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ش ـج دانـرویـک به تـمـدف کـبا ه» 

صی حوزه های بندری و دریایی، ـتخص

ت به ـبـسـادگی دارد تا نـریه آمـاین نش

خاص حقیقی ـته اشـش اندوخـر دانـشـن

ل و ـمـت حـعـنـال در صـعـو حقوقی ف

 «د ـایـمـدام نـی اقـایـل دریـقـن
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 زینضرورتی بدون جایگ  «فرهنگ» 
ديگر چندان به حجم و نوع سرمايه ها و پشتوانه اقتصادي آنها در عصر حاضر مالك توفيق سازمان ها 

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

 رقابتي آن سازمان ها در ميدان وسيع و گسترده بازار تجارت و  تي آن به عنوان مزيكاربرد و فرآور

 

 موج اول
 سرمقاله
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 فناوری اطالعات  مدیریت دانش و

 قرار اشاره مورد IT نام با مخفف صورت به را آن معموالً كه (Information Technology) اطالعات فناوري

 مورد در .است شده افزوده ما يروزمره واژگان دايره به متخصصان زبان از امروزه كه است اصطالحي دهند،مي

 از ترساده واژه از استفاده تكنولوژي، و مديريت تخصصي هاي واژه از بسياري مانندبه  هم اطالعات فناوري

 اين باشيم، نداشته ذهن در اطالعات آوري فن از كارآمد و شفاف تصويري اگر حال، اين با .است آن كردن تعريف

 به لحظه هر و روز هر كه راهكارهايي و افزارها نرم ،هافناوري ،ابزارها از انبوهي ميان در كه دارد دوجو خطر

 .بگيريم كار به درستي به خود كار و كسب و زندگي در را آن نيمنتوا وشده  غرق شوندمي افزوده ما دنياي

، (Capture) دريافتپنج فرآيند  طي را اطالعات كه است هاييروش و ابزارها يهمه شامل اطالعات فناوري

براي بشر  (Analysis & Use) استفادهو تحليل و  (Exchange) ارسال يا مبادله، (Process) پردازش، (Store) ذخيره

 هايي مجموعه در يافته سامان خود و رسمي غير هاي شبكه وسيله به پيشتر دانش قابل بهره برداري مي نمايد.

 عالقه دليل به كه مطلع افراد از متشكل علمي، فلامح. مي آمد وجود به ي هستند،مند نظام در حال مرور به كه

 و الكترونيک پست طريق از يا و تلفني ، رو رودر هاي گو گفت طريق از معموال آمدند، مي هم گرد مشترك هاي

 زمينه در چشمگير هاي پيشرفتبا بروز اشتراك و تبادل دانش خود مي پرداختند. اما  به ارتباطيي ها شبكه

 مثال براي .است دهمآ وجود به دانش مديريت هايفراينداجراي  بهبود براي جديدي امكانات اطالعات فناوري

، سيستم هاي الكترونيكي اطالعات اسكنرها، ميكرو فن ها، پايگاه هاي داده، موتور هاي بازيابي مانند ابزارهايي

 كمک (EPSS) عملكرد پشتيباني و (DSS) گيري تصميم پشتيبان هاي سيستم، و ها داده خازنم ،مديريت اسناد

 و شخصي هاي كامپيوتر افزون روز تعدادهمچنين افزايش . اند كرده دانش مديريتپيشرفت نظام  به شاياني

 هاي شبكه .كند مي فراهم را بهتر رقابتي هاي موقعيت كسب امكان سازمانها براي ،ارتباطي هاي شبكهبرقراري 

 برقرار ارتباط ، اند پراكنده جغرافيايي نظر از ولي مشترك اهداف داراي كه افرادي بين دنتوان مي كامپيوتري

 .نمايد تركيب و تسهيم مكاني و زماني مرزهاي فراسوي را آنها خالقيت و ايده و كرده

 .است آن الانتق تسريع و دانش به دسترسي امكان افزايش ، دانش مديريت در اطالعات فناوري تاثير بيشترين

 هاي قالب در را آن دتوان مي ساخته، فراهم آن را صاحبان ذهن از دانش ساختن خارج امكان اطالعات فناوري

 نمايد. منتقل جهان سراسر در سازمان تجاري شركاي و داخلي اعضاي ديگر به و هگنجاند منظم

 محمد صادق بهرامی

 دبير تحریریه ماهنامه الكترونيكی امواج دانش
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 موج دوم
 تازه ها
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 فناوری انتقال و دانش مدیریت

 مهم بسيار عناصر از يكي. است توسعه حال در كشورهاي در مديريتي اساسي ملزومات از يكي فناوري، انتقال مديريت

 دست به توجهي قابل مزاياي هم كنار در توانند مي فناوري انتقال و دانش مديريت. است دانش مديريت آن، در حاضر

 چه آن بسا چه شويم؛ ملي مقياس در كالن هاي كاري  دوباره و ها هزينه متحمل بايد هم، كنار دو ناي نبود در و دهند

 هزينه با كه است چيزهايي آن از حراست و نگهداري در ها آن ناتواني دارد مي نگه عقب ها قدرت برابر در را كشورها

 ديگر به فناوري انتقال بلكه گيرند، مي درس خود اشتباهات از تنها نه پيشرو كشورهاي كه حالي در آموزند، مي گزاف

 .بينند مي خود دانش توسعه براي مناسب فرصتي را كشورها

 شود؟ مي داده ارتقاء چگونه صنعت يک در فناوري
 منقضي هاست مدت صنعت يک در موجود فناوري گاهي كرد؛ تصور مختلفي هاي حالت در توان مي را صنايع در فناوري ضعف

 يا موبايل، اينترنت مختلف هاي نسل نمونه عنوان به. است شده معرفي آن براي بهتري و كاراتر بسيار هاي زينجايگ و شده

 فناوري بنيادين تغيير به نياز شراطي چنين در. شوند مي خود پيشينيان جايگزين مرتب كه جديد فناوري با پردازشگرهايي

 به در صنايع يا ها سازمان فناورانه هاي توانمندي كمبود در بايد را عفض نقطه گاهي ديگر، سوي از.دارد وجود استفاده مورد

 .است موسوم Technology Readiness Level يا فناوري آمادگي سطح به كه چيزي كرد؛ تفسير موجود فناوري كارگيري

 
 فناوري بكارگيري و توسعه مراحل

 :دارند رو پيش اصلي راه دو مختلف صنايع باشد كه حالتي هر به فناوري در ضعف رفع براي

 فناوري زاي درون توسعه .1

 برتر فناوري صاحبان از فناوري انتقال .2

 در كامل طور به صنعتي استفاده تا آزمايشگاهي تحقيقات از آن توسعه مراحل تمام زا درون بصورت فناوري كسب روش در

 از ناشي جديد هاي فرصت همانند خاص موارد در جز به و است بر هزينه و برزمان كاري اغللب كه شود مي طي سازمان داخل

 ايجاد موارد ي دربقيه دارد؛ دوجو فناوري جهاني جريان با همراهي امكان كه فناوري يا علم زمينه در انقالبي تحوالت برخي

 يا دفاعي مسائل ملي، امنيت كه استثنائاتي بايد البته شود؛ نمي توصيه توسعه حال در كشورهاي براي فناوري زايدرون

 .كرد اضافه آن به نيز را كند مي ايجاد ها تحريم مانند هايي محدوديت
 به فناوري انتقال همواره كشورمان در. است برتر فناوري صاحبان از فناوري انتقال و خريد فناوري،  به  دستيابي ديگرِ روش

 به عمدتاً فناوري انتقال موارد از بسياري در متاسفانه اما است بوده مطرح نياز مورد هاي فناوري كسب راه ترين مهم عنوان
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 و نيست كوتاه مدت فناوري قالانت كه است اين تامل قابل نكته ولي است؛ شده اكتفا فني مستندات دريافت و تجهيزات خريد

 .است دانش آن مهم هاي جنبه از يكي كه دارد خاصي هاي پيچيدگي

 فناوري انتقال در مهم عنصري دانش،

 سادگي به فناوري انتقال عمل باشد داشته وجود فناوري دريافت و ارسال منبع اينكه محض به شود مي تصور گاهي

 مي فناوري انتقال در شكست به اغلب فكر طرز اين ندارد؛ وجود تيبانيپش و تسهيلگري به نيازي و گيرد مي صورت

 همراه به چيزي استفاده غيرقابل دستوالعمل و نقشه كاتالوگ، تعدادي يا و آالت ماشين تعدادي انتقال جز و انجامد

 ديد خواهيم ادامه در. نمايد عبور هاست دانش و ها تخصص انواع شامل كه ارتباطي كانال يک از بايستي فناوري. ندارد

 بالاستفاده صنعت يا سازمان در فناوري دانش، مديريت بدون حتي داد؛ نخواهد رخ فناوري انتقال دانش، انتقال بدون

 شود مي موجب پشتيبان، جايگاه در دانش مديريت و است فناوري مقوله در اساسي عنصري دانش كه چرا بود؛ خواهد

 .شود طي كارآمد و مؤثر طور به فناوري بلوغ و انتقال فرايند

 تر عميق نگاهي فناوري، انتقال

 انتقال فرايند. بيندازيم نگاهي فناوري انتقال خودِ  به است بهتر فناوري انتقال و دانش مديريت رابطه بررسي از پيش

 افزار انسان و رافزا فن افزار، اطالع افزار، سازمان شامل مختلف هاي مؤلفه از پيوسته هم به اي زنجيره شامل فناوري

 .گيرند مي قرار استفاده و برداري بهره مورد و جذب آموزش، كه است

 

 :است زير اساسي فعاليت ۶ شامل تكنولوژي انتقال فرايند

 شوندمي شناسايي و بررسي نياز مورد يا موجود فناوريهاي از فهرستي آن در كه فناوري شناسايي. 
 دارد رو پيش هاي محدوديت نيز و خود عملياتي و استراتژيک اهداف به توجه با سازمان يک آن در كه تكنولوژي انتخاب 

 .كند مي انتخاب قبل مرحله در شده فهرست هاي فناوري ميان از را هايي گزينه
 گيرندمي قرار سازمان اختيار در استفاده جهت و شده كسب منتخب، هاي فناوري آن در كه فناوري اكتساب. 
 به منجر تدرنهاي و شود مي استفاده جديد خدمات و محصوالت بهبود يا توليد در فناوري آن در كه فناوري از برداريبهره 
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 .شد خواهد سازمان براي فناوري بر مبتني پذيريرقابت و ثروت خلق افزايش
 و باشدمي نهفته فناوري در كه سازمان رقابتي هايمزيت و اسرار از حفاظت اول است، رويكرد دو دربرگيرنده حفاظت 

 و تجارب از حفاظت و مستندسازي براي ييهاروش تعبيه دوم رقابتي؛ بيروني فضاي به فناوري ناخواسته انتقال از جلوگيري

 .سازمان افراد دانش
 تعامل و استفاده انجام، بر مبتني فناوري دانش سازيبومي و جذب يادگيري. 

 

 

 فاصله، اين بهتر چه هر شناخت باشد،مي واردكننده و كنندهتأمين مابين موجود دانشي فاصله فناوري، انتقال مفهوم اساس

 منظوربه. داد نخواهد رخ تكنولوژي انتقال دانش، انتقال بدون كه است واضح. سازد برآورده تواند مي بهتر را لانتقا از انتظارات

 دانش كنار در هم ضمني دانش است بهتر فناوري، كارگيري به در مشكالت بروز از پيشگيري و فناورانه هايتوانايي افزايش

 دانش اين. هست ناقص تلويحي و ضمني دانش انتقال گرفتن نظر در بدون ژيتكنولو بسته گفت بتوان شايد شود، منتقل آشكار

 …يا و رسانيخدمت و توليد تخصصي دانش و فروش بازاريابي، نگهداري، و تعمير طراحي، مهندسي، واحدهاي به مربوط تواندمي
 جهت دهنده انتقال توسط عمد به يا كه باشد فناوري يک در موجود هاي چگونگي و ها چرايي مورد در تواند مي دانش اين .باشد

 كردن پر منظور به تكنولوژي انتقال فرآيند .است شده غفلت آن تدوين از يا شود نمي منتقل آتي درآمدهاي و وابستگي حفظ

 بزارا و روش يک عنوان به ”دانش مديريت“ از همواره تكنولوژي، دهنده انتقال و پذيرنده مابين موجود تكنولوژي و دانشي فاصله

 .برد مي سود مناسب

 فناوري انتقال و دانش مديريت كالن نگاه

 ها نقيصه اين رفه براي كلي راه دو دارد؛ وجود نقايصي همواره نيز تكنولوژي انتقال هاي نمونه بهترين در حال هر به

 :دارد وجود
 كه است ضحاو. شود استفاده دانش بكس براي انتقال منبع از امكان حد تا دانشي، هاي شكاف دقيق شناسايي با كه آن اول 

 و است نداشته وجود احتمالي تجهيزات و مدارك و اسناد در آيد مي دست به انتقال منبع از تدريج به آنچه حالت، اين در

 .نمايد مي ضروري دانش بازيابي و دهي سازمان ملزومات ساير و دانش پايگاه يک وجود
 دستاورد يک عنوان به آيد مي دست به فناوري تدريجي تست و كارگيري به از هك آتي درك و تجربه يادگيري به كه آن دوم 

 هاي قابليت و فناوري كارگيري به در را سازمان و داده پوشش را فناوري هاي خالء تواند مي تدريج به كه شود نگاه ارزشمند

 به مجهز بايد سازمان نيز دارد وجود ريفناو حيات چرخه طول در همواره كه حالت اين در. برساند مناسبي حد به فناورانه

 يک به تبديل فناوري، كارگيري به از ناشي يادگيري تا باشد ها آموخته درس مديريت حوزه در مناسب ابزارهاي و ها روش

 .شود استفاده قابلِ سازمانيِ  داراييِ
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 فناوري انتقال در مهم هاي ديسيپلين

 جزئيات بر مروري|  فناوري انتقال و دانش مديريت

 فرايند از جزئي چه و مستقل فعاليتي عنوانبه چه را گام هر و شويم تردقيق فناوري انتقال متوالي هاي گام به اگر

 اين در را دانش مديريت نقش بياييد. بريممي پي فناوري انتقال و دانش مديريت ارتباط به بهتر بنگريم فناوري انتقال

 :كنيم بررسي ها گام
 است راهبردي بيشتر ها گام اين در دانش مديريت آفريني نقش جنس :انتخاب و شناسايي مراحل در دانش مديريت .

