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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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 «فرهنگ» 
 زینضرورتی بدون جایگ 

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 

ان ها در میدان وسیع و گسترده بازار تجارت و رقابتی آن سازم 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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 یادگيري سازمانی
جهت تصمیم  و در دسترس، اطمینان نسبت به آینده و نبود اطالعات کافیتغییرات پرشتاب و عدم 

خود را با آن موافق و همراه ها  است . تغییراتی که اگر سازماناز ویژگی های عصر حاضر گیری 

ارزشمند یک ویژگی از  دبای متعالی . از این رو سازمان کشیده شوندد چه بسا به ورطه نابودی ننساز

، "بر مبنای دانسته ها تغییر و تطبیق مداوم"آن را تثبیت نماید که عبارتست از  برخوردار بوده و

ه و در ادامه منجر به شكل گیری مفهومی به نام میالدی مطرح شد 90پدیده ای که با شروع دهه 

به فنون و  برخوردار از آن کمک میكند تا نهایسازماقابلیتی که به  گردید. "یادگیری سازمانی"

موقع به  منطبق ساخته و به ،با تحوالت سریعخود را و بتوانند  شدههای الزم مجهز استراتژی

با کسب دانش و آگاهی گسترده به شكل پویا و زنده در  دهند. همچنینمحرکهای محیطی پاسخ 

پویایی مستمر را نیز تجربه داده بلكه به حیات خود ادامه نه تنها  ،حوزه بهسازی و توسعه سازمانی

الزمه ایجاد هر  ،ساختن محیطی یادگیرنده و افزایش شایستگی و قابلیت منابع انسانی. نمایند

، کسب سازمان یادگیرنده است که هر عضو آن هر لحظه به دنبال یافتن اطالع از نیاز برای تغییر

در عمل برای تطبیق دادن خود و سازمان  ایده مناسب و به کارگیری آن ، ارائهاطالعات و دانش الزم

مدیریت دانش سازمانی به اذعان قریب به اتفاق  .با تغییرات ایجاد شده در محیط خارجی است

کارشناسان و صاحبنظران از زیر بناهای اصلی تحقق یادگیری سازمانی است که با اجرای شایسته 

 آن، فرصتی ارزشمند در جهت بهره برداری هدفمند از دانسته های سازمان ها بوجود می آید.

 زمینه ساز تحقق سازمانی یادگیرنده باشیم. امید است با همت در این مسیر 

 

 محمد صادق بهرامی

 دبير تحریریه ماهنامه الكترونيكی امواج دانش
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 موج دوم
 تازه ها
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  ۲۰۱۶روندهاي مدیریت دانش در سال 
 اول قسمت 

یک کسب و کار، در واقع مجموعه ای به هم پیوسته از اطالعات و دانش است؛ دانش و اطالعاتی که در قالب محصوالت و 

خدمات اعجاب آور و مسحورکننده ظهور پیدا می کند، به صورت شبكه ای از بینش ها و دیدگاه ها بین کارکنان سازمان 

ی، و خلق راهكارهای جدید و حل سریع مسائل می شود. فناوری، اثر بسیار به اشتراك گذاشته می شود و موجب نوآور

قابل توجهی بر تحول مدیریت دانش در سال های اخیر داشته است و موجب شده پلتفرم های نرم افزاری قدرتمندی 

ی پاسخ به برای تحقق استراتژی های مدیریت دانش شكل بگیرند. نرم افزارهای قدرتمند مدیریت دانش هم چنان برا

نیازهای مشتریان توسعه می یابند و چالش های بزرگتری را با روش های بدیع حل می کنند. در ادامه روندهای مدیریت 

 .روند را مطالعه خواهیم کرد ۱۵روند از  ۵این قسمت بررسی نموده و دانش در سالی که در آن هستیم را 

 امروزی اجتماعی حكم فرمای دنیای ها شبكه:  ۱ شماره

رسانه های اجتماعی، نحوه استفاده ما از اینترنت را متحول کرده اند. مردم از شبكه های اجتماعی مانند فیس بوك، توییتر، اینستاگرام، 

و شغلی خود نیز بهره می  تجاری اهداف پیشبرد برای بلكه شخصی، تفكرات و احساسات گذاری اشتراك به و بیان برای تنها نه …تلگرام و 

به گیرند. شبكه های اجتماعی، امكان ارتباط با گستره وسیعی از مخاطبان را فراهم می کند، به گونه ای که ارایه و تبلیغ محصوالت و خدمات 

ار موثر و کارامد جهت میلیون ها مخاطب در سرتاسر دنیا ممكن می شود. عالوه بر اینكه سایت ها و نرم افزارهای اجتماعی، ابزارهایی بسی

كی ارتباط و بازاریابی هستند، استفاده از آنها راحت و آسان است. عنصر سوشال یا اجتماعی می تواند با نرم افزارهای متنوعی ترکیب شود؛ ی

 .از این گزینه ها، نرم افزارهای مدیریت دانش هستند

دانش تلفیق شوند، فعالیت های کاری روزمره ساده تر می شود، کارکنان می توانند زمانیكه که عناصر رسانه های اجتماعی با نرم افزار مدیریت 

به شكل خالقانه تری با هم ارتباط برقرار کنند و تعامل به طور موثرتری شكل می گیرد. چند سالی هست که سیستم های مدیریت دانش به 

ماعی برای سیستم های مدیریت دانش دیگر به عنوان یک افزودنی مطرح سمت چاشنی های اجتماعی رفته اند، اما استفاده از قابلیت های اجت

 .نمی شود بلكه به عنوان هسته اصلی سیستم ها خودنمایی می کند
امروز حتی در سازمان های حساس و امنیتی نیز مفهوم شبكه های اجتماعی نیازهای متعددی را برای مدیران این سازمان ها شفاف و دست 

 .یافتنی کرده است

 شود می تر بالغ دارد جستجو:  ۲ شماره

عملكرد جستجوی یک سامانه نرم افزاری مدیریت دانش، یكی از مهم ترین مشخصه های آن است. وقتی از جستجو صحبت می کنیم، چیزی 

سازی و درك معنا )به مشابه عملكرد گوگل را به ذهن بیاورید. کراولینگ محتوا یا خزش، ایندکسینگ یا نمایه سازی، طبقه بندی،خالصه 

اضافه بسیاری پردازش های دیگر( و نهایتا پاسخ سریع به درخواست های جستجو توسط کاربران، از مواردی هستند که در سال جاری، 

دیگر یک رویا نیست و پیشرفت های خوبی در سال پیش رو خواهد  KM 3.0 بهبودهای خوبی خواهد داشت. سمانتیک وب یا همان تعبیر

 .داشت

 تعامل درون سازمانی، حیاتی تر و آسان تر  :۳شماره 

تعامل باعث می شود فرایندها بهتر کارکنند؛ اما به هم وصل کردن و ایجاد تعامل بین کارکنان می تواند یک چالش بزرگ باشد خصوصا زمانی 
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خوشبختانه، سیستم های مدیریت دانش، بیش از پیش در حال که کارکنان، شرکا و یا سایر ذنیفعان شما از نظر جغرافیایی پراکنده باشند. اما 

تبدیل به سیستم هایی تعاملی هستند، مثل قابلیتی که در برخی نرم افزارها شاهد هستیم که افراد همزمان روی یک یا چند سند کار کرده و 

 .در عین حال در مورد آن با هم گفتگو می کنند

 در مرکز توجهفناوری های همراه، پیشرو و   :۴ شماره

ره به نگاهی به اطراف خود بیندازید! در کافی شاپ ها، پیاده روها، ایستگاه های اتوبوس، مترو و غیره، قطع یقین افرادی را خواهید دید که خی

مكان هستیم.  تلفن های همراه یا تبلت خود هستند. امروژه شاهد استفاده عموم جامعه از تلفن های همراه هوشمند و تبلت ها در همه حال و

