطالعه موردی: 

 

 سارا شهبازیان فرمولف/ مترجمان: 

 سازمانی فرهنگ موضوع:

 مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی سازمان بنادر و دریانوردیتهیه و تنظیم: 

ی کارکنان ستادی سازمان این پایان نامه حاصل تحقیقی پیرامون شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی، توانمندسازی و رضایت شغل  چكیده:

پیمایشی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان -باشد که برای انجام آن از روش توصیفیبنادر و دریانوردی می

عنوان حجم نمونه  ها به نفر از آن 256باشند که با استفاده از جدول مورگان تعداد نفر می 750ستادی سازمان بنادر و دریانوردی به تعداد 

( و رضایت شغلی 1995(، توانمندسازی اسپریتزر)2000تعیین و بطور تصادفی انتخاب شده تا به سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون)

های پژوهش از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده کرده ( پاسخ دهند. محقق برای تجزیه و تحلیل داده1991ویسوکی و کروم)

های و روش تعیین ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. نتایج حاصله از فرضیه spss ست. تجزیه و تحلیل دادها با استفاده از نرم افزارا

پذیری( بر توانمندسازی و توانمندسازی بر تحقیق نشان داد که همه ابعاد فرهنگ سازمانی )رسالت، سازگاری، درگیر شدن در کار، انطباق

 .تأثیر دارندرضایت شغلی 
 

 بانک مقاالت مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی قابل دسترسی استادامه مقاله در 
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 بررسی تأثير فناوری اطالعات بر مدیریت دانش
 (مطالعه موردی: بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی اميرآباد)

 

 قاسم اکبر زادهمولف/ مترجمان: 

  مدیریت دانش موضوع:

 بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه امیرآبادمرکز مطالعات و بررسی های راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی/ تهیه و تنظیم: 

اطالعات بر مدیریت دانش در سازمان بنادرو دریانوردی امیرآباد است. روش هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر فناوری   چكیده:

تحقیق توصیفی و ازنوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان سازمان با مدرك تحصیلی فوق دیپلم تا دکتری می 

نفر بعنوان  123  یری تصادفی،نفر هستند که براساس جدول مورگان و روش نمونه گ 191باشند، تعداد کارکنان دارای شرایط، 

( 2003نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری ،پرسشنامه های محقق ساخته با استفاده از پرسشنامه های مدیریت دانش الوسون)

باشد که ضریب  ( که روایی و پایایی آنها بررسی شده و مورد تایید اساتید خبره قرارگرفته، می1389و فناوری اطالعات فتحی)

از روش های آمار توصیفی به منظور طبقه بندی داده های .بدست آمد %85و  %90عتبار آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب ا

خام و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی)ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون گام به گام( 

نتایج نشان می دهد که بین مشخصه های فناوری  .فرضیه های تحقیق استفاده شد به منظور بررسی SPSS با استفاده از

اطالعات و فرآیندهای مدیریت دانش در بندرامیرآباد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ضرایب رگرسیون حاکی از 

 .ستندآنست که مشخصه های فناوری اطالعات پیش بینی کننده معناداری برای مدیریت دانش ه

 

 بانک مقاالت مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی قابل دسترسی استادامه مقاله در 
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  بررسی رابطه مدیریت دانش و تفكر استراتژیک كاركنان

 مازندران(بنادر و دریانوردی اداره كل مطالعه موردی: )

 

 سعید کیا کجوریمولف/ مترجمان: 

 مدیریت دانش موضوع:

 1395 :سال انتشار

 بانک پایان نامه های مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی سازمان بنادر و دریانوردیمنبع: 

 اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی/تهیه و تنظیم: 

های آن با تفكر استراتژیک کارکنان بود. این هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مؤلفه :پایان نامه  چكیده

کلیه  باشد. جامعه آماری این پژوهش شاملپژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی می

نفر بوده که  196کارکنان ستادی شاغل در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران با حداقل تحصیالت فوق دیپلم به تعداد 

نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری اطالعات،  133از این میزان بر اساس فرمول کوکران تعداد 

باشد؛ جهت پرسش می 15پرسش و ظرفیت تفكر استراتژیک با  38( با 2001یت دانش تعدیل یافته بهات )های مدیرپرسشنامه

بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری )ظاهری( استفاده شده و میزان پایایی دو پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 

از آزمون تحلیل همبستگی و  SPSS V21،0 افزارکارگیری نرما بهها ببدست آمده است. به منظور بررسی فرضیه 885/0و  970/0