 اطالعات و ها داده بازنمايي و چينش همچنين و پيشين هاي دانسته و اطالعات كردن فراهم با بتواند بايد دانش مديريت

 به را دسترسي بهترين بتواند بايد دانش مديريت .كند كمک تصميمات سازي بهينه و راهبردي خطاهاي از اجتناب به موجود

 به مرحله اين در دانش هاي نقشه.كن فراهم آن منابع و مناسب هاي فناوري شناسايي براي سازمان دانشي هاي دارايي كل

 ا،م سازمان با ها فناوري تناسب مورد در شيرين و تلخ هاي تجربه بتواند بايد دانش مديريت. كندمي نقش ايفاي خوبي

 خوب دانش مديريت در سازمان اگر حتي. كند گوشزد را احتمالي هاي گلوگاه و تنگناها و فناوري منابع با ما تعامالت تاريخچه

 انتخاب تا دارد بيشتر را فناوري نوع كدام پذيرش ظرفيت دانشي، نظر از كند مشخص خوبي به تواند مي باشد، كرده كار

 .باشد داشته تري هوشمندانه
 دريافت و خريد صرف. است انكار غيرقابل ها گام اين در دانش مديريت مثبت نقش و حضور :اكتساب در دانش مديريت 

 تيم. شود مي فناوري سطحي و ناقص انتقال موجب و كند نمي كفايت مبدأ، از توضيحات و كاتولوگ يكسري و مدارك و اسناد

 فناوري با مرتبط ريز نكات حتي و هاآموخته درس ضمني، و يحصر دانش و اطالعات آوري جمع به بايستي تكنولوژي انتقال

 و اطالعات ارائه عدم بر فناوري كنندگانعرضه و فروشندگان از بسياري سياست چند هر بپردازند، فناوري مبدأ از جديد

 كامل اكتساب تا شتبردا دست تالش از نبايد نحو هر به اما است فناوري مقصد داشتن نگه وابسته و كامل صورت به تجربيات

 صورت بهتري باكيفيت اكتساب مرحله باشد شده سازي پياده دانش مديريت فناوري مبدأ در اگر. گيرد صورت مؤثر و

 .گيردمي
 بالغ فناوري كارگيري به در سازمان هنوز فناوري، اكتساب از بعد حالت بهترين در :يادگيري و برداريبهره در دانش مديريت 

 بهبود چرخه عبارتي به. دهد مي رخ يادگيري و برداري بهره طريق از تنها بيايد دست به بلوغ اين باشد قرار اگر. نيست

 و حضور. شود مي شروع مرحله اين از صنعت يا سازمان زاي درون يادگيري. باشد داشته وجود مراحل اين در بايد مستمر

 خودِ در شده توليد صريح و ضمني دانش آوريجمع موجب يادگيري پاياني مرحله در هاآموخته درس مديريت كارگيريبه

 :دانست قسمت 2 در توانمي را يادگيري مرحله. شودمي فناوري از استفاده در ما مهارت افزايش به منجر و شود مي سازمان
 و طراحي زمينهدر يادگيري .دهد مي بهبود را آن از استفاده در سازمان راندمان كه فناوري از استفاده درزمينه يادگيري
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 .كند فناوري در نوآوري و توسعه بهبود، به قادر را ما تواند مي كه آن عناصر و فناوري سازوكار هايپيچيدگي و ساخت
 مي چگونه يابد مي در رود مي جلو كه فناوري انتقال گام هر در سازمان :فناوري انتقال هاي گام بهبود در دانش مديريت 

 اما باشد شده دير فعلي فرايند براي شايد چند هر. باشد نداشته را فعلي مشكالت تا كند عمل ربهت قبلي مراحل در توانسته

 خود آموخته بتواند … و تكنولوژي، نوع منبع، نظر از مشابه شرايط با مواجهه در كند نگهداري را يادگيري اين بايد سازمان

 .گيرد كار به را

 آخر سخن | فناوري انتقال و دانش مديريت

 و كردن الوصولسهل با دانش، مديريت. برشمرد توان مي فناوري انتقال و دانش مديريت ارتباط براي بسياري اديقمص

 مديريت در مهمي نقش نوآوري و تغييرات اعمال و مهارت به رسيدن تا خطا و آزمون و يادگيري چرخه كردن كوتاه

 و زد فناوري درزمينه نوآوري به دست توانمي شود تر ميقع ما دانش و يابد افزايش ما مهارت كه زماني. دارد فناوري

 .كرد Customize خود شرايط به بسته را فناوري نوعي به
 همراه به مستندسازي“ ،”استاندارد دانشي الگوهاي به شده كسب ضمني دانشي تبديل“ ،”دانش سازي مدل“

 توانمي كه است دانش مديريت هايقابليت زا همه ،”اطالعاتي هايورودي كليه مناسب ساختاردهي و دهيسازمان

 .برد بهره تكنولوژي انتقال مسير در يادگيري باألخص و برداريبهره و اكتساب مراحل در پشتيباني جهت
 و تر قبل گام هم ترباكيفيت انجام براي تا گردندمي تدوين و ثبت گام هر در شدهكسب دانش و هاآموخته دروس نكات،

 انتقال، فرايند كامل طي از پس درنهايت. گيرند قرار استفاده مورد و شده گرفته نظر در گام همان هم و بعدتر هم

 حلقه دو يادگيري مدل ما نوعي به. شوندمي كارگرفته به آينده و بعد دفعات براي فرايند كل آموخته دروس مجموعه

 به و متناسب دريافتي اطالعات و تجربيات با را خود ما عملكرد و گيري تصميم سيستم آن در كه كنيم مي طي را اي

 .دهدمي تغيير پويا صورت
 است، جديدي دانش و مفهوم كه چند هر ”فناوري انتقال مديريت“ مقوله به ايراني صنايع و ها سازمان است اميد

 از و كنند استفاده تكنولوژي بهتر چه هر دستيابي جهت مناسب و كارآمد ابزار يک عنوان به آن از و داده اهميت

 .گيرند بهره آن هاي گام مؤثرتر اجراي و پشتيباني جهت نيز دانش مديريت
 مدیریت دانش اینوتكس :منبع

 تحریریه امواج دانش
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 یک نكته

 کشور اقتصاد بنيان دانش توسعه برای مهم اقدام ۱۰

 در. است دانش عنصر كند،مي تقسيم توسعه حال در و پيشرفته دسته دو به را كشورها اقتصاد كه عناصري از يكي

 هاي سياست 2 بند طوريكه به است شده مطرح كشور در جدي شكلي به بنيان دانش اقتصاد مفهوم اخير سال چند

 در نيز كشور توسعه ششم برنامه اصلي هاي بخش از يكي همچنين و است بنيان دانش اقتصاد مورد در مقاومتي اقتصاد

 اهميت از محصوالت و خدمات ارائه در تجربه و دانش كه جايي. باشد مي كشور اقتصاد بنيان دانش توسعه خصوص

 در دانش فروش و خريد و بياوريم بدست دانش راه از را كشور درآمد عمده بتوانيم اگر بنابراين. است برخوردار كليدي

 بنياندانش قتصادا. است بنيان دانش اقتصادمان، بگوييم توانيم مي كه است وقت آن بشناسيم، رسميت به را كشور

 اقتصاد روزهاي اين بحث دانش از ثروت ايجاد و درآمدزايي طوريكه به.  است ثروت و دانش مفهوم دو همراستايي

 تمامي ميان در را ۹۴ رتبه ايران ،2۰12 سال به مربوط جهاني بانک گزارش آخرين طبق. است شده بنيان دانش

 بيني پيش ولي نشده ارائه جديدي بندي رتبه هنوز آن از پس كه دهكر كسب بنيان دانش اقتصاد در دنيا اقتصادهاي

 بندي رتبه در بنيان دانش اقتصاد وضعيت رشد شاهد گرفته، انجام رشد به رو اقدامات و ها تالش به توجه با شود مي

 فعاليت از كشور ددرآم از درصد 2۰ كه است اين بر قرار 1۴۰۴ افق در اينكه ديگر مهم نكته. باشيم زمينه اين در بعدي

 و كشور اقتصاد كردن بنيان دانش بدانيم، است الزم مانده باقي ساله ۸ مهلت به توجه با پس شود، تامين دانشي هاي

 اين از هدف. نيست آسان وجه هيچ به آن دادن انجام خوب كه است اموري از جامعه كردن بنيان دانش آن دنبال به

 راهنماي تواندمي كه پردازيم مي مهم اقدام 1۰ به بنابراين. نمايد تر آسان را آن دادن انجام خوب كه است اين يادداشت

 .باشد بنيان دانش اقتصاد مسير در كشور ريزي برنامه و مديريت اندركاران دست

 بنيان دانش فرهنگ: 1 اقدام
 و خبرگان حامي كه شود ايجاد هنگيفر بايد. شود كهنه و قديمي تفكرات و باورها جايگزين جديدي تفكرات و باورها بايست مي

 فرهنگ بايستي. شويم دانش از درآمدزايي فرهنگ حامي دانش بر مبتني پاداش هايسيستم طراحي با و باشد دانشكاران

 و مستمر آموزش با همچنين. شود تخصصكم و اي رابطه هاياستخدام جايگزين شايستگي و دانش بر مبتني هاياستخدام

 .گردد تقويت هاسازمان بين در دانشي خدمات و محصوالت توليد فرهنگ بخشي، تحرك

 محور دانش مديريت: 2 اقدام

 ارشد مدير نام به پستي ابالغ و ايجاد به نسبت خصوصي بخش و آنها زيرمجموعه هاي دستگاه و هاوزارتخانه همه است الزم

 بنيان دانش اقتصاد در دانش بدانيم بايد. نمايند اهتمام اقتصاد بنيان دانش توسعه در استراتژيک نقشي عنوان به( CKO) دانش

 مديريت بايستمي شود، توجه آن به هاسازمان ارشد اليه در بايد اينكه بر عالوه و دارد كشور براي استراتژيک ماهيتي
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 بهبود ضمنا. بگيرند خود به دانشي بوي و رنگ مديريتي هايگيريتصميم و باشند دانش بر مبتني ها دستگاه و هاوزارتخانه

 حتم، طور به محور دانش مديريت هايسيستم از استفاده شدن گير همه و محور دانش مديريت به كشور مديريتي هايسيستم

 .داد خواهد افزايش شدت به را ها سازمان در وري بهره افزايش ضريب

 بنيان دانش كار: ۳ اقدام

 رسميت به كشور خصوصي و دولتي هاي دستگاه و ها وزارتخانه از بسياري رد كارها به تفكر تزريق و دانشي كار انجام هنوز

( Knowledge Worker) دانشكار معيار 1۰2 رتبه ايران ،2۰1۶ سال در نوآوري جهاني گزارش آخرين طبق. است نشده شناخته

 توجه كارها اجتماعي جنبه به بيشتر و دهند مي انجام دانشي كار كمتر ما مديران و كارمندان يعني. است داده اخصاص خود به را

 را جديد هايدانش مستمر طور به بتواند بايد فرد يک. باشد افراد روزانه وظايف جزو بايست مي دانشي كار حاليكه در. شود مي

 خود عمتبو سازمان براي را دانشي خدمات و محصوالت باال تحليل قدرت با و نمايد استفاده ديگران هايدانش از كند، شناسايي

 .برساند فروش به و توليد طراحي،

 
 بنيان دانش اقتصاد سازنده جزء كوچكترين دانشكاران، يا دانشي كاركنان

 نامشهود هاي دارايي در گذاري سرمايه: ۴ اقدام

 ثبت برند، تقويت سازماني، درون توسعه و تحقيق هايهزينه افزايش اقتصاد، بنيان دانش توسعه در ديگر مهم اقدامات از