فناوری های همراه بنا به دالیل شخصی و حرفه ای، جز اولین وسیله هایی شده اند که اشخاص جهت دسترسی به شبكه های اینترنتی و 

اجتماعی از آن بهره می گیرند، چرا که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه های آنان می شود. به زودی شاهد این خواهیم بود که مدیریت 

ه در ابزارهای همراه جایگاه ویژه ای پیدا می کند و نرم افزار های مدیریت دانش جزی جدایی ناپذیر از برنامه ها و قابلیت های تلفن همرا دانش

 .شما شوند

ان نرم از این رو اعضا و کارکنان شرکت ها نیز نیاز دارند در همه حال به سیستم مدیریت دانش سازمان دسترسی داشته باشند. ارایه کنندگ

افزار در پی طراحی نرم افزار هایی جهت مدیریت شبكه های اجتماعی و سازمانی داخلی، قابل اجرا در گوشی های هوشمند و تبلت ها هستند؛ 

ی های بنحوی که پاسخگوی نیازهای کاربران باشد و انان بتوانند با اطمینان خاطر و فارغ از نگرانی مشكالت احتمالی، از آن بهره بگیرند. طراح

 .گیرد می اوج جاری سال در همه …، تولید اَپ ها برای سیستم های مدیریت دانش و (Responsive) واکنشگرا

 لیست جای به سازی بصری:  ۵ شماره

نرم افزارهای سنتی مدیریت دانش دارای لیست های طوالنی، منوهای متعدد، کارکردهای محدود و خسته کننده بوده و هستند؛ تصاویر، 

نمادها، بصری سازی ها و بسیاری عناصر دیگر که به درك بهتر یا تجربه کاربری بهتر منجر می شوند در نرم افزارهای سنتی مدیریت دانش 

 دیده نمی شود. با پیشرفت های زیادی که در عرصه وب رخ داده، نرم افزارهای مدیریت دانش نیز از آن بی بهره نخواهند بود تا کاربران هم

اربری بهتری داشته باشند، هم به راحتی در میان گستره بزرگی از اطالعات ناوبری کرده و به آن چه نیاز دارند دست پیدا کنند. در هر تجربه ک

 .حال در سال جاری شاهد پیشرفت های قابل توجه در نجوه تعامل سیستم های مدیریت دانش با کاربران نهایی آن ها خواهیم بود

 تحریریه امواج دانش
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 دانش درونی سازي
 (از مدل نوناکا در مدیریت دانش چهارمگام )

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

سازی عبارت است از تبدیل دانش آشكار به ضمنی. عامل اصلی درونیخواهیم پرداخت. درونی سازی از این مدل یعنی 

شود، یادگیری است. این یادگیری ممكن است از طریق مطالعه، آموزش یا آزمون و خطا صورت سازی میکه باعث درونی

از  سازی یعنی خلق دانش ضمنیسازی یعنی خلق دانش ضمنی از طریق آزمودن در حالی که اجتماعیگیرد. درونی

 سازی شرح داده شده است. ها و ابزارهای درونیترین روشطریق تجربیات مشترك با دیگران. در ادامه برخی از مهم

 های آموزشی(های کاربردی تبدیل دانش آشكار به دانش ضمنی )ابزارها و روشروش (۱

است. آموزش عبارت است از انتقال دانش  ها و تبدیل دانش آشكار به ضمنی، آموزشیكی از ابزارهای مهم خلق دانش در سازمان

دهد که عملكرد بهتری داشته باشند، زیرا ها این امكان را میوری و به سازمانبه اعضای سازمان به منظور بهبود اثربخشی و بهره

ها از اهداف سازمانکند. آموزش برای ایجاد رهبران و مدیران جدید نیز ضروری است. در واقع، یكی کارکنان آنها را ارزشمندتر می

 تربیت نسلی جدید از مدیران و رهبران از درون خود سازمان است که آموزش یكی از ابزارهای مهم دستیابی به این هدف است.

های آموزشی درون سازمان هم برای کارکنان مفید است و هم برای سازمان. آموزش باعث ایجاد احساس تعهد سازمانی در فعالیت

ای و گسترش و بهبود ای بزرگتر تعلق دارند. همچنین باعث پیشرفت حرفهکنند به مجموعهافراد احساس می شود وافراد می

شود. همچنین رضایت شود. آموزش باعث افزایش دانش نیروی کار و کاهش اشتباهات و مشكالت میهای فردی کارکنان میمهارت

شوند، سود مالی سازمان یابد، فرآیندها کارامدتر میگیزه کارکنان افزایش مییابد، انکاری افراد بیشتر شده، اخالق کاری بهبود می

یابد، نوآوری در راهبردها و محصوالت بیشتر شده، رفتن کارکنان های جدید افزایش میشود، توانایی بكارگیری فناوریبیشتر می

 .شوداز سازمان کم می

تر باشد و همچنین مجموعه سازمان در جذب و حفظ کارکنان موفقشوند که های آموزشی درون سازمان باعث میفعالیت

دیده موجود جایگزین کند. توانمندی از کارکنان را تربیت کند که با رفتن تعدادی از افراد بتواند آنها را سریعاً با نیروهای آموزش

وری کارکنان افزایش یابد و آنها را برای هتر باشند، بهرشود تا کارکنان برای دستیابی به اهداف سازمان آمادهآموزش سبب می

 کند.های جدید توانمندتر میهای حاصل از تغییرات سازمان در برنامهمقابله با چالش

های آموزشی نیز مرتبًا ناپذیر است و به همین ترتیب شیوهدهد آموزش امری اجتنابها رخ میبا تغییرات سریعی که در همه زمینه

توان حجم زیادی از اطالعات را به صورت سنتی با کالس و درس و کتاب منتقل کرد. باید ود هستند. دیگر نمیدر حال تغییر و بهب

های اثربخش به افراد منتقل هایی برای آموزش مورد استفاده قرار گیرند که در مدتی کوتاه دانش مفید و مؤثر را به شیوهشیوه

ها های جدید سازمانکه بتوانند تأثیر الزم را بر کارکنان داشته باشند از چالشهای آموزشی مفیدی کنند. طراحی و ایجاد دوره

 است.

های کارکنان است. آموزش ممكن است رسمی یا غیررسمی باشد. گاه کارکنان حس هدف اصلی آموزش در سازمان، بهبود مهارت

تواند باعث ایجاد تعارض میان های نابجا میدهد. آموزشکنند که آموزش، دانش و مهارت الزم و کافی را در اختیار آنها قرار نمیمی

تواند بر عملكرد و اثربخشی سازمان تأثیری منفی داشته باشد. در مقابل، آموزش درست کارکنان و سازمان شود و این امر می
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دایت سازمان به دستیابی به شود و نهایتاً به هباعث افزایش رضایت شغلی کارکنان، بهبود عملكرد کاری و تعهد سازمانی آنها می

 .شوداهداف اصلی آن منجر می

 ۳60های گروهی، تحلیل مطالعات موردی، بازخوردهای های درس، بحثهای آموزشی سازمانی عبارتند از: کالسبرخی از شیوه

 های کامپیوتری، یادگیری از طریق آزمایش.سازیدرجه، تكالیف کاری، شبیه

کند به یكدیگر اند و در کار به آنها کمک میهای جدیدی را که آموختهافزارها یا فناوریراد نرمبرگزاری جلساتی که در آن اف

ها باعث ایجاد فضایی های آموزشی است. این نوع جلسات و آموزشدهند نیز از جمله شیوهآموزند یا مزایای آن را شرح میمی

 انش نیز تأثیری مثبت خواهد گذاشت.های خلق در روشدوستانه برای تعامل و تبادل نظر در سازمان شده، بر دیگ