کسب، خلق،  – های آنداری بین مدیریت دانش و مؤلفههای پژوهش نشان داد که رابطه معنی رگرسیون استفاده شد. یافته

 .ندران وجود داردثبت، انتقال و کاربرد دانش با تفكر و استراتژیک کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان ماز

 

 بانک مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی قابل دسترسی استدر  پایان نامهاین  متن کامل
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 موج ششم
 دانش نما
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 معرفی كتاب و سایت
 

 

 «از مفهوم تا مهندسی اجرمدیریت دانش »

 حامد فضل ا... تبار و ارمیا اقدسی یسندگان :نو 

 ارسطو :انتشارات

 1394مرداد  تاریخ نشر :

 صفحه 304 تعداد صفحات:

 شرح مختصر :

کتاب حاضر پس از ارایه مفاهیم اصلی مدیریت دانش و الگوهای  

 مختلف آن، به طراحی الگوی مدیریت دانش نوین می پردازد. این

الگو در پی شناسایی پارامترهای دانشی با رویكرد منابع انسانی و 

 بهره برداری از آن در تسهیل فرایندهای کاری آن می باشد

 وزیری :كتاب قطع

 

 

 

 

  مدیریت دانشانجمن علمی پایگاه 
.comikmahttp://www. 

 مدیریت دانشپیرامون  اطالعات اخبار ارائه آخرین پایگاه
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 دانش نهفته دریانوردان تجارب ومستند سازی 
 از سوی مرکز مطالعات بررسی های راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی به منظور "مستند سازی تجارب نهفته دریانوردان "پروژه 

خارج شدن برخی تجارب و وقایع دانشی از ذهن خبرگان با گذشت زمان و حبس اطالعات دانشی ناشی از استراتژیک جلوگیری از 

سازی موجبات فراهم ،دانش و تجارب دریایی دریانوردان آشكار سازی و مستندسازی و با رویكرد میسر شدن امكان بودن آن

همچنین کسب بازخورد از تجارب و پیشنهادات کسب شده  وتجربیات، امكان آموختن  افزایی دانش کسب شده در استفاده ازهم

های ها و ناخداهای کشتیدریانوردان فعلی کشور شامل فرماندهان، افسران، کاپیتان ،یقانجام گردید. حوزه این تحقاز دریانوردان 

با تكیه بر در حوزه جغرافیایی شهرها و بنادر کشور بوده است که  های کشتیرانی و دامنه آنرکتداران شاغل در شتجاری و لنج

 باشد. یانوردان و استفاده از دانش شفاهی آنان میسازی و ثبت تجارب ذهنی در دریانوردی از طریق مستند حافظه فعاالن

بهمراه واژگان دریایی متناسب با موضوعات، در شماره های آتی نشریه امواج دانش بخش هایی از نتایج بدست آمده از این پژوهش 

لنج  یکه عمدتا واژه های محلی و تخصصی، کلمات و اصطالحات لنج و لنج داری  و همچنین اسامی محلی اجزاء ساختمان ثبت شده

 ارائه میگردد.  است، و قشم  بوشهر و گناوهمتناسب با گویش های بنادر  که ها

 مقابله با شرایط اضطراری و مدیریت حوادث
 

 :گردد زیر وقایعیكی از  به منجر که است ای حادثه مفهوم به دریانوردی جهانی سازمان 849شماره  مصوبهطبق  دریایی سانحه

 ؛باشد آمده وجود به آن سبب به یا و کشتی عملیات با مرتبط که نفر چند یا یک جدی جراحت یا فوت -

 کشتی؛ عملیات با ارتباط در یا و دلیل به کشتی افراد از نفر چند یا یک دادن دست از -

 کشتی؛ یک ترك یا و رفتن دست از احتمال رفتن، دست از -

 تصادف؛ یک در آن بودن درگیر یا و شناور یک افتادن کار از - شناور؛ سازه دیدن صدمه -

 ؛کشتی عملیات با مرتبط یا و دلیل به وسایل دیدن صدمه -

 ؛کشتی کارکرد دلیل به یا و کشتی دیدن صدمه دلیل به ریست محیط به خسارت -

 از یكی شدن مفقود یا و مجروح فوت، به منجر که ای پدیده هر به و باشند نمی تصادفات به محدود تنها دریایی سوانح بنابراین 

 گردد زیست محیط به خسارت به منجر یا و شود، آن بار یا و شناور دیدن خسارت به منجر یا و شود کشتی کارکنان یا مسافرین