 به تنها كشور، هايسازمان اغلب در اكنون هم. است خصوصي و عمومي بخش در هغير و فني دانش زايدرون توليد اختراع،

 وجود چنداني توجه ارزش تعيين و گذاري قيمت در آنها نامشهود هايدارايي به و شودمي توجه هاسازمان  دفتري ارزش محاسبه

 .است كشور آن در بنيان دانش اقتصاد ييافتگ توسعه وضعيت دهنده نشان كشور يک برندهاي جايگاه مثال عنوان به. ندارد
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 بنيان دانش مناطق و شهرها: ۵ اقدام

 شهر شوراهاي و ها شهرداري همكاري با بنيان دانش مناطق و شهرها توسعه و ايجاد به نسبت مرتبط، هاي وزارتخانه است الزم

 براي اهرم يک عنوان به و شناسايي را شهر درون هايسرمايه كه شهري. هستند دانشي شهرهاي آينده، شهرهاي. نمايند اهتمام

 به پاسخگويي توانايي شهري، برندينگ استعدادها، جذب به توانمي دانشي شهر يک مصاديق از. كندمي استفاده شهر توسعه

 بنيان، دانش هاي شركت و فناوري و علم هايپارك مثل شهر در فناوري و علم هايشاخص بودن باال شهري، حوادث به موقع

 زندگي هايحوزه تمامي در شهر نوآوري قابليت شهر، در دانشي هايگذاري سرمايه وضعيت شهري، دانش يكپارچه پايگاه وجود

 هاهاب ايجاد و خاورميانه و كشور سطح در موفق بنيان دانش مناطق توسعه و دهي شكل اين، بر عالوه. كرد اشاره غيره  و شهري

 و دولت جدي اهتمام نيازمند كه گذارد مي بنيان دانش مناطق توسعه در مثبتي تاثير وركش سراسر در اي منطقه هايخوشه و

 .است ها وزارتخانه ميان موثر همكاري

 
 بنيان دانش اقتصاد پازل از بخشي دانشي شهرهاي

 كارآفرين دانشگاه: ۶ اقدام

 ويژه توجه يدبا فناوري و تحقيقات علوم، وزارت. است فناوري انتقال و دانش فروش محل از ها دانشگاه درآمد از ناچيزي درصد

 منبع هاي سايت است الزم. باشد داشته دانشگاهي تحصيلي مدارك براي عمر دوره تعيين و گرايي مدرك فرهنگ اصالح به اي

 از بيش تاكيد جاي به بايست مي. شود ايجاد كشور هايدانشگاه همكاري با يادگيري براي المللي بين و فارسي هايزبان به باز

 افزايش. داشت مضاعف تاكيد كار و كسب و صنايع جامعه، عموم زندگي در ها دانش و مقاالت تاثيرگذاري به مقاله توليد به حد

 دانشگاه به شدن تبديل در ها دانشگاه ماهيت تغيير به جدي اهتمام و دانشگاه و صنعت بين كاربردي تحقيقات در همكاري سهم

 پيچيده شرايط در صنعت نياز جوابگوي نيز ها دانشگاه عليف آموزشي هايروش. است كشور در جدي دغدغه يک كارآفرين

 .نيست فعلي

 دانش بازار: ۷ اقدام

 يا محصول بنياندانش هايشركت اگر و ندارد وجود بنيان دانش هاي شركت خدمات و محصوالت براي مناسبي فروش بازار

 مواجه خود دانشي خدمات و محصوالت صادرات و فروش مشكل با باز كنند توليد هم رقابتي قيمت با و كيفيت با دانشي خدمت

 .شوند آشنا بيشتر دانش بازاريابي و سازيتجاري هايروش مديريتي، ابزارهاي با باستمي نيز بنيان دانش هايشركت. اند
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 بنيان دانش صنايع: ۸ اقدام

 بيمه، اطالعات، فناوري صنعت مانند نياد در صنايع برخي. هستند دانش فروش و خريد حال در صنايع بقيه از بيشتر صنايع كدام

 بايد برسيم بنيان دانش اقتصاد به بخواهيم اگر. هستند بنيان دانش صنايع غيره و هوافضا درمان، و بهداشت بيوتكنولوژي،

 .دهيم انجام صنايع اين روي بيشتري گذاري سرمايه

 فكري مالكيت حقوق: ۹ اقدام

 كپي شامل فكري هاي دارايي مصاديق. است فكري هاي دارايي مالكين حقوق حفظ نيان،ب دانش اقتصاد در ديگر مهم اقدامات از

 مالكيت از حمايت براي خوبي قوانين اينكه مهم نكته. است غيره و تجاري اسرار تجاري، عالئم صنعتي، طراحي پتنت، رايت،

 اين از كمي آگاهي حقيقي افراد و ها سازمان غالب اما ايم شده ملحق هم المللي بين معاهدات به و دارد وجود كشور در فكري

 تواند مي مخترع و شود مي داده مخترع به سال 2۰ تا دولت توسط اختراع ثبت انحصاري حقوق مثال عنوان به. دارند قوانين

 سود تنها نه آنها فروش و متعدد اختراعات ثبت با دنيا معتبر هاي شركت از بسياري. باشد داشته خود اختراع از تجاري استفاده

 .هستند قانون حمايت مورد زيرا كنند مي جلوگيري نيز رقبا توط آن رفتن سرقت به از بلكه آورند مي بدست بااليي

 مستمر نوآوري: 1۰ اقدام

 زودتر را نيازها كند، مي نوآوري دائما دانش، بر تكيه با كه است موفق اقتصادي. دارد مصرف تاريخ نيز دانش كه بگيريم ياد بايد

 .است مستمر نوآوري اصلي مايه درون اين و دهد مي پاسخ آن به ديگران از بهتر و كند مي كشف ديگران از

 دانش توسعه راستاي در اقدامات اين موثر پيشبرد براي تالش و پيگيري بنابراين. است توسعه ركن دانش جهاني بانک گفته به

 .است ضروري كشور اقتصاد بنيان

 ینوتكسمنبع: مدیریت دانش ا

 تحریریه امواج دانش
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 دانش کاربرد

 

كه بهترين استفاده را از آن بكنند. به رسند مگر اينها با داشتن بهترين دانش به مزيت رقابتي نميسازمان

اين خود هاي سازمان بكار برده شود و منظور بهترين استفاده از دانش، دانش بايستي بطور كامل براي فعاليت

ها نياز به نياز دارد كه همه فرايندهاي ديگر دانش اساساً ايجاد، توزيع و به اشتراك گذاشتن رخ دهد. سازمان

گيرد كه چگونگي هايي صورت ميور ساختن دانش دارند كه اين مهم از طريق مكانيزمبرداري و بهرهبهره

مالي و اجتماعي براي الگوهاي رفتاري جديد است  شود. يک راه، بكار بردن پاداشبكارگيري دانش شناخته مي

-ميكند را خنثي كند و به طور فعال رفتارهايي كه به چنين فرهنگي كمک نميكه كاربرد دانش را تشويق مي
هاي يادگيري را به پيش ببرد. ارزيابي كاربرد دانش سازد. بدين صورت كه كاربرد دانش بايستي فعاليت

 هاي دانش واقعاً انجام شده است.فعاليتتواند نشان دهد كه مي

مرحله كاربرد دانش، پنجمين گام در زمينه استقرار سيستم مديريت دانش در سازمان بنادر و دريانوردي به 

هايي هاي عملي كاربرد دانش سازماني براساس مكانيزمرود. هدف اصلي اين مرحله، بررسي روششمار مي

در جهت كاربرد دانش است. در اين گزارش، ابتدا در  هاي انگيزشيسيستميا مانند دسترسي به منابع دانشي و 

 شود؛مورد كاربرد دانش و مفاهيم مرتبط با آن بحث مي

 

 كاربرد دانش-1-1

شود. نحوه استفاده و زمان بکارگيري دانش متغير است و در اين مرحله از دانش بدست آمده در زمان مورد نياز استفاده مي

موارد مهم در اين مرحله اجازه استفاده، مسائل اخالقي و  6-2و طبيعت دانش بستگي دارد. با توجه به شکل به سازمان 

هاي انتقال و کننده از اين مرحله شامل سيستم بازخورد، سيستمهاي حمايتکنترل حق مالکيت دانش است. مکانيسم

هاي ديگري که بازيابي اطالعات را سريعتر و تکنولوژيباشد. موتورهاي جستجو هاي جستجو ميانتشار دانش و تکنولوژي

 نمايند بر روي کارآيي و عملکرد دانشگران تأثير زيادي دارند.مي
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Translating/
Repurposing 

Disposal

Modification 
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Acquisition

Transfer

Use

Access

Archiving

PHASE

Issues

Output 
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Input 
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Support 
Mechanisms

Use

Usability, Accessibility,
Security, Intellectual Property, Tracking

Data Sold as Is,
Integrated with
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Used Internally

Data

Feedback Systems, Tracking Systems,
Dissemination Technology, Search Technology

 
: مرحله استفاده از دانش1-شكل   

 

 عوامل موثر بر به كارگيري دانش-1-1-1

افراد، فرايندها و فناوري سه عنصر اصلي هر محيط سازماني هستند. مديريت دانش به منظور ايجاد روحيه استفاده از 

ها بر روي فرايندها يا روش يابي کاربرد دانش،زمينهکند. همچنين به منظور مي تأکيددانش، روي افراد و فرهنگ سازماني 

به هنگام کار گروهي )بدون اينکه افراد در واقع و به صورت  دانشستفاده کردن به منظور قابل ا در نهايت .شودمتمرکز مي

با تمايل افراد به  ،. افراد مهمترين بخش هستند زيرا مديريت دانشکندتاکيد ميفناوري  يزيکي کنار هم باشند( برف

به عنوان يك عامل محرك و يا يك  تواننداستفاده از دانش وابستگي مستقيم دارد. افراد، فرايندها و فناوري همواره مي

بايد همواره موانع را شناسايي و برطرف کرد و به گسترش و ازدياد عوامل دانش محسوب شوند. لذا مي کاربردمانع براي 

 محرك پرداخت.
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دانش يريعوامل موثر بر به كارگ :2-شكل   

گ سازماني و سازگاري آن جهت پذيرش مديريت دانش )قراردادن فرهنگ سازماني در راستاي مديريت تغيير فرهن :افراد

دانش( مهمترين و چالش برانگيزترين کار در مديريت دانش است. موقعيت مديريت دانش در درجه اول به انگيزه، تمايل و 

به  بروکراتيكز دانش ديگران وابسته است. ساختار گذاري دانش خود و استفاده اتوانايي افراد براي تسهيم و به اشتراك

مانع از انتقال اطالعات از يك از يك طرف اي است. در اين ساختار، فرهنگ حاکم بندي شده و جزيرهصورت کامالً تقسيم

هني ذ . تا زماني که ساختارو از طرف ديگر موانع متعددي براي استفاده از دانش وجود دارد شودبخش به بخش ديگر مي

آيد مديران و کارکنان بر پايه چنين چيزي باشد و در اختيار داشتن و انحصار دانش را قدرت تلقي کنند، به ندرت پيش مي

و مورد استفاده واقع  جريان يابد ،هاي مختلف سازمان و يا سطوح سازماني مختلف انتقال پيدا کردهکه دانش بين بخش

 گردد:م پيشنهاد مي. موارد زير جهت انجام تغييرات الزشود

 دانش را ترويج کنند؛ کاربردرهبراني را پرورش دهيد که به عنوان يك نمونه و مدل،  .1

دانش  استفاده ازکنيد. افراد نه تنها بايد براي يك تيم براي شناسايي افراد فعال در اين زمينه و تقدير از آنها ايجاد  .2

تواند از طريق گران نيز مورد تشويق واقع شوند. اين امر ميخود تقدير شوند بلکه بايد براي استفاده از دانش دي

توان اين موضوع هاي مالي انجام گيرد. حتي ميهاي ارتقا ساالنه افراد، طي مراسم رسمي و يا به کمك مشوقطرح

 ؛نمودرا به عنوان يکي از الزامات شغلي افراد قلمداد 

 جوامع خبرگياست.  هاي خبرگيانجمن ا، ايجاد و توسعههيکي ديگر از راههمان طور که در فاز چهارم آمد،  .3

هاي کاري مشابه )بدون اينکه عضو يك تيم اي از افراد با مسئوليتمراکز دانش هر سازمان هستند که در آنها عده

  .پردازندباشند( به خلق، تسهيم و استفاده از دانش ميکاري رسمي

ود )دانشي که در ذهن افراد متخصص سازمان وج وددر اختيار گرفته ش انشي که بايديك راه براي شناسايي د :فرايند

به کمك انجام يك مميزي، انواع دانش مورد نياز، انجام مميزي دانش است.  و مورد استفاده قرار گيرد،کسب گردد ، دارد(
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انش براي سازمان مورد که جهت توسعه و ايجاد يك راهبرد د موارد کاربردهاي دانش و منابع، نقاط ضعف و قوت، جريان