های یک یا چندروزه، دانش و سازی دانش آشكار است. در این کارگاههای آموزشی نیز روش خوبی برای درونیبرگزاری کارگاه

مهارت به آینده  شوند به کارکنانی که یادگیری این دانش یامهارت افرادی از درون سازمان یا افرادی که از بیرون دعوت می

توان از عموم دعوت به ها، عالوه بر اعضای خود سازمان، میشود. در این کارگاهکند، منتقل میای آنها در سازمان کمک میحرفه

 شود.ها فراهم میحضور کرد و به این ترتیب فضایی تعاملی بین افراد سازمان و افراد دیگر سازمان

های کامپیوتری یا اینترنتی تواند بسیار مفید باشد. استفاده از آموزشواقعیت مجازی می سازهای آموزشی واستفاده از شبیه

 ها سودمند است. های جدیدی است که بكارگیری آن در سازمان)آموزش الكترونیكی( نیز از روش

ها با کارکنان است. طول این دورهآیند که سازمان به دنبال انتقال دانش به تعداد زیادی از های آموزشی در مواقعی بكار میدوره

های آموزشی واحد منابع انسانی تعیین شود. ریزیتواند متفاوت باشد و باید در برنامهتوجه به هدف و نوع دانش منتقل شده می

زیابی تری را به همراه دارد. همچنین امكان ارها منجر به استمرار در یادگیری شده و یادگیری عمیقبلندمدت بودن این دوره

ها ها است. برگزاری این دورهکنندگان از دیگر مزایای این دورهکنندگان و مستندسازی دانش مدرسان دوره توسط شرکتشرکت

 های معرفی شده از سوی واحد منابع انسانی سازمان انجام شود.ها و شاخصباید مطابق با دستورالعمل

 طور کلی سه نوع آموزش وجود دارد:به

های آموزشی ترین کارها. این دورهاند نیاز به آموزش دارند حتی برای سادهافرادی که به تازگی وارد سازمان شده رود:آموزش بدو و

ریزی شوند. بهتر است در هنگام استخدام نیروهای جدید، چند نیرو به صورت همزمان باید به وسیله واحد منابع انسانی برنامه

ای آموزشی را برای چند نفر برگزار کرد و نه یک نفر. حضور تعدادی بیشتر از افراد جدید در هوارد سازمان شوند تا بتوان دوره

شود. آموزش بدو ورود بسته به میزان پیچیدگی و های آموزش میکنار هم باعث تسریع فرآیند آموزش بدو ورود و کاهش هزینه

ای یک ندمدت مثاًل شش ماهه است و برای برخی کارها دورههای بلمهارت مشاغل، متفاوت است. برای بعضی کارها نیاز به دوره

ها هم باید شامل مسائل کاری باشد و هم آشنایی با محیط، قوانین و فرهنگ سازمان. افراد کند. این آموزشای کفایت میهفته

ها تأثیر زیادی بر این دوره مشی کلی سازمان و جایگاه آن در جامعه نیز تا حدودی آشنا شوند. برگزاری مناسبجدید باید با خط

ایجاد حس تعلق و تعهد سازمانی کارکنان دارد. اگر از ابتدا پیوندی درست با این افراد برقرار شود احتمال ترك کار از سوی آنها 

ا در افراد های آموزشی، عالقه و انگیزه کافی رهای اول کاری، بیشترین احتمال ترك کار وجود دارد. اگر دورهشود. در هفتهکم می

ها بهتر است از میان افراد فعال و پرانرژی شوند. مدرسان این دورهگذاری آموزشی میایجاد نكنند باعث به هدر رفتن سرمایه

سازمان انتخاب شوند تا تأثیری مثبت را ایجاد کنند. همچنین دادن بروشورهای سازمان و اشیایی با لوگو و نشانه سازمان در ایجاد 

 ر است.حس تعلق مؤث
توان سالیان سال به دانشی ها، دیگر نمیبا پیشرفت سریع فناوری و همچنین خلق سریع دانش در همه حوزه آموزش حین خدمت:
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های توانند در قالب دورهها بسته به پیچیدگی میقدیمی تكیه کرد. افراد سازمان نیاز دارند مرتبًا آموزش ببینند. این آموزش

ای باشد که همه افراد یک بخش یكباره و به طور کامل ها باید به گونهریزی این دورهبرگزار شود. برنامهمدت یا بلندمدت کوتاه

های حین خدمت هم شود. دورهکارها دچار مشكل می درگیر دوره نباشند. زیرا در این صورت آن واحد از نظر انجام روزمره

گذاری بر روی یله مؤسسات بیرون سازمان. باید توجه کرد که سرمایهتوانند درون خود سازمان برگزار شوند و هم به وسمی

 های درست و مرتبط، هدر دادن سرمایه و انجام کاری اضافه نیست، بلكه الزم و ضروری است.آموزش
ها ممكن است به وسیله افراد هایی خاص از سوی کارکنان است. این مهارتاین نوع آموزش شامل یادگیری مهارت آموزی:مهارت

ها از شكل هایی برگزار شود تا این مهارتخود سازمان کسب شده باشد یا افرادی بیرون از سازمان. در هر صورت باید کالس

ها بخشی از دانش ضمنی هستند که ار در یادگیرنده منتقل شوند. مهارتضمنی که در ذهن صاحب آنها جای گرفته به شكل آشك

روند. به همین دلیل انتقال آنها به تعداد بیشتری از افراد، از اهمیت زیادی برخوردار است. واحد با رفتن فرد از سازمان از بین می

هایی را برگزار کند. برگزاری این رای انتقال آنها دورهها را شناسایی و بمنابع انسانی باید با همكاری واحدهای مختلف این مهارت

های کارگاهی خاصی است. اگر امكان ایجاد این فضاها در سازمان باشد بهتر است در ها گاه نیازمند تجهیزات و محیطنوع دوره

 شوند. های مربوطه برگزار میسازمان برگزار شوند، در غیر این صورت، در خارج سازمان و در مكان

 های مدون به افراد درون سازمانانتقال دانش (۲

ها، به شكل قابل استفاده دانش مدون، به شكل مكتوب دانش که از طریق نوشتن مقاله، تجربیات شخصی، اسناد و مدارك سازمان

 را اطالعات سازمان،آن،  طی فرایندی است که دانش، شود. انتقالآید و با هدف انتقال ایجاد شده، گفته میبرای دیگران درمی
 انتقال آورد. در واقع،می وجود به را جدیدی درك دانش یا و داده ارتقاء را طریق یادگیری این از و کرده توزیع خود اعضای میان

 شود.می تعریف اطالعات گیرنده گروه یا شخص آن توسط تبدیل و جذب هم و به گیرنده اطالعات انتقال دانش هم

بندی به صورت انتقال دانش داخلی و انتقال دانش خارجی مطرح است. در انتقال دانش داخلی، واحد تقسیم برای انتقال دانش یک

گیرد. تولیدکننده دانش داخل خود شرکت است و در انتقال دانش خارجی، انتقال دانش از یک منبع خارجی به سازمان صورت می

دانش در دهنده دانش، و ظرفیت جذب در گیرنده دانش به عنوان دو عامل بر اساس تحقیقات انجام شده، دو عامل توانایی انتقال 

 اند.مؤثر در انتقال دانش شناخته شده

توانند در ها افراد میخی سازمانهای فردی افراد درون سازمان باشد. در برها و خالقیتتواند حاصل انگیزهخلق دانش، گاه می

مورد عالقه خود را به کمک امكانات سازمانی انجام دهند. سپس نتایج آن را با همكاران  های خالقانهخارج از ساعات کاری، فعالیت

شود. همچنین استخدام های خالقانه منجر به انتقال دانشی آشكار به دانش ضمنی درون افراد میدر میان بگذارند. این فعالیت

