
 

 

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


www.SID.ir

Archive of SID

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
http://www.sid.ir


Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

   j       

 

 

 

 

 

 

 
ش ـج دانـرویـک به تـمـدف کـبا ه» 

صی حوزه های بندری و دریایی، ـتخص

ت به ـبـسـادگی دارد تا نـریه آمـاین نش

خاص حقیقی ـته اشـش اندوخـر دانـشـن

و ل ـمـت حـعـنـال در صـعـو حقوقی ف

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

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

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

رقابتي آن سازمان ها در ميدان وسيع و گسترده بازار تجارت و  تكاربرد و فرآوري آن به عنوان مزي

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

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

 موج اول
 سرمقاله
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  منابع انسانی مدیریت دانش و

اين واقعيت تاكيد دارند كه در فضاي اقتصاد نوين  مديريت دانش و حيطه هاي مربوط به آن بر

جهاني، دستيابي به مزيت رقابتي پايدار درگرو ظرفيت و توانايي سازمان در توسعه و استفاده صحيح از 

ي دستيابي به اين منابع مبتني بر دانش سازمان است. البته تمامي منابع سازماني از اهميت يكساني برا

از كنترل  منابع انسانیمند ساختن  شايد كنترل و نظامو در اين ميان  مزيت رقابتي برخوردار نيستند

سنتي استراتژيهاي رقابتي خود را بر  شكل ساير منابع و شئون ديگر سازمان دشوارتر باشد. مديران به

عوامل ديگر سازماني مانند: تكنولوژي محصول و فرايند، بخشهاي خاص بازار، دسترسي به منابع مالي و 

. در محيط كسب و كار كنوني كه با ويژگيهايي چون جهاني شدن بازار، ندبنيان مي نه، فه جويييا صر

سرمايه، زمين، مواد  نظير)ري شناخته ميشود، داراييهاي ملموس تشديد رقابت و نرخ باالي تغييرات در فناو

سازمانهاي امروزي و  تي پايدار براي سازمان نمي شوندباعث ايجاد مزيتهاي رقاب ديگر چندان...( و اوليه

بايستي پايه هاي مزيت رقابتي پايدار خود را بر داراييهاي ناملموس و سرمايه هاي فكري خود بنا نهند. 

بيشتر صدق  استوارندكه بر پايه دانش  هايي ، خدمات اطالعاتي و نرم افزارژه درمورد صنايعبه وي اين امر

مزيت رقابتي بيش از پيش، از دانايي نيروي انساني نشأت مي گيرد و سرمايه انساني امروزه مي كند. 

وجه به مطالبي كه نقش مهمتري نسبت به سرمايه فيزيكي و يا مالي در تعيين رهبران بازار دارد. با ت

گفته شد و توجه به اين حقيقت كه دانش، تواناييها و مهارتهاي كاركنان، يكي از مهمترين و تجديد 

ترين منابعي است كه سازمان مي تواند در مديريت استراتژيك خود از آن مزيت كسب كند، اين پذير

جامعه بندري و دريايي كشور با بدنه اي  .سرمايه سازماني بيش از هر زمان ديگر حائز اهميت شده است

انبوهي از دانش دريايي و بندري در ميان خود دارد كه هم اكنون با  بكارگيري آن،  ،گسترده و متخصص

از پيشتازان عرصه حمل و نقل در كشور است. لكن تداوم اين پيشتازي نيازمند ثبت و انتقال دانشي 

ل تجربيات سخت و دشوار حاصل شده است. دانشي كه ديگر است كه با صرف زمان و هزينه بسيار از د

 ملي به شمار مي آيد. استراتژيكاز منابع جنبه اطالعاتي نداشته و صرفا 

 

 محمد صادق بهرامی

 دبير تحریریه ماهنامه الكترونيكی امواج دانش
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 موج دوم
 تازه ها
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 دانشكار استخدام برای مهم توانمندی هفت

 ايران امروز دنياي در قوي هاي شركت و كارفرماها توسط تو استخدام به تواند مي هايي توانمندي چه دداني مي آيا

 يا دانشكارچرا  دداني مي آيا چيست؟ دانشكار يك استخدام براي مهم هاي قابليت دداني مي آيا كند؟ كمك

Knowledge Worker مورد مطالبه هستند. كارفرمايان توسط كشور كاري بازار اوضاع بدترين در تقريبا 

 كه فردي هر باشد؛ كرده ايجاد خود در بايد كار جوياي فردِ هر كه شود مي اشاره كليدي توانمندي ۷ به نوشته اين در

 مديران طرفي از. است فكري او كار از بخشي حداقل كه كند كار فضايي در خواهد مي تحصيالت سطح از نظر صرفه

 فرد قابليتِ ۷ اين نيست بد بگيرند خدمت به را فردي خواهند مي كه زماني كارآفرينان، و انساني منابع مديران ارشد،

  شود؛ مي تلقيدانشي  سوادي بي نوعي به امروز دنياي در ها قابليت اين فقدان را كهچ بگذارند؛ آزمايش بوته به را

 بازار در شما برنده برگ تواند مي شود مي گفته نيز فردي دانش مديريت هاي مهارت ها آن به كه توانمندي هفت اين