هاي کليدي دانش را ساده براي کارکنان سازمان، حوزه سؤالطرح چند  اتوان بشود. براي مثال مينياز هستند، آشکار مي

 توان تعيين کرد که چه دانشي و از چه کسي بايد اخذ گرددکه در خطر از دست رفتن هستند شناسايي کرد. همچنين مي

 ها عبارتند از:سؤاليي از اين ها. نمونهقرار گيردو در کجا مورد استفاده 

 انتقال کارکنان طي دو، سه سال آينده و عدم وجود کارکنان جايگزين،  باتوجه به بازنشسته شدن و يا 

 چه کسي در اين زمينه داراي تخصص است؟ و کدام حوزه دانش در خطر از دست رفتن است؟

  آيا دانش اين  دهيد؟اهداف راهبرد سازمان چه امتيازي از يك تا ده ميشما به اين بخش از سازمان در مقايسه با

 بخش از سازمان تأثير زيادي در دستيابي به اين اهداف دارد؟

. به منظور بايست به تشويق و ترغيب کارکنان پرداختگونه که مورد بحث واقع شد ميدانش نيز همان کاربرددر زمينه 

ساختار سازماني رسمي سازمان، جايگاهي را براي مديريت دانش در نظر گرفت که به توان در ميتوسعه کاربرد دانش 

هاي فکري و عقيدتي افراد را در اين زمينه صورت کامالً تخصصي فعاليت تسهيم و استفاده از دانش را رهبري کرده و پايه

دروني کرد تا خروجي کار، خلق مجدد  گذاري دانش بايد دانش کسب شده را به کار برد و. بعد از به اشتراكکنداصالح 

هاي مختلفي مثل محصوالت يا خدمات جديد، افزايش نوآوري، بهبود دانش باشد. خلق دانش ممکن است به گونه

به هاي خدماتي )مانند سازمان بنادر و دريانوردي( سازمانابه آن تجلي کند. اين امر در ارتباطات با مشتريان و موارد مش

هاي جديد همکاري با يکديگر )در داخل هاي سازماني، نوآوري و بهبود ارتباطات با عموم و راهو سيستمصورت فرايندها 

 د.بايهاي ديگر( نمود ميسازمان و يا سازمان

 انههاي فناورحلراهبه شود و در همين راستا واقع ميريت دانش مورد استفاده فناوري در تمامي فرايندهاي مدي فناوري:

. مشکل اصلي در انتخاب فناوري مناسب است. بايد دقت داشت که فناوري صرفاً يك تسهيل شاره شده استافراواني 

توان ارتباط افراد با اطالعات و همچنين ارتباط افراد با يکديگر را ايجاد کرد. اما فناوري خود کننده است که طي آن مي

را در  قابليت دستيابي و استخراج بهتر ،سازماندهي دانشبا کاربرد دانش، فناوري اطالعات  يك راه حل نيست. در زمينه

شود که دهد. اين مهم کمك خواهد کرد که کاربرد دانش تسهيل شود. از اين رو گفته مياختيار کارکنان و مديران قرار مي

 . کندفشار يا کشش ايجاد  ، بايددستيابي سفارشي به منابع دانش به کمك فناوري

دهد که به دانش مورد نياز دست پيدا کرده و با يکديگر )بخصوص با متخصصان( کاربران اجازه مي فناوري ارتباطات به

يا  توانند همزمان وکنند تا کار گروهي را ايجاد کنيم. اعضاي گروه ميها به ما کمك ميارتباط برقرار کنند. فناوري

فيزيکي در يك مکان نباشند. در واقع تالش اصلي در غيرهمزمان بر روي يك موضوع فعاليت کنند و در عين حال از لحاظ 

 اينکه افراد در کنار هم باشند.  جهت ايجاد يك فضاي مجازي براي انجام کارهاي گروهي است بدون

 موارد كاربرد دانش-1-1-2

 است. 3-شکلبندي موانع کاربرد دانش به شرح در يك تقسيم
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: موانع كاربرد دانش۳-شكل  

 موانع مرتبط با افراد-1-1-2-1

در ادبيات تاکيد بسياري بر اهميت نقش افراد در فرآيندهاي مديريت دانش شده است. به طور کلي کارکنان بايد به طور 

-اي موفقيت و رضايت فرديري آن به عنوان بخش پايهآوري دانش، توزيع دانش و بکارگيهايي چون جمعفعال در فعاليت
شود که به عنوان برداشت فرد از هاي روانشناسي ميراد شامل پديدهشان در سازمان مشارکت نمايند. موانع مرتبط با اف

که خالصه باشند دهد، نظير کمبود انگيزه، ترس از زيان و نظاير آن. اين موانع به شرح زير ميمحيط پيرامون خود رخ مي

 ارائه شده است.  1-جدول آنها در 

 :كاري سنگين حجمكمبود وقت و  .1
 ،را داشته باشند نان زمان الزم براي اين فعاليتبايست کارکدانش را تقويت نمايد، آنگاه مي کاربردگر سازماني بخواهد ا 

 .نمايندو از اين منابع دانشي به فراخور استفاده برقرار را ابع داخلي و خارجي دانش تا بتوانند ارتباطات الزم با من

 :اعتماد/ قابليت اعتماد منبع دانش يا گيرنده دانش .2

اين مانع بدان معناست که آيا فرد به منبع دانش از جهت صحيح بودن دانش، يا گيرنده دانش از جهت استفاده 

به عبارت ديگر فرد بايد با بعضي از تصميماتي که ممکن است گيرنده دانش بر  .يرمناسب از دانش اعتماد دارد يا خ

نمايد و مبناي دانش دريافتي اتخاذ کند، موافق باشد و اطمينان داشته باشد که او از دانش به طور مفيدي استفاده مي

يرنده دانش اعتماد نداشته باشد، اگر فردي به گ .به واسطه استفاده نامناسب از آن مشکلي را به وجود نخواهد آورد

گذارد، همچنين قابل شود تاثير ميميزان اطالعاتي که بين آن فرد و گيرنده دانش رد و بدل مي راين عدم اعتماد ب

 .موثر است و بکارگيري آن اعتماد بودن منبع دانش، بر رفتار گيرنده دانش
 :1كمبود ظرفيت نگهداري .۳

                                                           
retentive capacity1 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ماهنامه مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی ایران 
 

 امواج دانش  |  20 

ظرفيت جذب اشاره به توانايي گيرنده . است که دانش انتقال داده شده، حفظ شوددانش تنها زماني اثربخش  انتقال

اي کمبود چنين ظرفيتي منجر به مشکالت اوليه .کردن يا سازماني کردن کاربرد دانش جديد دارددانش براي روتين

 .دشود و ممکن است دليلي براي کاربرد منقطع آن دانش باشسازي دانش دريافتي ميدر يکپارچه
 :2كمبود ظرفيت جذب .۴

اي تابعي از ظرفيت جذب اشاره به توانايي گيرندگان جهت استفاده از منبع خارجي دانش دارد که در سطح گسترده

آميز دانش جديد گذاري، انتشار و بکارگيري موفقيتدانش ذخيره شده موجود آنها است و در توانايي آنها براي ارزش

ها، اثر منفي بر فرآيند تفسير در يادگيري سازماني کمبود ظرفيت جذب در گروه .ودشهاي تجاري ظاهر ميدر پايانه

 .خه يادگيري از نوآوري تا عمل استدارد. کمبود دانش، مهارت و توانمندي يك مانع مهم در بستن چر

 :كمبود انگيزش .۵

در يك . ن از آن پشتيباني نکننددانش را به عنوان يك کار اضافه و مزاحم ببينند و بنابراي کاربردممکن است افراد 

ممکن  گي کارکنانانگيز. بيدانش، داشتن انگيزه در فرد نوآور براي دنبال کردن ايده خود مهم است کاربردرابطه 

سازي ارادگي، سستي در اتخاذ اقدام مورد نياز، پذيرش جعلي، خرابکاري پنهان يا رد آشکار در پيادهاست منجر به بي

بندي نيروي کار سفت و سخت است، به طور خاص، در يك بستر سازماني که تقسيم .ش جديد بشودو استفاده از دان

کنند و بنابراين، تمايل دارند که بر روي اين وظايف شان پاداش دريافت مياعضاي سازمان بابت انجام وظايف اصلي

، ارائه سازماناگير گروه، دپارتمان يا حتي حل براي مسائل فرهايي که در رابطه با يك راهتمرکز کنند. تفکرات و ايده

 .شودشوند و بنابراين سرکوب شده يا از آنها صرف نظر ميشوند، به عنوان وظيفه يك فرد در نظر گرفته نميمي

است که گرايش به غفلت، ناديده گرفتن و  «در اينجا اختراع نشده» اين شبيه به سندروم ؛«شغل من نيست» پديده

تواند دروني يا شود. انگيزش ميي اعتبار کردن دانش دارد که در حوزه مورد عالقه يك فرد ايجاد ميبدتر از همه، ب

تواند از طريق پاداش دادن و در حالي که ماهيت انگيزش دروني غيرمشهود است، انگيزش بيروني مي. بيروني باشد

اينرو، کمبود پاداش مانع ديگري است که بر  از .ارتقاء داده شود دانش کاربردهاي شناخت کارکنان به واسطه تالش

 انگيزش اثر دارد.  

 :كمبود حمايت مديريت ارشد .۶

کنند. مديران نقش مهمي را در ايجاد يك شرايط خوب درون سازمان و همچنين با شرکاي کسب و کار، بازي مي

ات، تشويق افراد از طريق ايجاد توانند از طريق ايجاد زيرساختارهاي فني کافي، رزرو زمان براي جلسمثال آنها مي

انگيزش در آنها و ياري رساندن در موارد ايجاد مشکل به منظور تضمين يك محيط مناسب، بر توسعه شرايط داخلي 

بکارگيري دانش اثر داشته به خصوص رسد که اين عامل بر ايجاد، ذخيره، اشتراك و به نظر مي .خوب اثر بگذارند

مديريت ارشد ممکن است به واسطه ايجاد نکردن تغييرات الزم در » توان گفتنش ميباشد. در مورد بکارگيري دا

هاي جديد الزم است، ممانعت ايجاد نمايد. نه تنها مديريت ارشد، بلکه هايي که براي اجراي روتينها و روشسياست

سبك  «.ها ايفا نمايندرينوآو 3کردنبايست نقش خود را در سازمانيهمچنين مديريت مياني و سطح پائين نيز مي
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ها و فرضيات مديران ارشد و اطمينان ، باورهاي اصلي غيرمنعطف و منسوخ، ارزش4مديريتي محدود کننده و کنترلي

بيش از حد آنها به اقدامات موجود يا تمايل به حفظ يك تصوير مثبت از خود به اين معنا که ممکن است اتخاذ 

امات و تصميمات گذشته نگريسته شود، نيز نقاط منفي هستند که الزم است در ها به عنوان انتقاد بر اقدنوآوري

  .پشتيباني مديريت ارشد در نظر گرفته شوند

 :نوآوري به عنوان يک تهديد -هاهاي واگراي تيمآرمان .۷

اين است هاي جديدي که فرض بر هاي خودشان را داشته باشند که با ايدهها عاليق و آرمانممکن است افراد و تيم

اند، ادامه خواهند در محدوده راحتي که براي خود ايجاد کردهآنها مي .انجام دهند، سازگاري نداشته باشدکه آنها بايد 

عالقه فردي ريشه  .شوددهند. در اين حالت، نوآوري به عنوان يك تهديد در نظر گرفته خواهد شد و با آن مقابله مي

به عنوان مثال، تمرکززدايي يا تفکر  .د نظير ساختار سازمانينکنآن عمل ميدر بستر سازماني دارد که آنها در 

سازي احتماال مشکالتي در پياده داده خواهد شد،سيلويي که بعدا به عنوان يکي از موانع مرتبط با سازمان، توضيح 

کارکنان نسبت به  5بازبودنکند. مثال ديگر مرتبط با بستر که داشتن آنها ايجاد مينگه هاي خالقانه و زندهايده

 دهد، نگرش منفي نسبت به تغيير )بدبيني نسبت به تغيير( يا بدبيني کلي نسبت به سازمانتغييرات را کاهش مي

  .است

 :هاي متفاوت فرديويژگي .۸

هاي فردي، گاهي اوقات به دليل سطوح مختلف آموزش، تفاوت در سطح تجربه، يا تفاوت جنسيتي و ساير ويژگي

 .دهنددانش بروز مي کاربردهاي کمي براي فعاليتافراد 

 

 موانع مرتبط با افراد -1-جدول 

 منابع مانع
 McLaughin et al., 2008; Riege, 2007 کاري سنگين. حجمکمبود وقت و 

ترس ازدست دادن مالکيت دانش / 

قابتي بين کنترل دارايي دانش / مرز ر

 افراد/هويت تخصصي

Yin-Tong Sun & Scott 2005; Szulanski 1996; Riege 2007; 
Schilling & Kluge, 2009; McLaughin et al., 2008; Lucas, 
2000 

اعتماد/ قابليت اعتماد منبع دانش يا 

 گيرنده دانش

Yin-Tong su & scott, 2005; Schilling & Kluge, 2009; 
McLaughin et al., 2008; Szulanski, 1996; Hauke, 2006; Tong 
and Mitra, 2009 