شود. در سازمانی که دارای سازی و خلق دانش میها باعث درونیگذاشتن تخصصهای متنوع و به اشتراكافراد با تخصص

 شود.تری خلق مینش بیشتر و متنوعهای متنوعی است داتخصص

های مرتبط با حوزه کاری آنها است که باعث سازی، حضور کارکنان سازمان در سمینارها و همایشهای درونییكی دیگر از شیوه

های عملی و پژوهشی مرتبط و ایجاد فرصتی برای تبادل ضوعات مرتبط، فعالیتهای مرتبط، افراد مرتبط، موآشنایی با سازمان

های ها و متخصصان باعث ورود دانش و ایدهشود. ارتباط با سایر سازمانها و جذب نیروهای متخصص میدانش با سایر سازمان

وه فعالیت آنها از طریق پژوهش و بررسی این های مشابه در سراسر دنیا و نحشود. همچنین آشنایی با سازمانجدید به سازمان می

 تواند دانشی جدید را خلق کند.می هاسازمان

هایی که فعالً کار کنند و تنها در حوزهها، خود را محدود میهای جدید مهم است. برخی سازمانتوسعه دانش سازمان به حوزه

های جدید و ناشناخته به خلق دانش جدید در سازمان کمک کنند. اما ورود به حوزهکنند و پژوهش میکنند نیرو جذب میمی
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ها باعث ورود دانشی جدید به سازمان های جدید و تشویق کارکنان به مطالعه در زمینه این حوزهکند. ورود سازمان به حوزهمی

رود و آنها احساس تر نمیای خاص فرادهد. وقتی ذهن افراد سازمان از محدودههای افراد را نیز افزایش میشود و خالقیتمی

های شود. اما در مقابل، سازمانی که مرتباً دانشکنند دانشی که دارند برای کار آنها کافی است، تدریجاً خالقیت در آنها کم میمی

نان کند باعث شكوفایی خالقیت و نوآوری در کارکهای فكری نو مواجه میجدید را به سازمان وارد کرده و کارکنان را با چالش

 داف سازمان باشد و نه خارج از آن.های جدید باید در راستای اهشود. البته طبیعی است که این دانشمی

سازی است. مطالعه مستندات سازمان، یا مستندات کلی مرتبط با حوزه کاری سازمان، باعث تبدیل های درونیمطالعه یكی از راه

سازی است. با برخورد با یک شكالت به وجود آمده، روشی دیگر برای درونیشود. همچنین حل مدانش آشكار به دانش ضمنی می

شود. سازمان باید افراد را به سازی میمشكل و حل آن )چه با کمک تجربه و چه به کمک مطالعه( دانش جدیدی خلق و درونی

 ی خالقانه برای مشكالت تشویق کند.هاحلیافتن راه

راهبردي سازمان بنادر و دریانورديمرکز مطالعات و بررسی هاي   
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 دانشی هاي شخصيتتيپ
مطالعه موردي کارکنان ستاد مرکزي سازمان بنادر و دریانوردي

 مقدمه

در راستای استقرار نظام مدیریت دانش ، یكی از ملزومات مهم و تأثیرگذار، شناسایی تیپ شخصیتی دانشی کارکنان 

 عبارتند از: حائز اهمیت هستند کهدو جنبه اساسی این موضوع از سازمان است. 

ها ی نیز برای آنبرند و دیگر ابعاد شخصیتهر کدام از کارکنان سازمان به تیپ غالب شخصیتی دانش خود پی می .۱

 آشكار خواهد شد و جنبه های مثبت خود را تقویت و برای نقاط ضعف تمهیداتی خواهند داشت.

خصیتی دانشی که در آن واحد یا های سازمانی به تیپ شتوان با تجمیع تیپ شخصیتی دانشی واحدها و تیممی .۲

برای استقرار نظام کارآمد مدیریت دانش در برنامه ریزی  بدست آمده، برده و از نتایجسازمان غالب است پی

 سازمانی بهره برد.

کاربرگی به  ۱۳9۳در سال  استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان بنادر و دریانوردیو در روند انجام مطالعات از این رو 

در زمینه مدیریت دانش  سازمان بنادر و دریانوردیستاد مرکزی منظور شناسایی تیپ شخصیتی کارکنان و مدیران 

کند تا سبک مواجهه خود این کاربرگ به کارکنان و مدیران کمک می پاسخ های ارائه شده به فردی طراحی شد. نتیجه

لیكن برای درك درست از نتایج بدست آمده  های دانشی خود را توسعه دهند.را با دانش سازمانی شناسایی و مهارت

 اع تیپ های شخصیت دانشی آشنا شد.الزم است تا ابتدا قدری با انو
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 تیپ شخصیتی دانشی 

 شخصیتی دانشی عبارتند از: هایانواع تیپ

بندی و سازماندهی (: این افراد اشتهایی فراوان به اطالعات و دانش دارند و دانش را دستهCollectorکننده )آوریجمع .۱

 کرده و جستجوکنندگان به غایت توانمندی هستند.

(: این افراد بسیار کنجكاو هستند و روابط فراوانی به همراه خود دارند و دیگران را به Connectorپیوند دهنده ) .۲

 دهند.کنند، پیوند میها را حل میافرادی که مشكل آن

عات العاده در ارایه اطالهای خوبی هستند و مهارتی فوقگو(: این افراد ذاتا داستانCommunicatorتعامل کننده ) .۳

 توانند حجم باالیی از دانش ضمنی را از خبرگان بیرون بكشند.برای افراد دارند و می

آورند، خطر وجود میها را بهها و سیستمها، مدل(: این افراد آغازگرهای واقعی هستند و تئوریCreatorخالق ) .۴

 ها هستند.های دست اول آنزارشها، مقاالت و گزنند. نویسنده کتابهای جدید میکنند و دست به آزمایشمی

گران قدری هستند و به شدت نسبت به صحت و کیفیت علمی دانش حساس هستند و (: این افراد تحلیلCriticنقاد ) .۵

 کنند.را کشف می های درونیایرادات و ناسازگاری

وقت خود را به استفاده  کنندگان فعال و موثری از دانش هستند و بیشتر(: این افراد مصرفConsumerمصرف کننده ) .6

 کنند.پردازند و دانش را به ارزش تبدیل میاند میاز دانشی که دیگران خلق، ذخیره، ارایه و حتی نقادی کرده

همانگونه که مشاهده می گردد هیچكدام از تیپ های شخصیتی ترجیح و برتری بر یكدیگر نداشته و به زبان دیگر در استقرار 

مامی این تیپ های شخصیتی نیاز داشته تا بتوان مراحل مدیریت دانش را بدرستی انجام داده و به سمت نظام مدیریت دانش به ت

 موضوع برقراری تعادل شخصیتی در بین آحاد و افراد یک سازمان است. اهداف پیش رفت. نكته حائز اهمیت در این

 شخصیتی دانشی هایهای تیپتحلیل داده 

تحلیل تیپ شخصیتی دانشی کارکنان انجام شد و نتایج توضیحات فوق و مبتنی بر نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها، اساس بر 

در سطح کل سازمان برابر  دهندگانتعداد پاسخشایان ذکر است . ارائه گردیده است تحلیل براساس سطح تحلیل کل سازمان 

 است.ارائه شده  شكل ل به شرح به تفكیک هر اداره ک نفر بوده که در نمودار ۲۳0

 دهندگان به تفكیک هر اداره کل: تعداد پاسخ۱شكل 
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صورت گرفته و  های الزم کاربرگ، تحلیلسؤال مطرح شده در  6های داده شده به پاسخجامعه آماری اشاره شده و بر مبنای 

 گردد.آورده شده است، مشخص می شكل که در  یروی نمودارشده بر  ذکر جایگاه هر کدام از افراد در شش تیپ شخصیتی

قابل  و به همین ترتیب برای کل جامعه اماری، افرادخصوص ترین تیپ شخصیتی در ترین و ضعیفقوی ن نمودارای از طریق

 شناسایی است. 