 صورت به شناور یک شدن غرق و شده تلقی سانحه یک عنوان به کشتی داخل در فرد یک افتادن دیگر طرف از.شود می اطالق

 .میآید شمار به سانحه یک نیز کامل

 دسته اعتناء قابل غیر سوانح و جدی سوانح جدی، خیلی سوانح بخش سه به دریایی سوانح همان مصوبه اساس این بر همچنین

 : اند شده بندی

 آلودگی یا و انسانها جان رفتن دست از شناور، کلی رفتن بین از باعث که است حادثهای مفهوم به جدی خیلی دریایی سانحه-

 .گردد زیست محیط زیاد

 سوزی، آتش:آن در که ننموده اطالق جدی خیلی دریائی سانحه بدان که شود می گفته ای سانحه به جدی، دریایی سانحه -

 وجود بدنه خرابی احتمال یا بدنه خوردگی ترك یخ، از ناشی صدمه بد، هوای و آب از ناشی صدمه تماس، نشستن، گل به انفجار،

 کار از کشتی، زیرآبی قسمت شدن سوراخ همانند دریا، تحمل عدم به منجر که سازه خرابی:به منجر عوامل این که داشته

 به منجر که خرابی یا و( آن مقدار گرفتن نظر در بدون) آلودگی یا و شناور روسازه زیاد خرابی کشتی، اصلی موتور افتادگی
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 .گردد ساحل از کمک یا و شناور یدکكشی

 معرض در افراد یا و کشتی آن بوسیله که باشد کشتی عملیات با ارتباط در یا و از ناشی که است اتفاقی مفهوم به دریایی واقعه-

 مفهوم به دریایی، واقعه ایجاد منشاء.نماید وارد زیست محیط یا و سازه و کشتی به جدی دیدگی صدمه یا گیرند، قرار خطر

 می دریایی واقعه آمدن وجود به باعث که آنها از ترکیبی یا و ابتدایی، شرایط یا و موجود شرایط حادثه، نكردن، عمل عملكردن،

 .شود

 حل راه اساسا. اند بوده فنی مسائل دنبال به دریا در ایمنی به یابی دست برای جهانی دریایی های سازمان سنتی، صورت به

. بود شده تدوین تكنولوژی از استفاده و مهندسی های روش از استفاده با دریایی حوادث از ناشی صدمات کاهش و ایمنی افزایش

 رغم علی. گردید ظاهر کشتی روی تجهیزات و کشتی طراحی از هایی خواسته قالب در ایمنی استانداردهای اساس، این بر

 سوانح و حوادث آنالیز .داشت ادامه دریایی جدی سوانح و حوادث وقوع کماکان فنی مسائل رعایت و تكنولوژی در ها نوآوری

 بودند اتفاقاتی چنین وقوع دلیل کردن پیدا دنبال به که را جهانی مختلف مراکز و ها سازمان توسط گذشته سال 40 در دریایی

 این. بود دریایی صنایع های بخش همه در انسانی خطای آن و کشاند دیگری دلیل سمت به تجهیزاتی و فنی ئل مسا بر عالوه

 بر مدیریت طراحی، بخش شامل دریایی صنعت با مرتبط های قسمت همه در انسانی خطای نقش که داد نشان عمومی بررسی

 جهانی جامعه که هایی روش از یكی .است ردیابی قابل دریایی حوادث و سوانح همه در تعمیر و ی نگهدار و کشتیرانی ساخت،

 کامالً . باشد می شایستگی مدارك اخذ و کشتی کارکنان آموزش یافت، دریایی حوادث در انسانی خطای نقش کاهش برای دریایی

 که دارند نقش انسانی خطای در نیز یگری د عوامل.  است انسانی خطای کاهش عوامل از یكی کارکنان آموزش که است واضح

  سالمتی، خستگی، تجربه، فرهنگ، رقابت، صحیح، ارتباطات مانند: عواملی مثال برای. شوند استخراج و بررسی است الزم

 که است حوادثی خطرناکترین از حادثه دو این .باشد می سوزی اتش و نشستن گل به شود می آن دچار ها لنج بیشتر که حوادثی

شده ایم نیز از موارد قابل تامل در  مواجه آن با بیشتر که دریانوردان مریضی ی از قبیلحوادث .برود بین از لنج شود می موجب

 موضوع  حوادث رخداده برای لنج ها است.