 & Szulanski 1996; McLaughin et al., 2008; Schilling کمبود ظرفيت نگهداري
Kluge, 2009 

 Szulanski 1996; Schilling & Kluge, 2009 کمبود ظرفيت جذب
هاي بين فردي و ضعف در مهارت

 ارتباطي
Yin-Tong Sun & Scott 2005; Riege, 2007; Schilling & 
Kluge, 2009; Lawrence et al. 2005 

 & Yin-Tong Sun & Scott 2005; Riege, 2007; Schilling سطح باالي استرس/ ريسك
Kluge, 2009; McLaughin et al., 2008 
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 منابع مانع

 ;Riege, 2007; Szulanski, 1996; McLaughin et al., 2008 کمبود انگيزش
Schilling & Kluge, 2009 

 Riege, 2007; Schilling & Kluge, 2009 کمبود حمايت مديريت ارشد
ها: نوآوري به هاي واگراي تيمآرمان

 عنوان يك تهديد
Schilling and Kluge 2009; Sun & Scott, 2005 

 Riege, 2007 هاي متفاوت فرديويژگي

 

 موانع مرتبط با تكنولوژي-1-1-2-2

-تري براي مديريت دانش فراهم ميزيرا پلتفرم قوي. عات يك توانمندساز اصلي براي مديريت دانش استتکنولوژي اطال
 ،هاي اطالعاتي موثرها و تکنولوژيمديريت دانش اثربخش بدون سيستم .دهدآورد و اثر آن را در سازمان افزايش مي

هاي ، سيستم6هاار، پايگاه دانش، تعامل، درگاهها نظير هوشمندي کسب و کغيرممکن است. تنوع وسيعي از تکنولوژي

-که امکان کسب، نگهداري و اشتراك اطالعات را ايجاد مي .کاوي، جريان کار و نظاير آن وجود دارندمديريت مشتري، داده
در  لوژيموانع مرتبط با تکنو اين قسمتکنند. در کنند و از کارکنان در بکارگيري و تدارك دانش در سيستم، پشتيباني مي

 :شوند، توضيح داده ميارتباط با کاربرد دانش

 :فقدان تكنولوژي در دسترس .1

اين مانع، به نبود پشتيبان فني )داخلي يا خارجي( و نگهداري فوري تکنولوژي يکپارچه به منظور پشتيباني از الزامات 

، بدون تکنولوژي، دشوار است. نشمتعاقب آن، کاربرد داآوري و تحليل داده و شود. جمعمديريت دانش، مربوط مي

سازي دانش ضمني، توضيح دادند زيرا حتي هاي فني/ساختاري ذخيرهشيلينگ و کلو اين مانع را بر حسب دشواري

، در حقيقت به مقاومت از ناحيه کارکنان شود توان انتظار داشت که منجراما نامناسب باشد، مي ،اگر تکنولوژي موجود

هاي ارتباطي واقعي، پشتيباني کنند. بايست از فرآيندهاي کاري افراد و جريان، ميITکپارچه ها و ابزارهاي يسيستم

 تواند دليلي براي عدم توسعه تکنولوژي باشد. کمبود بودجه مي
 :۷اطالعات زائد .2

اغلب که هاي اطالعاتي آوري اطالعات/سيستمفنبيشتر اوقات، حجم انبوهي از اطالعات کسب شده، توسط ابتکارات »

راند، مشکالتي ايجاد مي گيري آنچه واقعا عملکرد سازمان را به جلوگران و غيرمنعطف هستند، در شناسايي و اندازه

 «.کنندمي

 :۸هاي قديميسيستم .۳
بزرگ، قديمي، به سختي قابل  توان به صورت هريك از موارد زير يا همه آنها تعريف کرد:يك سيستم قديمي را مي»

هاي قديمي هنوز به دليل ماهيت تخصصي با اين وجود، سيستم«. قديمي دن نگهداري، داراي مدلويرايش، مشکل بو

 و کاربرد هاي قديمي بين واحدهاي کسب و کار/دپارتماني، بر ايجاد و اشتراكسيستم .عملياتشان ضروري هستند
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ه ويژه هنگامي که سازگاري کمي هاي چندين دپارتمان مختلف، بارتباط بين سيستم برقراري. گذارنددانش اثر مي

نيز با دشواري دانش  کاربردوجود ندارد،  ITباشد و هيچ رويکرد استاندارد مشترکي نسبت به توسعه بين آنها مي

 مواجه خواهد بود.

 :تكنولوژي سودمند .۴

ممکن است به دليل اين مورد  .اند، بي تفاوتITها و ابزارهاي يکپارچه گاهي اوقات افراد نسبت به استفاده از سيستم

هاي کاربردي جديد هراس ها و ابزارها رخ دهد. ممکن است آنها از پيچيدگي برنامهکمبود آشنايي و تجربه با سيستم

توان اين مانع را به عنوان نتيجه کمبود ظرفيت جذب که يك مانع مرتبط با افراد است، به طوري که مي .داشته باشند

اين مانع در نتيجه مشکالت تکنولوژيکي مهمي در برنامه کاربردي يا سطح پائين  . همچنين ممکن استکردپيشنهاد 

 .کاربرپسند بودن سيستم رخ دهد

 :انتظارات غيرواقعي از تكنولوژي .۵

. کندي و دارندتواند انجام دهد، تواند انجام دهد و آنچه نميافراد انتظارات غيرواقعي نسبت به آنچه تکنولوژي مي

تاريخچه نااميد کننده مديريت دانش )به عنوان سيستمي که دانش سازماني يك شرکت را همکارانش درباره 

کردند و استدالل  صحبتهاي حقوقي، شرکت يهاي بسيار به وکالکند( در دادن وعدهشناسايي، ذخيره و توزيع مي

توانند تحويل دهند، انش مينمودند که اين امر به اين دليل اتفاق افتاد که وکال درباره آنچه ابزارهاي مديريت د

مثال را ذکر کرد.  ITهاي مبتني بر حلبنبيا بعضي از انتظارات غيرواقعي براي راه .انتظارات غيرواقعي داشتند

هاي هاي موفقيت و درسها، داستانروشتوانيم به، ميمديريت دانشفکرکنيم که با تکيه بر يك تکنولوژي خاص »

. در حقيقت آنها اغلب بر «دست يابيمتوسط ديگران مجددا به کار گرفته شوند  وانندتمي بعدااي که آموخته شده

بايست مد نظر قرار دهد و نه بر اينکه تکنولوژي چگونه بايد عمل کند، چه مشکلي را مي»کنند تکنولوژي تاکيد مي

سازي تکنولوژي، آموزش ادهيك مرحله مهم از هر کار پي «.چگونه با راهبرد تکنولوژي فراگير يکپارچه خواهد شد

کارکنان درباره آنچه بايد از تکنولوژي انتظار داشته باشند و چگونگي استفاده از آن است. اگرچه شما اثر اين مانع را 

افزار نرم»دهد. بدون شك سازي ناموفق تکنولوژي رخ ميبينيد، اما اين مانع به عنوان نتيجه پيادهبر روي افراد مي

دهد. اگر شما به طور ساده بر جنبه ابزارهاي قدرتمندي براي اشتراك دانش در سازمان ارائه مي مديريت دانش،

موانع مرتبط با  2ر جدولد«.تعاملي اين ابزارها تمرکز کنيد، احتماال يك پلتفرم قدرتمند در اختيار خود خواهيد يافت

 کند.مي نتکنولوژي را بيا

 

 موانع مرتبط با تكنولوژي -Error! No text of specified style in document.-2جدول 

 منابع مانع

 Riege 2007; McLaughlin et al, 2008; Yin-Tong فقدان تکنولوژي در دسترس
su & Scott, 2005; Schilling 2009 

 BenMoussa 2009 اطالعات زائد
 ;Riege 2007; McLaughlin et al, 2008 هاي قديميسيستم

 Riege, 2007 تکنولوژي سودمند
 Benbya, 2008; Kennedy et al., 2008 انتظارات غيرواقعي از تکنولوژي
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 ها/ فرآيندهاسازمانموانع مرتبط با -1-1-2-۳

 :سازمانينبود تناسب بين دانش و اهداف مهم  .1

اي، کمتر با اهداف سازمان يا خطاهاي پرهزينه توام باشد، پذيرش آن توسط ساير افراد کمتر خواهد هر چقدر ايده»

گيري و معيارهاي دانش بايد فهميده شوند. فقدان سيستم اندازه کاربردهاي و محرك شدهاهداف بايد تنظيم  «.بود

توسط شود زيرا آنها به طور روشن هاي عملکردي ميشکافرطرف کردن بو  کاربرد دوباره دانشمبهم موفقيت، مانع 

 .شوندتشخيص داده نميافراد 

 :گيري ضعيف دانشهدف .2

اطالعات بايد قابل دسترس و مرتبط به »کند، اما اطالعات، دانش نيست. مي «کد»اطالعات را کسب يا  9IT/ISاگرچه 

اذعان  1999ش در سال اسکاربورو و همکاران «.ادار پشتيباني کنديك زمان و شرايط باشد تا از بکارگيري دانش معن

براي اينکه يك سيستم مديريت  «.اگر اطالعات بخواهد در دانش به کار رود، بايد مورد هدف قرار بگيرد» داشتند که

طور واضح هايي که در آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت را به حوزه بايستميدانش به طور اثربخش کار کند، 

 .شناسايي کرد

 :فرهنگ .۳

سازماني، کارکنان را به  10فرهنگ سرزنش. اده مجدد از دانش، پشتيباني نکنداز استف سازمانممکن است فرهنگ يك 

در  11کند و از اينرو باعث فقدان امنيت رواني، نااميدي و بدبيني سازمانيها يا مقررات تنبيه ميجهت انحراف از نرم

ها سازماناري از اصلي براي بسي يايجاد يك فرهنگ سازماني پشتيبان به عنوان چالش .شوديبين اعضاي سازمان م

بايست بعضي از موانع براي انجام اين کار، سازمان مي. اندگذاري کردهدانش اثربخش هدفاستفاده از است که بر روي 

بر مبناي ابعاد  کالن. موانع سطح هستند را شناسايي و بر آنها غلبه نمايد خرد و کالنفرهنگي که در سطوح 

بايد به فرهنگ سازماني بپردازند که توسط فرهنگ ملي  خردکنند و موانع سطح عمل مي دنسته 12فرهنگي

 .گيردکنند، شکل ميشهرونداني که براي سازمان کار مي

 :قواعد و مقررات سخت .۴

بهام مفيد باشند، قواعد و مقررات سخت مربوط رسد، اهداف روشن در غلبه بر يادگيري تحت ادر حالي که به نظر مي

خارج از »باشند زيرا باعث کاهش درجه آزادي به منظور  کاربرد دانشممکن است مانعي براي نيز به اجراي کار 

 .شوندهاي جديد مييا به دست آوردن ايده «13فکرکردن محدوده

 :طافشرح مشاغل بدون انع ( /1۴«شغل من نيست»شرح مشاغل مبهم ) پديده  .۵

شان مورد بندي غيرمنعطف کارکنان، افراد سازمان براي انجام وظايف اصليهنگامي که در يك بستر سازماني با بخش

گيرند، در نتيجه آنها تمايل خواهند داشت که فقط بر شغل خود تمرکز کنند و اين به ضرر تفکر به تشويق قرار مي
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آن مشکالت را به عنوان  ،شود زيرا افرادمي سازماندپارتمان يا حتي منظور ارائه راه حلي براي مشکالت فراگير گروه، 

رسد در غياب شهرت دارد. به نظر مي ،«شغل من نيست»گيرند، اين اتفاق تحت عنوان پديده شان در نظر نميوظيفه

به منظور . آميز اجرا شود، منطقي باشدتواند به طور موفقيتهاي روشن شخصي، اين فرض که نوآوري نميمسئوليت

رود، در شرح مشاغل به وضوح بايست نه تنها آنچه از هر يك از اعضاي سازمان انتظار مياجتناب از اين مانع، مي

رسد که يك حداقل شرح مشاغل در هر شغلي رود نيز تعيين گردد. به نظر ميمشخص شود، بلکه آنچه انتظار نمي

هستند، اما  دو )دو نقطه حدي(، مخرب غيرقابل انعطاف، هر هم شرح مشاغل مبهم و هم شرح مشاغل .ضروري باشد

ميزان مناسب براي روشن بودن شرح شغل، بستگي به نوع شغل از مشاغل بسيار روتين گرفته تا مشاغل بسيار 

  تواند متفاوت باشد. خالقانه مي

 :)ساختار سيلويي، با ساختارهاي دپارتماني قدرتمند( 1۵تمركززدايي .۶

کند تا ها تمرکز ميدهد که چگونه تفکر سيلويي )ديدگاه عمودي به سازمان( بر دپارتمانتوضيح مي (2007) هارمون

ورزد، لذا موجب غفلت از مشکالتي دهد اجتناب ميآنها را تا حد ممکن کارا سازد و از آنچه در ساير سيلوها رخ مي