 

 دانشی جایابی تیپ شخصیتی: ۲شكل 

 

  تیپ شخصیتی دانشی کل کارکنان سازمان بنادر و دریانوردینتایج 

همانگونه که پیشتر نشان داده شده است، نتایج تیپ شناسی شخصیتی ستاد مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی  ۱شكل در 

و مان نداشته اشاره شد هر یک از تیپ های شخصیتی به تنهائی اثر منفی و یا مثبت بر چگونگی استقرار مدیریت دانش ساز

غالب شخصیتی  تیپسطح مطلوب در این خصوص برقراری تعادل در تمامی شاخص هاست. نمودار بیانگر این نكته است که 

. بعد از آن به ترتیب که برای موفقیت در مرحله اجتماعی سازی دانش کاربرد حیاتی دارد است آوری کنندهجمعکارکنان دانشی 

که سه مورد اول در مراحل بیرونی سازی و کننده قرار دارند. کننده و مصرفوند دهنده، تعاملهای شخصیت خالق، نقاد، پیتیپ

، اشاره به نكته ای حائز مصرف کنندهترکیب دانش نقش اساسی دارند . اما حداقل بودن میانگین عددی مربوط به تیپ شخصیتی 

توان گفت که در سازمان بنادر و میاهمیت داشته که باید برای استقرار نظام دانشی موفق سطح آن را ارتقاء داد به بیان دیگر 

گیرد و این بدان معناست که برد دانش به درستی صورت نمیکنندگی دانش افراد، کارپایین بودن بعد مصرف بدلیل دریانوردی

 برای بهره گیری از دانش موجود در سطح سازمان برنامه ریزی و توجه بیشتری معمول داریم.باید 
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 تیپ شخصیتی دانشی کل کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی :۱شكل 

  منبع :
 ۱۳9۳اسفند /  گزارش مرحله کاربرد دانشجلد پنجم : /  مطالعات استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان بنادر و دریانوردی
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 موج چهارم
 رویدادها
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 رویدادها و همایش هاي علمی

 هشتمين کنفرانس بين المللی مدیریت دانش و تبادل اطالعات

 ، پورتو، پرتغال 95آبان  ۲۱تا  ۱9 

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

 محورهاي مورد بحث در کنفرانس:

 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 

  داده شدهسازمان  مدارکفراداده و 

 سازمانی تجربیات 

 سازمان دهی سیستماتیک دانش 

 مهندسی مورد نیاز 

 شبکه های اجتماعی و بعد روانی 

 مطالعات ، متريک و سنجش و ارزيابی 

 ابزار و فن آوری برای مديريت دانش 

 

 پرتغال -پورتو : محل برگزاري

 
 

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

 ایران ، تهران ،۱395دي  3تا  ۲ 

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 در کنفرانس محورهاي مورد بحث

 مهندسي مكاترونيك و مكانيك 
 مکاترونیک، رباتیک و کنترل −
 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 -مهندسی پزشکی −
 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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  مقاومتی اقتصاد ویژه محوریت با اقتصاد و کارآفرینی مدیریت، ملی همایش اولين

  بنيان دانش کارهاي و کسب توسعه و

 ایران ، شهرکرد  ،۱395دي  ۲9

 دانشگاه آزاد اسالمی

 

 

 

 

 محورهاي مورد بحث در کنفرانس

  مديريت محورهای −
  بازرگانی مديريت −
  بازاريابی مديريت −
  المللی بین بازاريابی مديريت −
  استراتژيک مديريت −
  داخلی بازرگانی −
  دولتی مديريت −
  انسانی منابع توسعه −
  دولتی های سازمان طراحی −
  عمومی مالی و بودجه −
  عمومی گذاری مشی خط −

  روستايی و شهری توسعه و پیشرفت مديريت −
  تحول مديريت −
  صنعتی مديريت −
  عملیات در تحقیق −
  عملیات در تولید −
  عملکرد مديريت −
  تامین زنجیره مديريت −
  وری بهره و کیفیت مديريت −
  پروژه مديريت −
  اطالعات فناوری مديريت −
اطالعاتی منابع مديريت −

 
 

 1395دی  20  مهلت ارسال مقاله:

 1395دی  23 مهلت ثبت نام:

 مراجعه گردد. /http://www.entconf.comبرای اطالعات بیشتر به سايت 
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دانش و اقتصاد دانشیهيجدهمين کنفرانس بين المللی مدیریت   

 فرانسه، پاریس ،۱395بهمن  5تا  4

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

 
 

 :محورهاي مورد بحث در کنفرانس

 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 

 تبديل دانش به محصوالت و توسعه کسب و کار 

  مديريت سرمايه های فکری و مديريتIP 

 اقتصاد دانشي

 اقتصاد دانش 

 علم و نظريه اقتصاد دانش 

  کاردانش محور شرکت نوع کسب و 

 کارآفرينی در اقتصاد دانش محور 

 اقتصاد قديمی، اقتصاد دانش محور و اقتصاد جديد 

 مدلهای کسب و کار از اقتصاد دانش 

 بخش آموزش و پرورش در اقتصاد دانش 

 

 
 
 

 راجعه گردد.م https://www.waset.org/conference/2017/01/paris/ICKMKEبرای اطالعات بیشتر به سايت 
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مدیریت دانش  و کارگاه کنفرانس  

 آمریكا، وستونيه ،9۶اردیبهشت  8تا  4

Knowledge Management Conference & Workshop 

(APQC’S1 2017), 24-28 Apr.2017, TX, USA 

 :و کارگاه آموزشی مورد بحث در کنفرانس حورهايم

  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   −
 در تخصص و ارتباط با رسانه های اجتماعی در مديريت دانش همکاری −

 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،  −
 ، محتوا در مديريت دانش ه حل ها برای ايجاد افزايشاجرای را −
 يادگیری پردازش شناختی،  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  −
  رنامه های مشارکت داخلی و خارجی درس های آموخته و ب −
 ارزيابی اثر انتقال دانش در نتايج کسب و کار −

                                                           
 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  1
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 (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

 دانشگاه مدیریت دانشكده در مراسمی طی ۱395 سال در ایرانی شرکتهاي محصول نوآوري هايبرترین *

 شدند معرفی تهران

 معرفی با بود شده برپا تهران دانشگاه مدیریت دانشكده همت با که "ایرانی برتر محصول نوآوری ملی جشنواره" مهر ((( ۱۲

 و کاربردی دانش تقویت راستای در جشنواره این. داد پایان خود کار به جشنواره، ارزیابی کمیته برگزیده نوآورانه محصوالت

 همفكری برای را فضایی بتواند تا است این دنبال به و گرفته شكل کارشناسان و مدیران سایر به موفق شرکتهای تجربیات انتقال

 . نماید فراهم ایرانی کارهای و کسب در نوآوری سطح ارتقای جهت

 گزارش ارایه به علمی اساتید و جشنواره اجرایی کمیته رئیس نخست بخش در: گردید برگزار اصلی بخش ۳ در مراسم این

 زبان از نوآوری حوزه در موفق شرکتهای تجربیات ارائه به دوم بخش در. پرداختند جشنواره نظری هایچارچوب و هافعالیت

 لوح" اعطای با و شدند معرفی جشنواره منتخب نوآورانه محصوالت نیز جشنواره پایانی بخش در و شد پرداخته آنها مدیران

  .آمد عمل به تقدیر آنها از "ایرانی برتر محصول نوآوری زرین

 بانک "آشنا بانک" خدمت پاسارگاد، بانک "هوشمند ساعت روی بر بانكداری افزار نرم" از عبارتند جشنواره منتخب محصوالت