 .باشد شغلي رقابت

 

 دانش بازيابي و كردن پيدا دسترسي | اول توانمندي

 آن به پاسخ. گردد مي آغاز شود حل بايد كه اي مساله مورد در سوال پرسش با دانشي كار چرخه ،افراد اكثر براي

 اطالعات، كردن پيدا دسترسي، از منظور. بود خواهد يادگيري و جستجو تحقيق، شامل كه است فرآيندي پرسش،

 .شود كشف آنها در نهفته دانش وسيله اين به تا است هايي داده و مستندات مطالعه و بازيابي شناسايي، رديابي،

 و خبره افراد يافتن و جستجو يادگيري، مورد در نيز ها خبره به دسترسي شود؛ نمي محدود اطالعات به فقط دسترسي،

 گردد؛ مي مطرح كليدي مهارت يك عنوان به پرسيدن توانايي. كنند كمك ما به توانند مي كه است ديگري همكاران

 مديريت مهم قابليت يك عنوان به آشكار دانش از بااليي حجم رديابي و نقشه يك ايجاد در فرد توانايي همينطور

 .است فردي دانش

 جستجوهاي مانند تري پيچيده هاي مهارت تا دادن گوش و پرسيدن سوال سطح در هايي توانمندي شامل مهارت اين

 از جستجو كردنِ باريك و كردن عريض مانند مفاهيمي. شود مي داده هاي پايگاه و جستجو موتورهاي در اطالعات

 .است مهارت اين مهم اجزاي
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 ارزيابي | دوم توانمندي

. بگيرد سبقت آن كيفيت بر شدت به اطالعات كميت اند شده موجب اينترنت خصوصاً و اطالعاتي مختلف هاي فناوري

 در كه سوالي با را ها آن ارتباط ميزان و كيفيت بتوانيم كه است اين مهم ها، ايده و اطالعات بازيابي و دسترسي از پس

 يكي اگرچه هاست، مهارت بر متكي باشد داشته ارتباط ابزارها به آنكه از بيش ارزيابي.  بسنجيم خوبي به داريم دست

 موتورهاي از برخي مانند. باشيم داشته اعتماد داريم دست در كه خوبي هاي ابزار به كه است اين مهم عوامل از

 .كند مي پيشنهاد و ارزيابي را شده جستجو كلمات با گزينه هر ارتباط ميزان كه جستجو

 شامل ها مهارت اين از بخشي. است كرده تبديل مهم مهارتي به را مهارت اين اطالعات باالي حجم بودن دسترس در

 .ماست مراجعه پر( انساني غير و انساني منابع) اطالعات منابع اعتبار تاييد و شناسايي

 دهي سازمان | سوم توانمندي

 بندي طبقه و دهي سازمان در فرد توانايي فردي، دانش مديريت هاي مهارت ترين حساس و ترين كليدي از يكي

 اين كه باشيم داشته اختيار در عملي دانش توانيم مي زماني نياز، مورد اطالعات ارزيابي و شناسايي از پس. است

 و فرضيات موارد برخي در حتي و كنيم سازي دروني و تركيب داريم باور و دانيم مي اين از پيش آنچه با را اطالعات

 .بريزيم دور را خود منسوخ اطالعات

 موجوداتي انسانها ما است؛ ضروري بسيار مهارت يك خالقانه و جذاب شيوه به هم آن بندي، طبقه و دهي سازمان

 ترتيب اين به كنيم؛ مي درك تر ساده را ارتباطات و روندها الگوها، و كنيم مي كار تر راحت ها نقشه با كه هستيم

 .است ضروري دانشكار يك براي اطالعات دهي سازمان در نوآورانه ابزارهاي و ها روش با آشنايي

 تحليل | چهارم توانمندي

 اين از جزئي. است اطالعات و ها داده ميان از  دانش عصاره كشيدن همان كه دارد بر در را بزرگ چالشي مهارت، اين

 .باشد ها داده ميان از استنتاج براي كمي و ساده چند هر هايي مدل كارگيري به و ايجاد تواند مي اطالعات تحليل

 دانش سازي بصري ابزارهاي و آماري افزارهاي نرم ،(Excel مانند) گسترده صفحات مثل ابزارهايي موارد برخي در

(Knowledge Visualization)، كليدي بسيار نقشي انساني عنصر اما هستند، اطالعات تحليل براي مناسب وسيله 

 ارتباط در قبل مهارت با شديدا مهارت اين. كند مي بازي افزارها نرم اين در نهفته هاي مدل كارگيري به و درك در

 .است
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 ارائه | پنجم توانمندي

 از چه باشد پاورپوينت اساليد يك طريق از چه اطالعات ارائه. است مخاطبان محوريت اطالعات، ارائه در كليدي جنبه

 تا باشد اطالعات كردن مرتب و تجزيه صحيح اصول پايه بر بايستي مجله در مقاله يك يا سايت وب يك طريق

 از يكي مهارت اين ديگر طرف از. كند يادآوري و درك دريافت، مشخص هدف يك با را اطالعات سازد قادر را مخاطبان