 در احتیاطی بی ارشد، افسران و ناوگان اجرائی دستورات گرفتن نادیده همچنین و کار حین ایمنی اصول رعایت فرهنگ فقدان

 نقص هم موارد برخی در. است تجاری کشتیهای در حادثه بروز اصلی باعث دریانوردی اولیه اصول رعایت عدم و کار انجام حین

 ایمنی کمیته اعضای وافی و کافی آشنائی. هستند حوادث بروز منشاء سر طوفانی دریای در بخصوص تجهیزات برخی پنهان های

 کنترل تكنیكهای به اعضا اشراف همچنین و آنها مدیریت نحوه و اضطراری های وضعیت با کشتی در حادثه مدیریت تیم و

 .دهد چشمگیری افزایش حادثه بروز هنگام در را کمیته کاری بازده تواند می خسارت

 العملهای دستور از استفاده و کشتی مدیریتی و ایمنی کمیته جلسات برقراری و بازرسی از قبل Survey Checklist از استفاده

 راهكار بهترین اعضا همفكری و کشتی مشكالت کردن بیان و مستمر جلسات برقراری همچنین و مربوطه فنی امور از دریافتی

 میباشد کشتی در حادثه مدیریت تیم و ایمنی کمیته بیشتر بازده و کشتی مفید اداره جهت
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 (قسمت اولو د  خ ح ،)بخش واژگان دریایی 
  دوالب : فرمان لنج 

  کنگدَوَل  : دکل لنج به زبان محلی بندر 

 دهل : شكم کشتی 

 دَهمه : سوراخ هایی در بادبان که طناب به آنجا وصل می گردد 

 )دَیِره : دایره، همان قطب نمای کشتی )گویش بندر کنگ 

 رابه : رابع، ردیف چهارم تخته هایی که روی سطح اصلی لنج قرار می گیرند 

 راگی : از گل در آوردن لنج و رها نمودن آن را گویند 

 بلد دریایی، که از آن افراد برای تردد اولین بار در مسیر های دریایی استفاده می شود رَبان : راه 

 .رِش : قطرات آب دریا که به درون لنج می ریزد 

 .رَگعه : تخته ای که به سپرعقب لنج وصل می گردد 

 .رَگه : ردیف تخته های پشت لنج 

 می گیرد. رَمی : تخته چهارم به باال که بر روی سطح اصلی لنج  قرار 

  روغن سِمسم : یا روغن نارگیل که به رشته های پنبه آغشته و بعد الی درزهای تخته فرو کرده تا مانع از ورورد آب به داخل کشتی

 شوند.

 .روغن سیفه : یا روغن سل که از چربی بدن نهنگ، کوسه و دلفین تهیه شده و برای پوشش بدنه بیرون لنج استفاده می شود 

 وغن کنجد که به رشته های پنبه آغشته و بعد الی درزهای تخته فرو کرده تا مانع از ورورد آب به داخل کشتی شوند.روغن کنجی : ر 

 ریش : نرده های عمودی کوتاه اطراف عرشه 

 ریل : آخرین تخته ای که در رگه کار گذاشته می شود 

  بندر کنگ(زاروقه : نوعی از لنج بادی که در سالهای گذشته ساخته می گردد )گویش 

 زاروگی : میخی پانزده سانتی متری که در لنج سازی کاربرد دارد، این نام برگرفته از نام نوعی لنج است 

 زام : نوبت نگهبانی هر کدام از ملوانان در شب در هنگام دریانوردی است 

  می اندازد.زانه : نوعی قالب فلزی براق. این برق حكم طعمه را دارد و ماهی را فریب داده و به دام 

 زِبَدره : سطح افقی روی دیوار لنج 

 .زَر : دهانه خورهای کم آب را گویند. در این قسمت ها آب عمق کمی دارد و توقف طوالنی لنج می تواند خطرناك باشد 

 زالل : سایه بان لنج های ماهیگیری 

 زَند : چوبی در سینه لنج که طناب مهار لنج را به دور آن می پیچند 

 و : توالت و دستشویی لنج که به آخر لنج متصل است)گویش بندر کنگ(زولی و زیل 

 زیوار : تخته ای در لنج برای جلوگیری از ورورد آب به عرشه لنج 

 .سا : ساج هندی، نوعی از چوب که برای لنج سازی از آن استفاده می گردد 

 .ساتور : نوعی که در طراحی آن قسمت عرشه آن برآمده تر از سینه آن است 

 سافِل : قسمت رو به ساحل لنج در زمان حرکت 

 سالِس : ردیف سوم تخته هایی که روی بیس لنج  قرار می گیرند 

 سامان : تمام اجزای مربوط به بادبان در قایق  
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