 اول بانک)بام سامانه" نوآفرین، پرداز ریل شرکت "فدك ستاره ۵ قطار" اول، همراه شرکت "گردشگر کارت سیم" نوین، اقتصاد

 سامانه" و "حاتم طرح" جم، کاالی تدبیر شرکت "۲۵ استراموکس قرص" و "۱0 ریزاملت قرص" ایران، ملی بانک "(من

 بانک "ایرانی کاالی اعتباری کارت" رفاه، بانک "بانک تبلت" انصار، بانک "بانک همراه در رانندگی و راهنمایی جرائم پرداخت

 (.پارس) مپنا ژنراتور ساخت و مهندسی شرکت "مگاواتی ۱8۵ ژنراتور" و اقتصاد مهر
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 ۱395بررسی مدیریت سواحل، بنادر و مهندسی سازه هاي ساحلی در همایش آبان ماه *

 محیط ساحلی، هایسازه و بندر مهندسی بنادر، و سواحل مدیریت مهر ((( ۱۱

 است موضوعاتی از لوله وخطوط فراساحل مهندسی و ایمنی و دریایی و زیست

 دریایی هایسازه و بنادر سواحل، المللیبین همایش دوازدهمین در امسال که

 .شودمی بررسی

 اعالم با دریایی هایسازه و بنادر سواحل، المللیبین همایش دوازدهمین دبیر

 ارتقای جهت فكر اتاق ایجاد: داشت اظهار خبرنگاران جمع در موضوع این

 سواحل، حوزه در روز به فناوری از استفاده در بنادر و سواحل مهندسی دانش

 .است همایش این برگزاری اهداف از دریایی هایسازه و بنادر

 همایش این برگزاری بابت دولت فرهنگی سیونیکم از: افزود الهیار محمدرضا

 وی .شد خواهد برگزار ماه آبان دوازدهم تا دهم هایتاریخ در که گرفتیم مجوز

 و کرد عنوان المللیبین متخصصان از نفر ۴6 را همایش علمی کمیته اعضای

 .شودمی برگزار جانبی نمایشگاه همایش این حاشیه در: گفت

 ارائه شفاهی صورت به مقاله ۱۳0 آنكه ضمن است شده اخذ همایش دبیرخانه توسط مقاله خالصه ۴۱6 تاکنون: افزود الهیار

  .دارند حضور امسال دریایی هایسازه و بنادر سواحل، همایش در کشور ۳0 و شودمی

 

 شودمی برگزار پيشرفته ساخت و مواد بنياندانش هايشرکت همایش*

 شرکت همایش علمی معاونت پیشرفته ساخت و مواد توسعه ستاد مهر ((( ۱۲

 تبیین هدف با را پیشرفته ساخت و مواد های فناوری حوزه بنیان دانش های

 دانش های شرکت با تعامل و آشنایی ستاد، این های برنامه و گیری شكل اهداف

 .کندمی برگزار آنها پیشنهادات و نظرات از استفاده همچنین و حوزه این بنیان

 ساخت و مواد هایفناوری حوزه بنیاندانش هایشرکت همایش راستا، این در

 صنعتی مدیریت سازمان های همایش مرکز در جاری سال ماه آبان 6 پیشرفته

 سایت به توانند می همایش این در حضور برای عالقمندان که شود می برگزار

  .کنند حاصل تماس 0۲۱66۵۳۲679 شماره با یا کرده مراجعه ستاد

 کشورها در ثروت تولید و فناوری توسعه کلید پیشرفته مواد است، گفتنی

 و پلیمرها سرامیكها، فلزات، شامل پیشرفته، مواد فناوریهای حوزة. است

 اغلب توسعة که بوده آنها تولید و ساخت فرایندهای و پیشرفته کامپوزیتهای

 میكروالكترونیک، تجدیدپذیر، انرژیهای هوافضا، قبیل از) پیشرفته فناوریهای

 با مرتبط های فناوری و پیشرفته مواد به دسترسی گرو در...( و فناوری زیست

 .است آن
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 دانشی کارکنان سكوت و شخصيتی عوامل بين رابطه بررسی

 
 مهدی افخمی اردکانی، افسر خلیلی صدرآبادمولف/ مترجمان: 

  مدیریت دانش موضوع:

 ۱۳9۱ سال انتشار :

 ۱۳9۱زمستان  – ۱8شماره  -پژوهش نامه مدیریت عمومی : منبع

 

  چكیده:

 گاهی اما باشند، داشته مشارکت سازمان توسعه درجهت خود پیشنهادات و نظرات ها، ایده دانش، با که رود می انتظار کارکنان از چه اگر

 را خود حرف سازمانی، مسائل درمورد اینكه درباره گیریتصمیم در فرد، شخصیت نوع. کنند پیشه سكوت که دهند می ترجیح آنها اوقات

 گرفته صورت کارکنان سكوت گیریشكل در شخصیتی عوامل نقش بررسی هدف با حاضر پژوهش. کند ایفا مهمی نقش تواندمی بزند،

 حدود مورگان جدول اساس بر آماری نمونه حجم و( نفر ۳۴0حدود) نفت صنعت پژوهشگاه دانشی کارکنان شامل تحقیق آماری جامعه. است

 نمونه. است ساختاری معادالت سازی مدل بر مبتنی و همبستگی شاخه از و توصیفی نوع از حاضر تحقیق روش. است شده برآورد نفر ۱80

 شده تحلیل و تجزیه لیزرل افزار نرم با شده آوری جمع هایداده. باشد می پرسشنامه هاداده گردآوری ابزار و ساده تصادفی روش به گیری

 بین که حالی در دارند؛ سكوت با معناداری و منفی رابطه شناسی وظیفه و گشودگی گرایی،برون شخصیتی ابعاد که دهدمی نشان نتایج و

 .نشد مشاهده معناداری رابطه سكوت با رنجوری روان شخصیتی بعد بین آنكه ضمن دارد؛ وجود معنادار و مثبت یرابطه سكوت، و سازگاری

 
 مقاله درپیوند زیر قابل دسترسی استادامه 

http://jmr.usb.ac.ir/article_1016_116.html 
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 بررسی مولفه هاي کليدي استقرار مدیریت دانش 

 در سازمان هاي دریایی

 
 مجید یوسفی/ علی رضا عالی پور/ ترانه عنایتیمولف/ مترجمان: 

  مدیریت دانش موضوع:

 ۱۳90 سال انتشار :

 ۱۳90تابستان  - ۵8شماره  -فصلنامه علوم و فناوری دریا : منبع

  چكیده:

 هایشایستگی و دانش قبیل از دریایی هایسازمان ناملموس هایدارائی. است دانش بر مبتنی دریایی هایسازمان در کار و کسب محیط

 و دانش مدیریت استقرار کلیدی عوامل شناسایی. کرد مدیریت و شناسایی باید را دریایی هایسازمان فكری هایسرمایه و نوآوری افراد،

 این در. شود می دریایی هایسازمان در جدید دانش تولید و علمی هایگنجینه حفظ موجب دریایی های سازمان در آن سازیپیاده

 مدیریت استقرار کلیدی مولفه چهار تاثیر که شده پرداخته دریایی هایسازمان در دانش مدیریت استقرار بر مؤثر عوامل بررسی به پژوهش

 اساتید، شامل آماری جامعه. شدند بررسی دریایی هایدرسازمان( اطالعات فناوری سازمان، فرهنگ سازمانی، یادگیری انسانی، منابع)دانش

. است شده تعیین مورگان و کرجسی جدول برابر که  بوده نفر ۱08 مطالعه مورد  نمونه. داشتند دریایی تخصص که است مدیرانی و فرماندهان

 آمار از ها داده توصیف برای و بوده پیمایشی – توصیفی پژوهش روش. بود ساخته محقق سوالی ۴0 پرسشنامه ها،داده گردآوری ابزار