 مي اگر شك بي. است آنان هاي توانمندي تبليغ و سازمان در دانشگران توسط اعتبار كسب هاي شيوه ترين مهم

 سخنراني خوب هم و بنويسيد خوب بتوانيد بايد هم باشيد داشته مناسبي جايگاه امروزي هاي سازمان در خواهيد

 .هستند ارائه مهم هاي بخش از دو هر كنيد؛

 تعامل | ششم توانمندي

. منحصر بفرد كنيم را آن مرزهاي نبايد هرگز آن، نام عليرغم كنيم، مي صحبت فردي دانش مديريت مورد در وقتي

 مي قرار خود تاثير تحت را ما اطرافيان و همكاران هاي واكنش و ها نگرش عملكرد، شما، و من فردي دانش مديريت

 .دهد

 به همه … واجتماعي  هاي شبكه مجازي، كار فضاهاي ها، پيام مانند زمينه اين در متعدد ابزارهاي و تعامل توانايي

 ابزارها كه است اين جا اين در مهم نكته. كنند مي كمك او عالقه مورد دانش و اطالعات حول دانشكار يك بهتر تعامل

 است رفتاري و اجتماعي احساسي، ادراكي، هاي توانايي چنان هم اما كنند، مي كمك شما تعامالت تسريع و تسهيل به

 .كند مي موفق ديگران با تعامل در را شما كه

 محافظت | هفتم توانمندي

 بايد بلكه نيست؛ آن نگرفتن كار به يا نگذاشتن اشتراك به منظور كنيد؛ محافظت خود دانش از خوبي به ودب بلد بايد

 سرقت يا كاري كپي از كه است نامناسبي حس مالي، ضرر از بدتر نشود؛ نقض شما فكري مالكيت متوجه بود تا همواره

 واترمارك، شابك، مثال) كنيد حفاظت خود اطالعات و محتواها از بايد مناسب شكل به. دهد مي دست ما به اطالعات

 سازمان در قوي برند يك عنوان به شما كه است ديگران با دانش گذاشتن اشتراك با كنيد دقت ولي( ديجيتال امضاي

 بگيرند خدمت به را افرادي دارند دوست ها رقابت و ها حساسيت به توجه با ها سازمان طرفي از. شويد مي مطرح خود

 .باشند بلد را سازمان دانشيِ هاي دارايي از حفاظت كه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ماهنامه مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی ایران 
 
 

 امواج دانش  |  8 

 

 منبع: مدیریت دانش اینوتكس

 تحریریه امواج دانش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ماهنامه مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی ایران 
 
 

 امواج دانش  |  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موج سوم
 پرونده ویژه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ماهنامه مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی ایران 
 

 امواج دانش  |  10 

 مدل های آن وبلوغ مدیریت دانش 
 قسمت اول

 تعريف بلوغ مديريت دانش| مقدمه 

كند. موفقيت هاي دانش يك سازمان، اثربخشي آن را در خلق ارزش براي سازمان از طريق فرايندهاي دانش تعيين ميقابليت

هاي دانش سازماني و سازمان كامال به توانايي آن در اجراي هرچه اثربخش تر اين فرايندها بستگي دارد. اندازه گيري دارايي

هاي دانش سازمان و تعيين اثربخشي اقدامات مديريت دانش ضروري است. با ارزيابي قابليت فرايندهاي دانش مربوط به آنها براي

 (. 200۷مي تواند به صورت بسيار كاراتر به اهدافش تحقق بخشد )ارون بلير، با پيشرفت به سمت سطوح بلوغ باالتر، يك سازمان

سنجند كه اقدامات مشخص مديريت دانش تا چه حد تدوين شده، تكرارپذير، مديريت شده، هاي بلوغ مديريت دانش ميارزيابي

 قابل اندازه گيري و اثربخش هستند. 

 منافع ارزيابي بلوغ مديريت دانش عبارتند از:

 شود. ار برده ميبهبود روشي كه دانش در سرتاسر سازمان، براي افزودن بر ارزش، تسهيم و به ك -

 ارتباط دادن افراد با افراد و افراد با دانش به منظور ارتقاي سرمايه فكري براي رسيدن به اهداف كسب و كار -

 تنظيم جهت براي ترسيم يك مسير منطقي به منظور بهبود اقدامات مديريت دانش -

 مستمرها براي عمليات كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت بهبود تعيين اولويت -

 (.200۷تقويت مديريت تغيير براي ايجاد فرهنگ كمال مديريت دانش )پاتريزي، لوين؛  -

 مدل بلوغ مديريت دانش

شود و به تبع آن، مديريت دانش به عنوان در اقتصاد مبتني بر دانش، دانش يك دارايي مهم در يك سازمان محسوب مي 

ها اغلب در مورد جايگاه فعلي شان بر روي نقشه ه است. اما، مديران سازمانموضوعي كه مديران بايد آن را اداره كنند ظهور يافت

راه سفر دانش، چگونگي عملكردشان و جايگاهي كه بايد در مرحله بعد قرار گيرند سردرگم هستند. براي پاسخ به اين ابهامات، 