هاي خالقانه سازي ايدهن، مشکالتي در پيادهشود که در سطح سازمان مطرح هستند. ساختار سلسله مراتبي سازمامي

به عبارت ديگر، درجه باالي تقسيم نيروي کار با  .دهدهاي دانش را نيز نشان ميکند و جريانو حفظ آنها ايجاد مي

 .هاي جديد در خصوص مشکالت فراگير، رابطه منفي داردتوسعه ايده

 :1۶هاي شايستگيدام -موفقيت سازماني طوالني مدت .۷

هاي موجود به ضرر جستجو براي اقدامات، فرآيندها، محصوالت يا ساختارهاي نوآورانه مورد امي که شايستگيهنگ

تواند مانعي بر سر راه يادگيري سازماني ايجاد کند. هاي طوالني مدت ميگيرند، موفقيت در دورهبرداري قرار ميبهره

-اند، تمايل دارند که آن شايستگيي موجودشان توسعه دادهها در فرآيندهابه دليل سطح باالي شايستگي که سازمان
 .تر از ساير فرآيندها در نظر بگيرندتر/ارجحها را مقدم

 :ها، اقدامات و فرآيندهاي ناسازگار مديريت دانشها، سياستراهبرد، سيستم .۸

خود و روشي که با آن سازي راهبرد مديريت دانش اين مانع هنگامي وجود دارد که سازمان همسوسازي و يکپارچه

همانطور که شيلينگ توضيح داده است، نويسندگان مختلف، مشکل  .گيردشود، را ناديده ميدانش به کار گرفته مي

ها آميز نوآوريسازي موفقيتها و اقدامات را به عنوان مانعي براي پيادهها، سياستناسازگاري بين راهبرد، سيستم

 در مديريت ارشد ممکن است منبعي از اين نوع ناسازگاري باشد. جابجايي باال  .دهندتوضيح مي

 :1۷مثبوت نبودن .۹

شود باالتر باشد و بر مبناي تجربه گذشته منبع دانش، مفيدتر در نظر هرچه درجه اهميتي که به دانش داده مي

ز مفيد بودن دانش آن با دشواري کمتري صورت خواهد گرفت. بدون وجود يك سابقه اثبات شده ا کاربردگرفته شود، 

دانش و مشروعيت بخشيدن به  کاربرددر گذشته وادار نمودن دريافت کنندگان محتمل دانش براي شرکت در 

کننده دانش بسيار از جانب دريافت  مثبوت نبودن به اعتمادمعني . سازي دشوارتر استبرانگيز يکپارچهکارهاي بحث
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يك مانع  خالف اعتماد، مثبوت نبودند توضيح داده شد، اما بر به عنوان يك مانع مرتبط با افرا ونزديك است 

 سازماني است زيرا ايجاد يك سابقه اثبات شده از مفيدبودن دانش در گذشته، وظيفه سازمان است.

 :نياز به پاداش .1۰

 .کنند شان را يکپارچهها مفهوم انگيزش و پاداش به کارکناناهداف سازماني قابل حصول نيستند مگر اينکه سازمان

همانطور که در بخش موانع مرتبط با افراد توضيح داده شد، افراد بايد براي ايجاد استفاده از دانش در سازمان انگيزه 

داشته باشند و اين موضوع هم براي دانش ضمني و هم دانش آشکار حياتي است. راجان و همکارانش بيان کردند که 

به معني دستاوردهاي فوري نظير زحمت کمتر يا وظايف  اربرد دانشکضروري است که کارکنان بتوانند ببينند که 

تواند از طريق به رسميت شناختن، قابل رويت انگيزش مي .تر، کاهش ساعات کاري يا زودتر تعطيل کردن استساده

با افراد نياز به پاداش يك موضوع مرتبط » .ها فراهم شودهاي ارزيابي و مشوقبودن و شمول عملکرد دانش در سيستم

مانع ديگر مرتبط با پاداش اين است که ممکن «. ها يك موضوع سازماني استاست، در حالي که مکانيزم اعطاء پاداش

، مثالي از يك سيستم 18دالر-طرح دانش. است سازمان پاداش و سيستم تشخيصي را ارائه کند ولي سيستم کار نکند

را تکرار کنند، امتيازات  گيرند و اين عملا در کارشان به کار ميرتحت آن هر بار که کارکنان دانشي پاداش است که 

 .آورندهايي را به دست ميK$s يا

 :كمبود اختيار رسمي از جانب نوآور يا پاسخگو .11

کننده نبودن( از جانب ابداع سازمانرسد که کمبود اختيار رسمي )مثال بخشي از مديريت ارشد وشن به نظر مير»

  «.است کاربرد دانشحاميان او، نشان دهنده يك مانع بزرگ براي نوآوري، مدافعان يا 

  :نبود تناسب بين نوآوري و فرضيات و باورهاي سازماني .12

هاي محلي يا اي موجود، تئوريممکن است ايده نوآورانه پيشنهادي به دليل تضاد با فرضيات سازماني، ذهنيت حرفه

  .يك صنعت، با اقدام سازماني يکپارچه نباشد هاي صنعتيتر با دستورالعملحتي به طور عمومي

 آمده است. 3جدول موانع مربوط به سازمان در

 موانع مرتبط با سازمان -۳-جدول 

 منابع مانع

 ;Schilling & Kluge, 2009 مانينبود تناسب بين دانش و اهداف مهم ساز
BenMoussa, 2009 

 ,.McLaughlin et al., 2008; Barson et al گيري ضعيف دانشهدف
2000 

 ;Riege, 2007; Nonaka and Takeuchi , 1991 فاصله/رابطه دشوار
McLaughlin, 2008;Szulanski, 1996 

 Schilling & Kluge, 2009 سبك رهبري

 فرهنگ

McLaghlin et al., 2008; 
Schilling & Kluge, 2009; 
Rivera-Vazquez et al., 2009; Tong and 
Mitra, 2009 

                                                           
dollar-knowledge18 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ماهنامه مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی ایران 
 

 امواج دانش  |  27 

 منابع مانع
 Schilling & Kluge, 2009 قواعد و مقررات سخت

 Schilling & Kluge, 2009; McLaughlin et شرح مشاغل بدون انعطاف ( /«شغل من نيست»شرح مشاغل مبهم ) پديده 
al., 2008 

 ;Harmon (2007); Schilling & Kluge, 2009 )ساختار سيلويي، با ساختارهاي دپارتماني قدرتمند( تمرکززدايي
Riege, 2007 

 Schilling & Kluge, 2009 نرخ باالي جابجايي در مديريت ارشد
نرخ پائين حفظ دانش کارکنان با تجربه و بسيار ماهر/جابجايي باالي 

 Riege, 2007; Schilling & Kluge, 2009 کارکنان و مديريت

 Schilling & Kluge, 2009 هاي شايستگيموفقيت سازماني طوالني مدت: دام

 ;Riege, 2007; McLaughin et al., 2008 ها، اقدامات و فرآيندهاي ناسازگار مديريت دانشها، سياستراهبرد، سيستم
Schilling & Kluge, 2009 

 Szulanski,1996; McLaughlin et al., 2008 مثبوت نبودن

 ;McLaghlin et al., 2008; Riege, 2007 نياز به پاداش
Singh and Kant, 2008 

 Schilling & Kluge, 2009 کمبود اختيار رسمي از جانب نوآور يا پاسخگو
 Schilling & Kluge, 2009 نبود تناسب بين نوآوري و فرضيات و باورهاي سازماني

 حيطموانع مرتبط با م-1-1-2-۴

 شوند.موانع محيطي شامل بازار، معيار موفقيت و تغييرات محيطي مي

 :1۹تاخير زماني بين اقدام سازماني و پاسخ محيطي/ زمان ورود به بازار .1
تاخير زماني بين يك نوآوري و موفقيت آن، فرصتي است براي مخالفان تا از آن به عنوان اثبات ناکارآمدي نوآوري 

کشد به طوري که بعضي از اعضاء بهنگامي که نوآوري ساختارها و روابط قدرت را به چالش استفاده کنند، به ويژه 

 .کليدي وضعيت موجود را ترجيح بدهند

 

 :تغيير سريع تكنولوژي .2

هاي جديد سازي ايدهشود حتي اگر سازمان تمايل به پيادهسازي، باعث منسوخ شدن نوآوري ميزمان طوالني پياده

ه، تغييرات سريع محيطي از طريق غيرضروري ساختن و از رده خارج کردن نوآوري در يك دوره داشته باشد. به عالو

 آمده است. ۴4-جدول موانع مربوط به محيط در . گذارندسازي آن اثر ميزماني، بر پياده
 موانع مرتبط با محيط -۴-جدول 

 منابع مانع
 Schilling & Kluge, 2009 تاخير زماني بين اقدام سازماني و پاسخ محيطي/ زمان ورود به بازار

 Schilling & Kluge 2009 تغيير سريع تکنولوژي
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 هاي دانشموانع مربوط به ويژگي-1-1-2-۵

 شوند.هاي خود دانش مياين دست موانع شامل ويژگي

 :ليابهام عِ .1

داند که اطالعات يا دانش قرار است براي چه چيزي به کار ابهام در شرايطي وجود دارد که فرد يا گروه دقيقا نمي

تر و دشوارتر باشند، ابهام بيشتري وجود خواهد داشت و بنابراين پذيرش ها و دانش مربوطه ضمنيهرچه مهارت .روند

و ريسك تقليد دانش کند که سرعت انتقال تضمين مي بيشترد شد. ابهام کمتري توسط اعضاء سازمان مشاهده خواه

 .توانند کد شده و آموزش داده شوندها به راحتي نميزيرا دانش و مهارت ،توسط رقبا کاهش خواهد يافت

 :تصور نامناسب از دانش براي اهداف آينده .2

اند، آنگاه از ذخيره کردن آن راي اهداف آينده نامناسبها به اين نتيجه برسند که برخي از نتايج يادگيري باگر سازمان

 کنند. اين موضوع به ويژه در يك محيط سازماني پويا نظير مخابرات که تغييرات سريع تکنولوژي ويژگيخودداري مي

ل در تمرکز بر احتياجات موجود، نه بر آنچه بايد براي عم»دهد که آن است، اهميت دارد. بنموسا اينگونه توضيح مي

موانعي . ريزي در مديريت دانش در نظر گرفته شودبايست به عنوان يك مانع مرتبط با برنامهمي «آينده دانسته شود

 اند.ارائه شده ۵- جدولشوند در هاي دانش ميکه مربوط به ويژگي
 اي دانشهموانع مرتبط با ويژگي -۵-جدول 

 منابع مانع

 McLaughlin et al., 2008 ابهام علي
Schilling & Kluge, 2009 

 ;Schilling & Kluge, 2009 تصور نامناسب از دانش براي اهداف آينده
Benmoussa, 2009 

 

 مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی
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رویدادها و همایش های علمی

 ملی اقتصاد پویایی رویكرد با اقتصاد و مدیریت، حسابداری کنفرانس

 ایران ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر ،96خرداد  4

 

 

 

 

 

 :و کارگاه آموزشی مورد بحث در کنفرانس حورهایم

 ،سازماني تعالي و وريبهره كيفيت: 

 شش مساله، حل هايروش عملکرد، مديريت ، وريبهره کيفيت، هاي سيستم سازماني، تعالي ،(ابزارها و هيممفا) فراگير کيفيت مديريت

 سيگما

 سازماني رفتار و رهبري: 

 بحراني، شرايط در سازماني رهبري ها،هولدينگ و بزرگ هايشرکت رهبري رفتاري ابعاد اخالقي، رهبري تحول، و تغيير رهبري رهبري،

 عدم بر موثر سازماني موانع نوآوري، بر موثر سازماني عوامل اثربخش، سازماني فرهنگ تيمي، کار اثربخشي رهبران، هيجاني هايتوانمندي

 مذاکره تيمي، کار استرس، مديريت تعارض، مديريت سازماني، ارتباطات سازماني، فرهنگ ها،سازمان رشد

 ،عمليات و فرآيند توليد: 

 لجستيك، مديريت سازماني، معماري و فرآيندها مديريت پروژه، مديريت عملياتي، پژوهش تأمين، زنجيره تمديري عمليات، و توليد مديريت

 سازمان در چابکي

 راهبردي مديريت: 

 در استراتژي هولدينگ، شرکتهاي مديريت شيوه راهبردي، هاي پيمان خريد، و ادغام رقابتي تحليل ، راهبردي مديريت راهبردي، ريزي برنامه

 آن موفقيت موانع و استراتژي سازي پياده ها، رکتش سطح

 راجعه گردد.م/http://www.amem2017.comبرای اطالعات بیشتر به سایت
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 ارتباطات و اطالعات فناوری های فرصت و ها پيشرفت ملی کنفرانس اولين

 فرهنگياندانشگاه  ، 96شهریور  2

 