 سازمانی، یادگیری انسانی منابع %9۵ اطمینان سطح در که است شده استفاده استنباطی آمار از پژوهش سواالت بررسی برای و توصیفی

 .دارند تأثیر دریایی هایسازمان در دانش مدیریت استقرار بر اطالعات آوریفن و سازمان فرهنگ

 
 ادامه مقاله درپیوند زیر قابل دسترسی است

http://navy.iranjournals.ir/article_1165.html 
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 فنی دانش توسعه و توليد در دانش مدیریت نقش بررسی 

 دریایی  هايسازه اجراي 
 

 امیرمنصور عبدالهی/ علی مریدیمولف/ مترجمان: 

 مدیریت دانش موضوع:

 ۱۳8۵ سال انتشار :

  دریایی های سازه و بنادر سواحل،بانک مقاالت هفتمین همایش : منبع

 

 کسب تاکنون که هاییدانش و گذشته تجربیات از استفاده در ضعف همچنین و خطا و سعی روش کارگیری به هاپروژه اغلب در  چكیده:

 استفاده و حفظ تجربیات، کسب دلیل همین به. رودمی هدر به ملی هایسرمایه از هنگفتی مبالغ آن نتیجه در که خوردمی چشم به اندشده

 مطرح موجود مشكالت برای حلیراه عنوان به توانمی را امر این به پرداختن و بوده برخوردار بسیاری اهمیت از بعدی هایپروژه در آنها از

 و تجربیات کارگیری به زمینه در ایویژه اهمیت از آنها اجرایی روشهای بودن پیچیده و خاص به توجه با دریایی هایپروژه میان این در. نمود

 . باشندمی برخوردار فنی دانش

 افراد ذهن در بیشتر که باشدمی ضمنی دانش نوع از دریایی هایپروژه خصوصا هاپروژه اجرای مختلف مراحل از حاصل تجارب و دانش

 تجربیات و دانش این اگر. نگیرد قرار سازمان در مجدد استفاده مورد گاههیچ افراد این رفتن با است ممكن و دارد قرار پروژه اجرای درگیر

 شده آنها هزینه و زمان کاهش ها،پروژه اجرای فرآیند بهبود موجب گیرد، قرار مجدد استفاده مورد و شود گذاشته اشتراك به شده، مستند

 این تحقق برای که کرد حل کمتر هزینه و زمان با آنرا مشكل، بروز صورت در و کرده جلوگیری مشابه مشكالت بروز از تواندمی همچنین و

 . باشدمی پروژه در دانش مدیریت توسعه به نیاز امر

 British شرکت قبیل از دریایی هایسازه زمینه در فعال المللیبین معتبر و مختلف هایشرکت تجربیات بررسی ضمن مقاله این در

Petroleum قرارگاه فنی دانش برداریبهره و ثبت برای دانش مدیریت مدل یک دانش، مدیریت از استفاده با خود هایهزینه کاهش در 

 در و آنها تكمیل و تحلیل پردازش، تجربیات، و اطالعات ثبت و آوریجمع مرحله سه شامل مدل این. است شده ارائه( ع) نوح سازندگی

 .باشدمی گرفته شكل دانش ارائه نهایت

 
 این مقاله در آدرس زیر قابل دسترسی است: متن کامل

http://www.ensani.ir/fa/content/145412/default.aspx  
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 دریایی  صنایع در نوآوري و دانش مدیریت ارتباط بررسی

 
 محمد رضا سهیلی فر/ میرعلی سید نقویمولف/ مترجمان: 

 صنایع دریایی – مدیریت دانش موضوع:

 ۱۳87 سال انتشار :

 ایران دریایی صنایع ملی همایش دهمینمجموعه مقاالت : منبع

 گونه هر جریان در را اساسی نقش باید انسانی نیروی. دارد آنها مدیریت و دانش علم، به زیادی وابستگی نوآوری  چكیده:

 دستاوردهای و علم مدیریت از استفاده برای ها سازمان که میدهد نشان اخیر تحقیقات. کند ایفا دریایی صنایع جمله از فعالیت

 بررسی به مقاله این. هستند قائل انسانی نیروهای نقش بر سزایی به اهمیت باشد می اطالعات فناوری درراستای غالباً که آن

 که ای مسئله مهمترین. پردازد می دریایی صنعت بر تمرکز با مطالعات سری یک انجام با نوآوری و علم مدیریت میان ارتباط

 و محصول یک برای نوآوری استراتژی توسعه در بایستی دریایی صنایع مدیران که است این آمد دست به تحقیق و مطالعه دراین

 که داد نشان مطالعه این همچنین. باشند داشته انسانی نیروی منابع به بیشتری تاکید و اهمیت تغییر، و نوآوری عملیات انجام

KM (دانش مدیریت )فعالیتهای همزمانی هنگام در HRM (انسانی منابع مدیریت )و نرم IT (اطالعات فناوری )می سخت 

 .کند ایفا را موثری نقش تواند

 
 این مقاله در آدرس زیر قابل دسترسی است: متن کامل

http://www.civilica.com/Paper-NSMI10-NSMI10_111.html 
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 ریسک مدیریت نگاه با شناورها نشستن گل به ریسک تحليل
 

 قدیراله مرادی / روزبه پناهیمولف/ مترجمان: 

 مدیریت دانش موضوع:

 ۱۳9۵ :سال انتشار

 ۱۳9۵تابستان  - 78شماره  -فصلنامه علوم و فناوری دریا منبع: 

. نمایدمی تهدید را دریایی نقل و حمل همواره دریایی، عمده سوانح از یكی عنوانبه کشتی نشستن گل به : مقاله چكیده

 یک در ریسک که جاییآن از. باشد داشته زیستمحیط و اقتصاد جامعه، بر باری فاجعه تأثیر تواندمی رویداد این پیامدهای

 ریسک محاسبه با آشنایی هدف با مقاله این شود،می محاسبه وقوع پیامد در وقوع فرکانس ضرب حاصل صورتبه عمومی تعریف

 ارزیابی برای تاکنون که هاییمدل اساس، این بر و پرداخته وقوع پیامد و وقوع فرکانس مفهوم دو تشریح به دریا، بستر با برخورد

 در قطعیت عدم. است نموده تحلیل ریسک مدیریت منظر از و کرده مرور را اندیافته توسعه کشتی نشستن گل به ریسک

 و عدم جدید، متغیرهای سازیپیاده به نیاز یا و تازه اطالعات آمدن دستبه صورت در روزرسانیبه قابلیت جود و عدم خروجی،

 متغیرهای ساماندهی در قابلیت وجود عدم و تأثیرگذار عوامل وضوح عدم جدید، شناورهای و هاموقعیت با تطابق قابلیت جود

 .هستند دارا را هاآن از تعدادی یا و یک حداقل موجود هایمدل که هستند ضعفی نقاط جمله از پویا،

 
 :قابل دسترسی است مقاله در آدرس زیراین  متن کامل

http://navy.iranjournals.ir/article_21481.html 
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 موج ششم
 دانش نما
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 معرفی کتاب و سایت
 

 

 «حمل و نقل دریایی»

 محمود صفار زاده، ابراهیم عزیز آبادی یسندگان :نو 

 شهباحمید حمیدی، محمد علی 

 اسرار دانش :انتشارات

 ۱۳8۵ تاریخ نشر :

 صفحه ۵67 تعداد صفحات:

 شرح مختصر :

مروری بر حمل و پس از فصل تدوین شده است،  ۱0که در کتاب حاضر  

نقل دریایی در قالب بیان تاریخچه، روش های مختلف حمل و نقل 

و طبقه بندی بنادر از دیدگاه عملیاتی، به  انواع کاالهامعرفی دریایی، 

معرفی اقتصاد حمل و نقل دریایی پرداخته و با ارائه حقوق بازرگانی 

دریایی، قوانین حمل و نقل، ایمنی و امنیت دریانوردی و لجستیک 

حمل و نقل دریایی، مطالب مفید  و آموزنده ای را برای خوانندکان در 

 ان می آورد. خصوص حمل و نقل دریایی به ارمغ

 وزیری :کتاب قطع

 

  اطالع رسانی رویدادهای علمی کشورپایگاه 
allconferences.irhttp://www. 