(. مدل بلوغ مديريت دانش يك سازمان مراحل 2005؛ 1تواند راه گشا باشد )سيه، هان، چوباور بر اين است كه يك مدل بلوغ مي

 دهد. رود سازمان در طول توسعه مديريت دانش آنها را پشت سر گذارد نشان ميرشدي را كه انتظار مي

 (.2005، 2براي ارزيابي اقدامات مختلف مديريت دانش يك سازمان، وجود يك مدل بلوغ مديريت دانش بسيار ضروري است)فنگ

 
 
 

 

                                                           
1 Yi-Ching Hsieh, Ying-HSun Hun, Seng-Cho T. chou 
2 Junwen Feng 
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 يك مدل بلوغ مديريت دانش: 

دهد ارزيابي كلي از اقدامات مديريت دانش هاي مديريت دانش آنها در ميانه راه است اجازه ميهايي كه پروژهبه سازمان -

داشته باشند و بنابراين مرتبا وضعيت فعلي بلوغ مديريت دانش خود را درك كنند يا به بيان صحيح تر، موانع 

هاي زم است بر آنها غلبه شود شناسايي كنند، تعديالت و تطبيقات منطقي ايجاد كنند، و نيازمندياي را كه البازدارنده

 منابع را براي دستيابي به سطح بعدي بلوغ تعيين كنند.

كند، سازي مديريت دانش را مهيا ميهاي مديريت دانش را آغاز كنند سفر پيادههايي كه قصد دارند پروژهبراي سازمان -

هاي منابع را سازي و نيازمنديهاي پيادهكند و يك نقطه شروع مناسب، گاماز پيشرفت و تداخل بالقوه آگاه ميآنها را 

 كند. براي پيشبرد توسعه بلندمدت تعيين مي

؛ 3بنابراين يك مدل بلوغ جامع مديريت دانش براي هدايت و ارزيابي توسعه مديريت دانش ضروري است)سيه، لين،لين

هاي متعددي را تعيين كرده اند كه الزم است اختن يك مدل بلوغ مديريت دانش ايده آل، پژوهشگران نيازمندي(. در س2009

 برآورده شوند:

 

مدل بايد براي موضوعات مختلف تحليل مثال سازمان به عنوان يك كل، واحدهاي سازماني سنتي و مجازي، يا  اول،

 ،4(2002و النگن، هاي مديريت دانش قابل كاربرد باشد)اهمس سيستم

هاي شركت كنندگان مختلف در وظايف مديريت دانش را مورد توجه قرار دهد )اهمس و النگن، مدل بايد ديدگاه دوم،

 كنند كه الزم است كاركنان در ارزيابي بلوغ مديريت دانش مشاركت كنند، ( بيان مي2002) 5(. به ويژه، پالزن و پرك2002

كند، ستماتيك و ساخت يافته كه شفافيت و اداره قابل اطمينان رويه ارزيابي را تضمين ميمدل بايد يك رويكرد سي سوم،

 ( نيز بر اهميت سنجش و استاندارد سازي تاكيد كرده اند، 2002(. به طور مشابه، پالزن و پرك )2002فراهم آورد)اهمس و النگن، 

 مدل بايد نتايج كيفي و كمي ايجاد كند، چهارم،

 زيربنايي مدل بايد جامع باشد، و ساختار  پنجم،

 

 (.2002مدل بايد از يادگيري و بهبود مستمر پشتيباني كند)پالزن و پرك،  در آخر،

 

                                                           
3 Ping Jung Hsieh, Binshan Lin, Chinho Lin 
4 Ehms & Langen 
5 Paulzen & Perc 
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  هاي بلوغ مديريت دانشمروري بر مدل

ترين سطح كه مديريت شود، از پايينسطح بلوغ مديريت دانش تعريف مي 8تا  5معموال،  6هاي بلوغ مديريت دانشدر مدل 

هاي بلوغ يابد. مدلدانش وجود ندارد، تا وضعيت ايده آل كه مديريت دانش به عنوان يك فعاليت سازماني طبيعي استقرار مي

 يابند يا نه، به دو گروه تقسيم شوند.توسعه مي ۷قابليتتوانند، بسته به اينكه آيا بر مبناي مدل بلوغ مديريت دانش موجود مي

اگرچه هدف مدل بلوغ قابليت، توصيف فرايندهاي نرم افزار است، پژوهشگران پيشنهاد داده اند كه مدل بلوغ قابليت 

جلي و مراوده دانش توان به عنوان وسيله تسازي بلوغ مديريت دانش به كار رود، به طوريكه به نرم افزار ميتواند براي مدلمي

تواند با بافت مديريت دانش انطباق يابد اما در حين تطبيق يافتن بايد تفاوتهاي متعددي كه بين نگريست. مدل بلوغ قابليت مي

 مديريت نرم افزار و مديريت دانش وجود دارد مورد توجه قرار گيرد:

افزار از ساختاريافتگي كمتري برخوردار است.  به غير از تفاوتهاي حوزه، مديريت دانش در مقايسه با مديريت نرم

هاي هاي درون مديريت دانش استاندارد شده نيستند و نتايج مديريت دانش به راحتي قابل اندازه گيري نيستند. فعاليتفعاليت