 :همایش حورهایم

 (Internet of Things) اشیا اینترنت −

 الکترونیکی محتوای توسعه و الکترونیکی یادگیری حوزه در هوشمندسازی −

 سازی هوشمند نوین های فناوری −

 (Mobile learning) همراه یادگیری −

 دانش مدیریت −

 3وب و 2 وب کاربردهای −

 ابری رایانش −

 ( Big Data) عظیم های داده −

 اطالعات امنیت −

 اطالعاتی های سیستم در ها نوآوری −

 الکترونیکی یادگیری های سیستم توسعه −

 آموزش محیط در نوین های فناوری و ابزارها −

 الکترونیکی محتوای توسعه و تولید ، طراحی −

 معلمان آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوری کاربردهای −
 

 

 ۰2۱66۰697۰8تلفن تماس با دبيرخانه: 

 /http://itconf.cfu.ac.irآدرس وب سایت: 

Itconf@cfu.ac.irآدرس ایميل: 
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 اخبار دانشی

 شرکت های دانش بنيان برتر دانشگاه تهران معرفی شدند

 معاون ستاري سورنا علوم، وزير فرهادي محمد حضور با تهران دانشگاه فناوري و علم پارك دستاوردهاي نمايشگاه ((( اردیبهشت ۱8

 در برتر شركت ۶ از نمايشگاه اين حاشيه در .شد افتتاح تهران دانشگاه رئيس احمدآبادي نيلي محمود و جمهوري رياست فناوري و علمي

 انتخاب نهايت در و گرفته قرار بررسي مورد انساني منابع و تكنولوژي و مالي نظر از هاشركت اين .آمد عمل به تقدير ۹۴ و ۹۳ هايسال

  .اندشده

 اندازيراه براي تهران دانشگاه مديريت انشكدهد و تهران دانشگاه فناوري و علم پارك بين ايتفاهمنامه مراسم اين حاشيه در همچنين

 .شد منعقد كار و كسب آزمايشگاه

 96 سال در بنيان دانش شغل هزار ۱۰۰ ایجاد بينی يشپ

 قرارداد امضاي مراسم در ريزي برنامه و مديريت سازمان فرهنگي و آموزشي امور توسعه معاون مهدوي، واعظ محمدرضا (((اردیبهشت 24

 بهتر شرايط تأمين براي تومان ميليارد ۴۴۰ اعتبار: گفت تعاون توسعه بانک و دانشجويان رفاه صندوق بين دكتري ويژه وام پرداخت همكاري

 و است شده بيني پيش دانشجويان به رفاه صندوق بودجه در منابع: افزود وي.است شده گرفته نظر در دكتري دانشجويان به وام و تحصيلي

 داشته ISI استنادي پايگاه در علمي رشد درصد 1۶ ايران: كرد تصريح وي.است ها اولويت جزو نيز ريجا ماه ارديبهشت تخصيص در

 1۰۰ به شود مي بيني پيش نيز امسال و شد ايجاد بنيان دانش هاي شركت در شغل هزار ۸۰ تعداد ۹۵ سال در: كرد بيان مهدوي واعظ.است

 يابد  افزايش هزار

 کارآمد و محور امهبرن مدیریت الزمه پژوهی آینده

 و محور برنامه علمي، هايمديريت الزمه را «پژوهي آينده» بويراحمد كهگيلويه ريزي برنامه و مديريت سازمان رئيس اردیبهشت((( 25

 .كندمي كمک مديريتي بهتر هايروش از استفاده براي مديران تخصصي دانش به پژوهي آينده كه كرد تصريح و دانست كارآمد
 با مديران آشنايي كه كرد اظهار ياسوج در پژوهي آينده مدت كوتاه آموزشي دوره اولين اختتاميه آيين در يكشنبه عصر زينورو حسن

 .است دوره اين برگزاري اهداف از اقتصادي و سياسي فرهنگي، هايحوزه در پژوهي آينده ضرورت و ريزي برنامه نوين هايروش

 استفاده مورد هايروش و پژوهي آينده ادبيات و نظري مباني با مديران آشنايي براي فرصتي پژوهي آينده دوره برگزاري كه كرد تصريح وي

 دوره مدرس و تهران هايدانشگاه استاد .است بوده عرصه اين در تخصص آوردن دست به و كاربردي مطالعات انجام براي بابي و بوده آن

 كه آموزدمي مديران به پژوهي آينده علم كه كرد تصريح است منسوخ ايمقوله پژوهي هآيند بدون مديريت اينكه بيان با نيز پژوهي آينده

 هدفمندتر و ترسريع تحوالت فرايند در موفقيت به رسيدن براي و شناخت را «فردا» واقعيت ،«امروز» نكردن تغيير يا تغييرات دل از چگونه

 و آموزشي مراكز نيز و كشور ريزي برنامه و مديريتي نظام در پژوهي آينده علم كردن نهادينه ضرورت بر خزايي سعيد .كرد حركت

 .كرد تأكيد كارآمد مديريت نوين هايروش از گيري بهره براي دانشگاهي

 رويكرد با را مديران ذهني مدل پژوهي آينده: افزود و كرد اشاره سرزميني آمايش هايطرح علمي رويكرد در پژوهي آينده مؤثر نقش به وي

 تغيير بهتر آينده ساختن براي مديريتي نوين هايشيوه و فناوري هايظرفيت از مطلوب گيري بهره براي خالقانه هايروش از ادهاستف

 از دگرگوني براي «مطلوب» و «محتمل» ،«ممكن» هايگونه دربرگيرنده پژوهي آينده موضوعات كه كرد بيان دانشگاه استاد اين .دهدمي

 .است آينده به حال

 کز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردیمر
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 مقاالت و 

 پایان نامه ها

 موج پنجم
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 بررسی تاثير فن آوری اطالعات بر توانمندسازی کارکنان
 ( مطالعه موردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سيستان و بلوچستان)

 

 مسعود راشكي، مصيب پهلوان، باقركرد: مولف/ مترجم

  مديريت دانش موضوع:

 1۳۹2 پائيزمجله ديدگاه،  : منبع

 

 زندگي بشر، روز به روز نمايان تر مي شود. اگرچه تكنولوژي رد توري اطالعات و ارتباطاآ توسعه فن اثرات به كارگيري و چكيده:

ها در بستر فرايندهاي اجتماعي،  وريآ هاي نويي براي جامعه هستند، اما بايد توجه داشت كه اين فن هاي نوين مبشر فرصت

هاي جهاني بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و  ي رشد مي كنند،. در حال حاضر با توجه به وجود نابرابريفرهنگ

روي داده است. چاره « شكاف ديجيتالي»هاي اجتماعي بين فقير و غني، روستايي، شهري و زن و مرد، پديده اي به نام  نابرابري

وري موجب زيادتر شدن فواصل موجود اجتماعي آ يتالي ضروري است تا توسعه فنانديشي در مورد هر يک از انواع شكاف ديج

فن آوري اطالعات چه تاثيري بر توانمند سازي كاركنان )كه اركان پيشرفت يک نشود، اين مقاله به اين مساله مي پردازد كه 

اداره كل بنادر و نامه،  ميان كاركنان  اجراي پرسش؟ يافته هاي اين پژوهش مبتني بر بررسي مستندات و سازمان هستند( دارد

 و فن آوري اطالعات تاثير مستقيمي بر توانمد سازي كاركنان دارد گر آن است كه و بيان، بوده و بلوچستان ستانيس يانورديدر

تي و بيش از پيش مي تواند كيفيت و كارايي سازماني را در بخش هاي دولگذاري مشخص در اين زمينه  اهميت و لزوم سياست

 .عمومي كه متاسفانه از كمبود كارايي رنج مي برند، ايفا نمايد

 

 متن كامل اين مقاله در مركزبررسي هاي راهبردي و مطالعات سازمان بنادر و دريانوردي قابل دسترسي است
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 فناوری اطالعات و بهينه سازی مدیریت دانش: ابزارها و چالشها

 

 ق زادهاعظم نجفقلي نژاد، علي صاد: مولف/ مترجم

  مديريت دانش موضوع:

 1۳۸۹نشريه كتابداري و اطالع رساني، تابستان  : منبع

 

  چكيده:

با توجه به گسترش روزافزون كاربرد فناوري اطالعات در سازمانها، استفاده از آن براي مديريت دانش نيز رو به افزايش است. 

رنت، ايميل، پايگاه هاي اطالعاتي سازمان و ... همگي نقش ، اينترانت، اينت(LAN) فناوري هايي مانند شبكه هاي سطح محلي

موثري در مديريت دانش ايفا كرده اند. از سوي ديگر، قابليت دسترسي بيشتر، ارائه نرم افزارهاي پيشرفته تر و كاهش هزينه ها 

وده و پيشرفتهاي قابل توجهي و استقرار تجهيزات رايانه، نقش پشتيبان فناوري اطالعات براي مديريت دانش را بيش از پيش نم

 .در رفتار هوشمندانه و مبتني بر دانش سازمانها و افراد آنها به وجود خواهد آورد
يا تفكري است كه از مجموعه اي از اطالعات مفيد و موثق تشكيل شده « تفكر اطالعات گرا»آنچه در فناوري اطالعات مهم است 

ي كند، فكر انسان خردمند است نه ابزار. فناوري اطالعات بيشترين سهم را در است. به عبارت ديگر، آنچه اطالعات توليد م

مديريت دانش داشته است، به طوري كه پشت همه فعاليتهاي مديريت دانش، فناوري اطالعات نهفته است. اما فناوري اطالعات 

يند تصميم گيري و ... نيز از ديگر اجزاي تنها مولفه مديريت دانش نيست، بلكه مولفه هايي نظير تحول ساختار سازماني و فرا

(. بيشتر تجزيه و تحليل ها بر اين است كه 1۳۸۶، نقل شده در آخشيک، 1۳۸۳مديريت دانش به شمار مي روند )فرهادي، 

پيدايش فناوريهايي مانند اينترنت و سيستمهاي مبتني بر دانش، توزيع دانش و اجراي مديريت دانش را تسهيل مي كنند، اما 

ين نگرش نيز وجود دارد كه فناوريهاي مزبور در واقع ضد دانش و مديريت دانش هستند و فقط موجب انباشت اطالعات مي ا

نابراين، مديريت دانش با مشكالت مبهم و غير روشمند روبه روست كه تعريف و ب )۳۹:ص1۳۸۴شوند نه دانش )شائمي برزكي، 

ن نقش و كاربرد ابزارهاي فناورانه نوين براي بهينه سازي مديريت دانش از قبيل محدوده مشخصي ندارد. هدف از مقاله حاضر، بيا

اينترانت، پايگاه هاي اطالعاتي سازمان و ...، ادامه نمونه هايي از به كارگيري فناوري اطالعات در پيشبرد مديريت دانش در ايران 

  .بزارها در مديريت دانش مي باشدو كشورهاي ديگر و بيان تاثيرهاي مطلوب و احتماال ناكارآمد اين ا

 

 قابل دسترسي است  http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=179050آدرس متن كامل اين مقاله در 
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پياده سازی پنجره واحد در بنادر تجاری   

فرآیند هابا دیدگاه مهندسی مجدد    

 مسعود شيراوژنمولف/ مترجمان: 

  مديريت دانش موضوع:

 1۳۹2 تابستانمجله ديدگاه،  : منبع

 

  چكيده:

نويسنده در اين مقالعه سعي دارد تا با توجه به مبحث جهاني شدن و رقابت بسيار فشرده موجود بين بنادر مطرح جهان، به بررسي مهندسي 

نيک هاي نوين خدمات رساني در چند بندر مهم بين المللي و منطقه اي بپردازد . امروزه شيوه هاي مجدد فرآيند ها با بهره گيري از تك

 سنتي به عنوان عوامل بازدارنده رشد و گسترش فعاليت بنادر مطرح هستند. سرعت گردش و حمل و نقل كاال 

رقابت تنگاتنگ بين بنادر جهت  جذب مشتريان جديد شيوه هاي نويني را جهت افزايش سرعت فعاليت ها طلب مي كند. با توجه به وجود 

شايسته است  كه بنادر تجاري كشور هر چه سريع تر نسبت به ارايه خدمات نوين جهت جلب رضايت مشتريان خود اقدام نمايند. از جمله 

    المللي همچون  راه كارهاي مورد استفاده بنادر، بهره گيري از فن آوري اطالعات و توجه به توصيه  سازمان هاي بين

UN/CEFACT(United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business است. افزايش روزافزون تجارت  )

جهاني باعث رونق فعاليت بسياري از بنادر شده به شكلي كه آن ها را با موقعيت هاي جديدي مواجه ساخته است.از جمله فن آوري هاي 

ه اين بنادر جهت پاسخ گويي به حجم وسيعي از كاالها كه از طريق آن ها حمل وتوزيع مي گردند پياده سازي پنجره واحد مورد استفاد

 .تجاري است
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Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مه مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی ایرانماهنا 
 

 امواج دانش  |  37 

 از سرمایه های نامشهودتحول بنادر در دنيای رقابتی با بهره گيری 

 برای رقابتی سازی بنادر ( 20هاMVP)توجه به 

 

 علي مرادي مولف/ مترجمان:

  مديريت دانش موضوع:

 1۳۹2 تابستانمجله ديدگاه، : منبع

 

ديران با ن ها  و عوامل انساني آنان قصد معرفي روشي را دارد كه ماهاي افراد در سازم مقاله حاضر با بررسي رفتارها و مهارت  : چكيده

؛ و  نسبت ثر بخشي سازمان خود را باال برده و به مزيت رقابتي دست يابند.در محيط رقابتي اتوانند  ميشناسايي ؛ انگيختن و مديريت آنان 

و قانون چند در صد از مديران به مزيت رقابتي سازمان خود واقف هستند  به سازمان هاي همانند  ويژگي ها و  امتيازات ؛ برتري داشته باشد.