 علمی کشور رویداد هایپیرامون  اطالعات اخبار ارائه آخرین پایگاه
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 دانش نهفته دریانوردان مستند سازي تجارب و
 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 ،یایی دریانورداندانش و تجارب در 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 تیها و ناخداهای کشدریانوردان فعلی کشور شامل فرماندهان، افسران، کاپیتان ،انجام گردید. حوزه این تحقیقاز 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. سازی و ثبت تجارب ذهنی دریانوردان و استفاده از دانش شفاهی آنان می 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 گناوهر متناسب با گویش های بناد که ها

 در دریاموقعيت یابی 

یا نقطه  ها و با استفاده از قطب نما و ستارهها و رادارها   GPSپیش از اختراع وسائل پیشرفته امروزی نظیرمسیر یابی در دریا 

انجام  یا حتی صدای پرندگان دریایی و نفتیسكوهای و چراغهای روی دریا مثال چراغ کشتی ها یا  مثل کوه ها در روز های ثابت

به ساحل با چشیدن آب یا بو کردن گل کف خور یا دریا بصورت در خورها و مناطق نزدیک همچنین ناخداها  .می پذیرفته است

 ینا از که یا سفر می کنندره روی درستاب هفده با حسارس همیشه خلیج فاا های ناخد زدند.موقعیت لنج را حدس می تخمینی 

ار به قررس خلیج فاق به شرل مسیر شماره در ستاهفده ین ر هستند. ایگر سیاره ی دستاده پانزو ثابت ره ستاره، دو ستاهفده 

 :هستندزیر 

، ی(ھماك ) سما -7؛ قعوا -6ق؛ عیو -۵؛ ناقله -۴؛ نعش -۳؛ فرگد ) فرقد( -۲؛ ستاثابت ره ی « یا » یا« که ستاه» گاره ستا -۱

 -۱۵؛ ینرحما -۱۴ب؛ عقر -۱۳؛ کلیلا -۱۲؛ تیر -۱۱زه؛ جو -۱0؛ مطلع -9از: تند رعبا بجنوف رطبه ق شراز  سپس؛ ثریا -8

به ب جنو ره ها ازین ستااترتیب ار دارد.قرو در شمال ست اثابت ره ی مین ستادوقطب که  -۱7ر(؛ سلبار )سله با -۱6سهیل؛ 

، ناقهق، عیو، قعك، واسما، ثریا، نیز: مغیبل شماف رطبه ب غرزه و از جوو تیر ، کلیلب، اعقر، ینرحمار، سلبا، قطبب: سمت غر

کامل آگاهی مچنین ھست. ر ابندن از شدو دور یک دنشانه نزره ای، ستاب هر مغرو نكه مطلع آفرقد می باشد. توضیح و نعش 

آن نیز به ردی یانودرمسیریابی صحیح و یا لنج و شناورها در درتعیین موقعیت ای برره ها ین ستااگرفتن ار قرز رطبه ن یااناخد

 کند.کمک می ها 
ناخدایان قدیم بندردیلم که با محدودیت تجهیزات رد یابی وراه یابی امروز و فقط با استفاده از)دیره( قطب نما ومحور تابش ماه 

ی بدون موتور و بوسیله با حداقل امكانات، حت"وخورشید وستارگان )ُمجرا( مسیرهای دریایی را تشخیص می داده اند وبعضا

شراء )بادبان(، لنج خود را ازبندردیلم تا دورترین بنادرهندوستان وپاکستان ومناطق شرق آفریقا وتمام بنادر کشورهای عربی 

 هدایت می کرده اند. 
یره ایره است(، دچهارم داکواتر)وسیله ناوبری که یک مانندقبل از مجهز شدن لنج ها به رادار، بی سیم و جی پی اس از وسایلی 

نیز لنج )قطب نما(، سكستان )وسیله ناوبری که یک ششم دایره است( و روش دریانوردی قیاس )فن محاسبه موقعیت در دریا( 

 استفاده می گردیده است.
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 (قسمت اول س)بخش واژگان دریایی 
 .سا : ساج هندی، نوعی از چوب که برای لنج سازی از آن استفاده می گردد 

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

 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  
 ِعرشه و رویه فوقانی لنج تهس : 
 کشتی و سرخن به معنی روی انبار و عرشه لنج صیادی و باری و مسافری سرخن : خن یا مخزن و انبار 
  سرهنگ : بعد از ناخدا امور لنج با سرهنگ است، دستورات ناخدا به ترتیب به سرهنگ و نایب سرهنگ و سپس به جاشو ها و دیگر

 خدمه کشتی منتقل می شود
 سَریدان : آتشدان لنج را گویند 
 خ های کشتی را گویند)گویش بندر کنگ(سِچاچ : گرفتن درزها و سورا 
 سطحه : سطح و عرشه اصلی لنج را گویند 
 سفر گپ : سفر دریایی بزرگ که معموال شامل رفتن به هند و آفریقا می شود 
 خته سكان : فرمان لنج که در راندن کشتی به ان جهت و سو می دهد و اختراع آن را به ایرانیان نسبت می دهند. سكان لنج را از نوع ت

 های کلفت درست می کنند و به انتهای کشتی وصل می کنند.
  ،سكانی: کسی است فرمان را بدست دارد و مسیر کشتی را در قطب نما طبق دستور ناخدا در پیش می گیرد. در جهازهای بادی قدیم

 ساعت هر سه ساعت یكنفر فرمان کشتی را بدست داشت ۲۴چهار نفر سكانی کار می کردند که در طول 
 سِل : روغن کوسه یا دیگر ماهیان است که به بدنه لنج می مالند که بوسیله آن بدنه لنج از پوسیدگی و آسیب احتمالی حفظ می گردد 
 سلسله : زنجیر لنگر که آن را سنگین و به زیر آب می برد 
  برای خود و خانواده خود کاال میخرندسِلف : مبلغی است که جاشوها و کارکنان لنج ها در مسافرت خارجی از ناخدا می گیرند و 
 سُلوب : قیافه ، نما و شكل ظاهر کلی لنج 
  سَلیدان : نام آشپزخانه لنج است که بصورت مكعب می سازند و یک طرف آن باز است و تمام قسمت های داخلی آن را با صفحات آهن

 به اسم چیكو می پوشانند.
  تن ماهی در آن می ریزند. ۵سِماچ : نوعی از قایق ماهیگیری که تا حدود 
 سِماك : قایق ماهیگیری 
  تن ظرفیت دارد و از آن برای تردد در مسافرت های کوتاه دریایی استفاده می گردید ۱00سمبوك : نام نوعی از شناور که در حدود 
 سمر : چوب یا هر شی ء شناور در روی آب را گویند 
 می گرفت و برای استقرار بادبان مناسب بود سَمعه : جهازی بود که در گذشته مورد استفاده قرار 
 سَن : لنگر کشتی برای صخره های مرجانی 
 سناد : حرکت  منظم و آرام لنج بر روی آب بدون تكان خوردن و پلو به پهلو شدن 
 سندوق ماچِله : صندوقی فلزی یا تخته ای و محل ذخیره آذوقه ملوانان 
 م را گویندسنِگار : همراهی دو یا چند لنج در سفر با ه 
 سَنگَل : زنجیر متصل به لنگر را گویند 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