ثربخشي يابد. بنابراين الزم است امديريت دانش در سرتاسر سازمان در ميان شمار زيادي از كاركنان دانشي گسترش مي

هاي مديريت دانش موجود و فرايندهاي مرتبط با آن مديريت دانش با ادراك كاربران آن، همچنين با اطالعات مربوط به سيستم

هاي بلوغ مديريت دانش تا حدي متفاوت از مدل در مدل 8هاي فرايند كليديمورد قضاوت قرار گيرد. به عنوان يك نتيجه، حوزه

 (. 200۷، 9د)ال. جي. پي، تياه، كانكانهاليشونبلوغ قابليت تعريف مي

شود، در ابتدا به پردازد خود به دو قسمت تقسيم ميهاي بلوغ مديريت دانش مياين بخش از فصل دوم كه به مطالعه مدل

قابليت هاي بلوغ مبتني بر مدل بلوغ هاي موجود در حوزه بلوغ مديريت دانش در قالب دو گروه مدلترين مدلترين و مطرحمهم

ها، در هاي كليدي فرايند سطوح اين مدلهاي بلوغ مبتني بر غير مدل بلوغ قابليت پرداخته شده و ويژگيها و حوزهو مدل

هاي بلوغ ارائه شده براي مديريت دانش كه پس از اين شود. سپس در قسمت بعد، ساير مدلمقايسه با يكديگر مطرح مي

 گيرند. ها ايجاد شده اند مورد بررسي قرار ميموارد بر اساس اين مدل هاي بلوغ، شناخته شده و در برخيمدل

 هاي بلوغ مديريت دانش مبتني بر مدل بلوغ قابليتمدل

 چهار مدل بلوغ مديريت دانش مبتني بر مدل بلوغ قابليت تعريف شدند:  

 12مدل كيفيت فرايند دانش (،2002) 11(، مدل بلوغ مديريت دانش زيمنس2000) 10مدل بلوغ مديريت دانش اينفوسيس

 (.2004-2006)فريز و كالكارني،  13(، و مدل ارزيابي قابليت مديريت دانش2006)پالزن و پرك،

شود. مشابه مدل بلوغ اي توصيف ميهر چهار مدل بر مبناي مدل بلوغ قابليت اصلي است و بنابراين در نمايش مرحله

ها به جز مدل ارزيابي قابليت مديريت دانش، پنج سطح بلوغ مديريت دانش را شناسايي كردند كه معموال قابليت، همه مدل

ند. مدل ارزيابي قابليت مديريت دانش يك سطح اضافي با عنوان سطح صفر را شوسطوح متناظر در مدل بلوغ قابليت ناميده مي

 كند كه بيانگر فقدان كامل مديريت دانش است. تعريف مي

                                                           
6 Knowledge Management Maturity Model (KMMM) 
7 Capability Maturity Model (CMM) 
8 Key Process Area (KPA) 
9 L.G. Pee, H.Y.Teah, A. Kankanhalli 
10 Infosys 
11 Siemense 
12 Knowledge Process Quality Model (KPQM) 
13 Knowledge Management Capability Assessment (KMCA) 
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.Error! No text of specified style in documentجدول  هاي بلوغ مديريت دانش مبتني بر مدل بلوغ قابليت: سطوح بلوغ مدل1-  

 مدل بلوغ قابليت سطح

 بلوغ مديريت دانش مبتني بر مدل بلوغ قابليت هايمدل

مدل بلوغ قابليت 

 زيمنس

مدل بلوغ قابليت 

 اينفوسيس

مدل كيفيت فرايند 

 دانش

مدل ارزيابي قابليت 

 مديريت دانش

 14کاربردی نیست 0
دشوار است/ امکانپذیر 

 15نیست

 امکانپذیر اولیه 17پیش فرض اولیه 16اولیه 1

 تعریف شده 20آگاهی 19واکنشی تکرارپذیر 18تکرارپذیر 2

 23توانمند شده/ تجربه شده 22استقرار یافته آگاهی تعریف شده 21تعریف شده 3

 25اقناع شده مدیریت شده 24مدیریت شده 4
مدیریت شده بصورت 

 26کمّی
 مدیریت شده

 29در حال بهبود مستمر بهینه 28تسهیم شده بهینه شده 27بهینه شده 5

 

هاي متفاوتي شود. اما، مجموعهها توصيف مياي از شاخصمشابه مدل بلوغ قابليت، هر سطح بلوغ مديريت دانش با مجموعه

اي از ويژگيهاي متداول كه هريك در هاي مختلف بلوغ مديريت دانش شناسايي شده اند. در اينجا مجموعهها در مدلاز شاخص

هاي مهم تواند نماينده جنبهشده اند گردآورده شده است و بنابراين اين مجموعه ميبيش از دو مدل بلوغ مديريت دانش مطرح 

 هر سطح بلوغ مديريت دانش باشد. 