درصد كار را انجام مي دهند. بيل كيتس )صاحب مايكرو سافت( متعقد است كه  ۸۰درصد كاركنان 2۰( آگاهي دارند. يعني  ۸۰/  2۰پاراتو )

با نيروي رقيب مشابه نيروهاي   امروزه بنادر ديگر در محيطي مجزا فعاليت نمي كنند ؛ درصد كاركنان آن است.  2۰موفقيت سازمان در گرو 

رقيب در ساير صنايع و كسب و كار مواجه مي باشند. در اينجا نوعي رقابت بين رقباي موجود ؛ تهديدي مستمر از جانب رقباي جديد؛ 

پتانسيل جايگزين هاي جهاني و حضور مشتريان و عرضه كنندگان قدرتمند خدمات به چشم مي خورد . پرداختن به اين گونه نيروها براي 

؛ مدير بندر بايد ضمن آگاهي كامل از الزامات و نيازهاي كاربران بندر ؛ محدوديت ران بندر همواره چالش انگيز است مديران و دست اندركا

هايشان را در بازار جهاني به خوبي بشناسد و از رويكرد مناسب براي تبديل بندر به يک شريک در محيط تجاري برخوردار باشد. براي انجام 

مي تواند بسياري از چالش ها را از سر راه رقابتي شدن بنادر ؛ بردارد.  به طور اساسي ، فعاليت هر بندر ، نه در ها  MVPاين مهم توجه به 

يک موقعيت محلي ، بلكه در موقعيتي جهاني براساس قاعده تجارت جهاني مطرح است. اكثر بنادر جهان با يكديگر در مقياس جهاني به 

تاوردهاي عظيم در طول چند دهه اخير در زمينه  بهره وري حمل و نقل دريايي از آن ها  به عنوان مولفه رقابت مي پردازند و با توجه به دس

دراين ميان نقش سرمايه هاي انساني در  هاي قابل كنترل براي بهبود كارآيي سياست هاي ساماندهي حمل و نقل دريايي ياد مي شود. 

و عبارات مشابه را « ركنان بزرگترين  سرمايه هاي  ،  هر سازمان ، جامعه و كشور هستندكا»رقابتي سازي بنادر بسيار مهم است . عبارت 

ي بارها شنيده ايم. سازمان ها با توجه به تحوالت و تغييرات جهاني، ديگر نمي توانند با روش هاي معمولي مديريت و برنامه ريزي، پاسخ گو

ها گفته مي شود ، عملي مي شود و در واقع MVPه هاي انساني كه در اين جا به آن ها  تحوالت  سريع محيطي باشند ، بلكه اين كار را سرماي

ها هستند كه  سرمايه انساني واقعي هر سازمان را شكل مي دهند و موفقيت سازمان نيز به همان ها بستگي دارد.  بوتيس و MVPاين 

رمايه انساني يعني عامل انساني موجود در سازمان و تركيب استعدادها و س»(؛ سرمايه انساي را اين گونه تعريف كرده اند:  1۹۹۹همكارانش )

مهارت ها و تخصصي كه ويژگي بارز و منحصر به فردي به سازمان مي بخشد. عناصر انساني سازمان ها ، عواملي هستند كه توان يادگيري ، 

گيزه الزم ايجاد گردد ؛ مي توانند متضمن بقاي بلند مدت سازمان تغيير ، نوآوري و خالقيت دارند و چنانچه به شيوه درست در آنان شوق و ان

پتانسيل موجود در سرمايه انساني را مي توان دارايي نامشهود اصلي هر سازماني بر شمرد و سازمان براي  «.ها به صورت اثر بخش ، باشند

 اطمينان از رشد و بقاي خود نيازمند سرمايه گذاري براي اين دارايي ها هستند.

 

 اله در مركزبررسي هاي راهبردي و مطالعات سازمان بنادر و دريانوردي قابل دسترسي استاين مق متن كامل

                                                           
20 . Most Valuable Performers(مجریان یا کارکنان ارزشمند) 
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( دربررسی نقاط قوت، AHPبه کارگيری تكنيک فرایند تحليل سلسله مراتبی)

 ضعف، فرصت وتهدید بنادر جنوب کشورایران

 

  ار عبودزادهسيد ناصرسعيدي، حسين دريساوي بهمنشير، جبمولف/ مترجمان: 

  مديريت دانش موضوع:

 1۳۹2 تابستانمجله ديدگاه، : منبع

 

بيش ترين  كاربرد آن  .دارد گيري چندمعيارهحل مسايل تصميمكاربرد مطلوبي در AHPفرآيند تحليل سلسله مراتبي : چكيده

 يها ييوتوانا يطيمح طيشرا ييشناسا يكارآمد برا يابزار SWOT ليتحلريزي تخصيص منابع وحل مسايل است. در برنامه

ولي به تنهايي، يک ابزار تحليل دقيق براي تعيين اهميت فاكتورها و ارزيابي گزينه هاي مختلف استراتژيک نمي  سازمان هاست 

( اين AHPوارزيابي عوامل را داراست كه فرآيند تحليل سلسله مراتبي )كمبودهايي دراندازه گيري  Swotباشد، به اين دليل 

استفاده شده است، در ابتدا آوري نظرات  كارشناسان كليدي جمع نقايص را برطرف مي كند.دراين مقاله از روش دلفي به منظور 

جنوبي كشور، اطالعات مورد نياز و مصاحبه حضوري با مديران ارشد، تصميم گيران اصلي، كادر متخصص بنادرپرسش   با طرح

، درجه اهميت، وزن گروه ها، نسبت سازگاري و انتخاب بهترين  Expert Choiceجمع آوري شده و با استفاده از نرم افزار

ي براي بندرخرمشهراليروبي اروندرود استراتژاستراتژي درهربندر تعيين گرديد.نتايج به دست آمده نشان مي دهد بهترين 

ور كانال ودسترسي موثرتر به بازارعراق، در بندرآبادان استفاده از مزايا وفرصت واقع شدن درمنطقه آزادوانديشيدن وتوسعه آبخ

مندي ازفن آوري اطالعات ونرم افزارهاي عمليات كانتينري  بهره جهت توسعه بندر، در بندرامام خميني)ره( به راه كار اجرايي

 نيقوانوتغييردر بوشهر بهره مندي ازنرم افزارهاي عمليات كانتينري ر شهيدرجايي ووافزايش كانتينرهاي ترانشيپي، در بناد

ي به منظور  كاهش تهديدهاي بندرجبل علي و در بندرچابهار ايجاد شبكه ريلي واصالح وتغييرقوانين سازيكننده خصوصمحدود

 .خصوصي سازي با هدف  كاهش تاثيرات منفي بندرجبل علي مي باشد

 

 ن مقاله در مركزبررسي هاي راهبردي و مطالعات سازمان بنادر و دريانوردي قابل دسترسي استاي متن كامل
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 معرفی کتاب 
 

 «آئين نامه مديريت ايمني، بهداشت، محيط زيست بندر »

  

 زهرا عباسعلي پور دستگردي، عليرضا نقي زاده:  ترجمم

 مركز بررسي ها و مطالعات راهبردي :انتشارات

 1۳۹2 یخ نشر :تار

 صفحه ۹2 تعداد صفحات:

 وزيري :کتاب قطع

 

 

 

 «حركت به سوي يک صنعت حمل و نقل آبي پايدار » 

 

 سازمان بنادر و دريانورديمولف : 

 مركز بررسي ها و مطالعات راهبردي :انتشارات

 1۳۹۳ تاریخ نشر :

 صفحه 1۴2 :تتعداد صفحا

 وزيري :کتاب قطع
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نهفته دریانورداندانش  مستند سازی تجارب و  
از سوي مركز مطالعات بررسي هاي راهبردي سازمان بنادر و دريانوردي  "مستند سازي تجارب نهفته دريانوردان "پروژه 

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

سازي فراهم ،دانش و تجارب دريايي دريانوردان آشكار سازي و مستندسازي ويكرد ميسر شدن امكانو با ر استراتژيک بودن آن

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

 انجام گرديد. كسب شده از دريانوردان 

بهمراه متناسب با موضوعات، واج دانش بخش هايي از نتايج بدست آمده از اين پژوهش در شماره هاي آتي نشريه ام

كه عمدتا واژه هاي محلي و تخصصي، كلمات و اصطالحات لنج و لنج داري  و همچنين اسامي محلي اجزاء  واژگان دريايي ثبت شده

 ارائه ميگردد.  ت،اس و قشم  بوشهر و گناوهمتناسب با گويش هاي بنادر  كه لنج ها يساختمان

 

 برنامه های تغذیه، رفاه و سرگرمی

 از كشتيراني هاي شركت و شود مي تنظيم كار جهاني سازمان مقررات اساس بر معموال كشتي كاركنان بهداشت و رفاه

 .نمايند مي اقدام مقررات اين با منطبق كشتي كاركنان زندگي و استراحت محل كابين هاي اندازه و خوارك  نظر

 بهره مندي آنان از اين امكانات بستگي و سهولت به كيفيت و صحت انجام وظائف آنانعملكرد كاركنان كشتي  نحوه

و برخورداري از شرايط مناسب اسكان از مهمترين تسهيالت در اين حوزه  استراحت كافي، خوراك مقوي و مناسب دارد. بسيار

تي ها و لنج ها منجر به بروز حوادث بسيار بزرگ و ايراد خصوصا در مشاغل حساس كشاست. عدم استراحت كافي پرسنل 

با توجه به اقليم دريايي و  يتغذيه نا كافي و نامناسب در سفر هاي طوالنمشاهده شده خسارات فراوان گرديده است. همچنين 

 و متعدد سفرهاي درياييري بيماري هاي بسياري گرديده و در موارد زمينه ساز بروز و فراگي شرايط سخت كار بر روي شناورها،

از لحاظ بازرگاني تفاوت هايي  شناورهاي و لنج در معموال  است. و اهداف تجاري را با تاخير روبرو ساخته را دچار مشكل نموده

ريشه اين قبيل مشكالت در عدم  شاهد هستيم. دليل در لنج ها حوادث بيشتري را بهمين وجود داردسطح و ميزان امكانات 

 از استاندارد ها و برخي رويكرد هاي فرهنگي حاكم بوده كه اهميت نقش آموزش در اين حوزه را بيان مي دارد.آكاهي كافي 
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 (، ی و، هبخش  )واژگان دریایی 

 

 

 و نيز اعالم  مسئول نگهداري و حفاظت از مواد خوراكي و غذايي كشتي در اتاقي به نام دبوسه:  وكيل

تقيم نا خدا فعاليت نموده و مواد خوراكي را تنها به ايشان تحويل مي كسري اين اقالم. وكيل زير نظر مس

 دهد.

 افرادي بودند كه در شناور هاي بادباني امور خدمت رساني به پرسنل فعال در شناور را انجام مي  : وَلد

 دادند.

 باد خوب كه از طرف پشت قايق مي وزد.:  وَلمه 

 ار بزرگ در خدمت ناخدا بود.نوجواني كه در قديم در لنج هاي بسي:  وَليد 

 جرثقيل كوچک: وَنچ 
 يا اوغار، جزر: ووغار 
 سطح آزاد و خشک بدنه: وير 
 قسمت باالي شكم برآمده لنج از نماي بيرون.:  ويو 
 بلند كردن اشياي سنگين نظير لنگر يا چوب.:  هِنگف 
 قالب هاي بكار رفته در مكان هاي مختلف لنج.:  هوك 
 نفر را با خود حمل مي كنند. 1۰تا  1ک است كه گونه هاي آن از يک نوع قايق كوچ:  هوري 
 هواي طوفاني: هَوي پر 
 حركت لنج به سمت عقب :  هِيت 
 دستگاه به جلو و عقب راندن موتور لنج: هيت استان 
 هل دادن لنج به عقب با دست بدون كمک گرفتن از موتور لنج:  هيل 
  و تخليه آب در ته لنج مي شود.هيور: سوارخ هاي موجود در لنج كه باعث جمع 
 آواز دسته جمعي جاشوان هنگام باال كشيدن لنگر و حمل اشياء و بارهاي بزرگ و سنگين.:  هي ياملي 
 نام نوعي از موتور لنج:  يانمار 
 تنظيم بادبان بر اساس جهت باد:  ياهوم 
 جاشو ها داده تا در لنج هاي پيمانه و پيش پرداختي كه در ابتداي شروع مسافرت دريايي ناخدا به :  يديد

 ديگر مشغول به كار نشده و با آن براي خانواده خود آذوقه تهيه نمايند
 طناب بادبان در قسمت جلوي لنج:  يوش 
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