.Error! No text of specified style in documentجدول  هاي بلوغ مبتني بر مدل بلوغ قابليت: ويژگيهاي سطوح مدل2-  

 سطح
مدل بلوغ مديريت دانش 

 زيمنس

كيفيت فرايند مدل 

 دانش

مدل بلوغ مديريت دانش 

 اينفوسيس
 مدل ارزيابي قابليت مديريت دانش

 قابل اجرا نیست 0

 دانشهای عدم شناسایی دارایی 

 شودمی از تسهیم دانش ممانعت 
 عدم تمایل عمومی به تسهیم دانش 
 رسد افراد برای تسهیم دانش نمی به نظر

                                                           
14 Not Applicable 
15 Not Possible 
16 Initial 
17 Default 
18 Repeatable 
19 Reactive 
20 Aware 
21 Defined 
22 Established 
23 Enabled/ Practiced 
24 Managed 
25 Convinced 
26 Quantitatively Managed 
27 Optimizing 
28 Sharing 
29 Continuously Improving 
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 سطح
مدل بلوغ مديريت دانش 

 زيمنس

كيفيت فرايند مدل 

 دانش

مدل بلوغ مديريت دانش 

 اينفوسيس
 مدل ارزيابي قابليت مديريت دانش

 ارزش قائل باشند

1 

 به مدیریت کردن دانش عدم آگاهی از نیاز 
 بر فرایندهای دانش وجود نداردای هکنترل آگاهان 
 مدیریت دانش برنامه ریزی نشده و تصادفی است 

 شودنمی از تسهیم دانش ممانعت 
 تمایل عمومی به تسهیم دانش 
 می افرادی که ارزش تسهیم دانش را درک

 کنندمی کنند دانش خود را تسهیم
 شوندمی داراییهای دانش شناسایی 

2 

 یکردن دانش سازمان یریتبه مد یازاز ن یآگاه 

 شودمی داده یصدانش توسط سازمان تشخهای ییدارا ارزش

مدیریت دانش های پروژه

 بوجود "هاپیشگام"آزمایشی و 

 آیندمی

 ساختارهای اولیه تعریف

 شوندمی
فرایندها برنامه ریزی شده 

 شوندمی و مستند
ساختارها برای تدوین 

آگاهی از روشهای مدیریت 

 دانش در سازمان
 بخشی 

از پشتیبانی فنی برای 

 روشهای مدیریت دانش

ای هفقط دانش روتین و روی

 شودمی تسهیم
تسهیم دانش برمبنای نیاز 

 است
اولیه ثبت دانش های سیستم

 وجود دارند

ی مربوط به هافعالیتفرهنگ سازمانی از تمام 

 تسهیم دانش حمایت 

 می کند
ریت ارشد، ارزش تسهیم دانش را به مراوده مدی

 دهدمی گذاشته و به تسهیم دانش تعهد نشان
 گیردمی تسهیم پاداش

 داراییهای دانش آشکار توسط برخی ابزار ذخیره

 شوندمی
 شوندمی دانشهای ضمنی و تلویحی ردیابی

3 

ی باثبات و تجربه هافعالیت

شده که در فرایند کاری روزانه 

 گنجانده شده
که از مدیریت  هاییفعالیت

دانش در بخشهای جداگانه 

 کنندمی سازمان پشتیبانی
 فنی مرتبط برقرارهای سیستم

 شوندمی
نقشهای جداگانه مدیریت 

 شوندمی دانش تعریف
 

 

ساختار سیستماتیک و 

 تعریف فرایند دانش
فرایندها برای تامین 

های خاص نیازمندی

 شوندمی سفارشی
می فسیستم پاداش تعری

 شود
می نقشهای فردی تعریف

 شود
پشتیبانی فرایند فنی 

 شودمی سیتماتیک ایجاد

 زیرساخت اولیه دانش بنا نهاده

شود اما دانش یکپارچه می

 نیست
درک اولیه معیارهای مدیریت 

 دانش
ی مدیریت دانش به هافعالیت

 شودمی منافع بهره وری ترجمه
 مدیران نقش خود را تشخیص

فعاالنه تسهیم دانش دهند و می

 کنندمی را تشویق

 شودمی تسهیم دانش تمرین
مدیریت ارشد اهدافی در خصوص تسهیم دانش 

 کنندمی تنظیم
ی مدیریت دانش بخشی از جریان کار هافعالیت

 فعال هستند
مدیریت دانش های / ابزار و مکانیزمهاسیستم

 سازندمی ی تسهیم دانش را توانمندهافعالیت
می مرکز و رده بندیهای دانش بوجودمخازن مت

 آید

 استفاده از معیارها برای سنجش و ارزیابی موفقیت 4
استفاده از معیارها )سطح 

 پروژه/ وظیفه(

می کارکنان تسهیم داراییهای دانش را آسان

 یابند
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 سطح
مدل بلوغ مديريت دانش 

 زيمنس

كيفيت فرايند مدل 

 دانش

مدل بلوغ مديريت دانش 

 اينفوسيس
 مدل ارزيابي قابليت مديريت دانش

استراتژی مشترک و 

 رویکردهای استاندار به مدیریت

 دانش
 استانداردهای سازمانی

بهبود مدیریت سیتماتیک 

 فرایند
 پاداشها بطور کمّی مدیریت

 شوندمی
اثر پشتیبانی فنی به طور 

 شودمی کمّی ارزیابی

مدیریت دانش متکی به خود 

است، کیفیت و کاربرد باالیی 

 دارد
تسهیم دانش در های سیستم

 سرتاسر سازمان وجود دارد
ات و قادر به احساس تغییر

 پاسخ به آنها

کارکنان انتظار دارند اگر داراییهای دانش ایجاد 

 شدند در استقرار آنها موفق باشند
نش بطور رسمی یا غیررسمی مورد تسهیم دا

 گیردمی پایش و سنجش قرار
آموزش و تعلیم استفاده از سیستم مدیریت 

 شودمی دانش فراهم
از اصول مدیریت تغییر در معرفی مدیریت دانش 

 شودمی استفاده
 استفاده از ابزارهای مدیریت دانش آسان است.

5 

 بهبود مستمر
 انعطاف پذیر در پرداختن به چالشهای جدید

 

تجربه شده که در فرایند کاری 

 روزانه گنجانده شده
که از مدیریت  هاییفعالیت

دانش در بخشهای جداگانه 

 کنندمی سازمان پشتیبانی
 فنی مرتبط برقرارهای سیستم

 شوندمی
نقشهای جداگانه مدیریت 

 شوندمی تعریف دانش

ساختارها برای خود بهینه 

 سازی
تکنولوژیها برای پشتیبانی 

فرایندها به طور منظم 

 شوندمی بهینه
 آزمایشی اجراهای پروژه

 شوندمی

 شودمی فرهنگ تسهیم نهادینه

 شودمی تسهیم تبدیل به عادت
تصمیم گیری مبتنی بر نرخ 

 بازگشت سرمایه است
 سازمان دادن یک رهبر دانش

و ابزارها برای ارتقای داراییهای دانش  هامکانیزم

 گیردمی مورد پذیرش قرارای هبه طور گسترد
تالشهای منظم برای اندازه گیری و بهبود تسهیم 

 دانش
اصالح/ ای هابزاهای مدیریت دانش به صورت دور

 شوندمی بهنگام
فرایندهای کسب وکاری که در تسهیم داراییهای 

مورد ای هبه صورت دورکنند می دانش شرکت

 گیرندمی بررسی قرار

 

هايي را را شناسايي كرد كه حوزه 30هاي فرايند كليديمتناظر با مدل بلوغ قابليت، هر مدل بلوغ مديريت دانش نيز حوزه

دستيابي به دهد كه يك سازمان بايد براي بهبود فرايند مديريت دانش خود بر آنها تمركز كند و موضوعاتي كه براي نشان مي

هاي فرايند كليدي شناسايي شده، افراد، سازمان، فرايند و فناوري يك سطح بلوغ بايد مورد اشاره قرار گيرد. در ميان حوزه

 ها متداولند.شوند كه در همه مدلهاي مهمي محسوب ميحوزه

 

 

 
 
 

 

                                                           
30 Key Process Area 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ماهنامه مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی ایران 
 

 امواج دانش  |  16 

.Error! No text of specified style in documentجدول  هاي بلوغ مديريت دانش مبتني بر مدل بلوغ قابليت )ال. جي. پي و كليدي مدلهاي فرايند : حوزه3-

(200۷همكاران،   

 توضيحات كليدي فرايندهاي حوزه مدل بلوغ مديريت دانش

 فناوری فرایند افراد مدل بلوغ اینفوسیس

حوزه فرایند  اینفوسیس بین سه

 بلوغ تفاوت قائل 5کلیدی در سطح 

 شودنمی

 زیمنسمدل بلوغ 

کارکنان و 

 هاشایستگی
 همکاری و فرهنگ
 رهبری و پشتیبانی

 محیط و شرکا

ساختارهای دانش و 

فناوری و  اَشکال دانش

 زیرساخت
 

 فرایند، نقشها و سازمان -
 استراتژی و اهداف دانش -

  فناوری سازمان افراد مدل کیفیت فرایند دانش

مدل ارزیابی قابلیت مدیریت 

 دانش

 یادگرفته شدهدرسهای  -
 تخصص -

 هاداده -
 دانش ساخت یافته -

ویژگیهای ادراکی )رفتاری( و واقعی 

)مربوط به زیرساخت( برای هر یک از 

می چهار حوزه فرایند کلیدی شناسایی

 شوند

 

كنند. اول، هر چهار مدل هاي يك مدل بلوغ مديريت دانش ايده آل را برآورده ميچهار مدل بلوغ مذكور برخي از نيازمندي

ها از يادگيري و بهبود كنند. دوم، اين مدلاي اتخاذ ميبه خوبي بر مبناي مدل بلوغ قابليت تدوين شده اند و يك ساختار مرحله

سوم، در ميان چهار مدل بلوغ، مدل كيفيت فرايند دانش قادر به ارزيابي در سطح فرايند است در كنند. مستمر نيز پشتيباني مي

هاي زيمنس، اينفوسيس، و مدل ارزيابي قابليت مديريت دانش، يك ديدگاه سطح سازماني دارند. چهارم، هر چهار حاليكه مدل

دهند. پنجم، هر چهار مدل اني را مورد مالحظه قرار ميهاي شركت كنندگان مختلف در وظايف مديريت دانش سازممدل ديدگاه

 هايي براي ارزيابي رسمي ارائه داده اند. رويه
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 هاي بلوغ مديريت دانش مبتني بر غير مدل بلوغ قابليتمدل

 31يا سفر دانش KPMGمدل 

است. در يك تحقيق مديريت هاي بلوغي است كه بصورت تجربي مورد آزمون قرار گرفته اين مدل يكي از معدود مدل 

(، و توسط اداره آمار استراليا به عنوان KPMG,2000سازمان در سرتاسر جهان مورد استفاده واقع شده است ) 423دانش در 

هاي بلوغ مبتني بر مدل بلوغ ها و بر خالف مدلمدل ارزيابي مديريت دانش آن پذيرفته شده است. در مقايسه با ساير مدل

پردازد: افراد، فرايند، محتوا و فناوري؛ كه حوزه كليدي فرايند مي 4فر دانش يك مدل انعطاف پذير است كه به قابليت، مدل س

(. بلوغ يك سازمان با Error! No text of specified style in document.-4جدول هر حوزه چك ليستي از عوامل دارد )

شود، شود )(. اما، چون ارزيابي بلوغ بطور نسبتاً انعطاف پذير انجام ميتعداد و تركيب عوامل قابل كاربرد در سازمان تعريف مي

  يك نقشه مديريت دانش است كه به ميزان كمتري تجويزي است.هاي بلوغ مديريت دانش، اين مدل در مقايسه با ديگر مدل

.Error! No text of specified style in documentجدول  هاي كليدي فرايند مدل بلوغ سفر دانش : حوزه4- KPMG,2000)) 

 هابخش حوزه كليدي فرايند

 افراد

 مسیر(اجرای آموزش/ آگاهی از مدیریت دانش )مثل کارگاهها یا نمایشهای  -

 تعیین ادارات دانش و ایجاد مراکز دانش -

 تشویق و پاداش دهی به کارهای دانش -

 "کاریهای انجمن"ایجاد و توسعه  -

کاری های های مجزا، انجمنرسمی مدیریت دانش )مثل کارکنان اختصاصی در گروههای برپایی شبکه -

 مدیریت دانش(

 فرایند

 محک زنی و ممیزی وضعیت فعلی -

 استراتژی مدیریت دانشایجاد یک  -

 "کاریهای انجمن"جدید برای های سیستمسازی هپیاد -
 طراحی سایر فرایندهای مدیریت دانش -

 محتوا

 خلق یک نقشه دانش -

 اجرای سیاستهای دانش -

 بخش سرمایه فکری -

 فناوری

 انجام ممیزی یا ارزیابی سیستم دانش -

 برای تسهیم اقدامات برتر هاییاجرای راه -

 نرم افزار مدیریت دانش )اختصاصی، اینترانت یا گروه افزار(استفاده از  -
 

                                                           
31 Knowledge Journey (KJ) 
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.Error! No text of specified style in documentجدول  : سطح بلوغ مدل سفر دانش 5- (KPMG,2000) 

 توصيف مرحله بلوغ

 ترکیب شده هاعامل یا کمتر از همه حوزه 3 32بی نظمی دانش 1

 حوزه 2بیشتر از حداقل عامل یا  4 33آگاهی از دانش 2

 حوزه 3عامل یا بیشتر از حداقل  6 34تمرکز بر دانش 3

 عامل از هر حوزه 2بیش از  35مدیریت کردن دانش 4

 همه عوامل 36محوریت دانش 5

 

 مدل بلوغ مديريت دانش كليمكو

ايجاد چشم انداز به همراه  ( بيان كرد كه براي توسعه مديريت دانش به يك نقشه صريح و روشن به منظور2001) 3۷كليمكو 

سازي مديريت دانش، بهره برداري از دانش موجود توصيفي از راه پيش رو نياز است. برمبناي اين فرض كه گام اول در هر پياده

سطح بلوغ با عناوين آغازين،  5گيرد، يك مدل بلوغ مشتمل بر است و فقط پس از آن است كه خلق دانش مورد توجه قرار مي

كند. به غير از سطح اوليه، كليمكو انتظارات عمومي در هر سطح بلوغ را دانش مطرح مي41و نوساز40، مدير39خالق ،38كاشف

هاي بلوغ هاي محتمل مربوط به سطح را تعريف كرد. بر خالف مدلتوصيف كرد و فرايندهاي كليدي، چالشهاي سازماني و ريسك

به سمت سطح بعدي بلوغ، الزم نيست همه ويژگيها برآورده شوند. براي مبتني بر مدل بلوغ قابليت، در اين مدل براي حركت 

  ، سازمان بايد تنها به بيش از دو ويژگي از هر حوزه فرايند كليدي دست يابد.4مثال، براي دستيابي به بلوغ سطح 

 مدل بلوغ مديريت دانش چشم انداز 

محور مديريت دانش و اقدامات و وظايف برنامه ريزي ترسيم نقشه مسير بر  42هدف مدل بلوغ مديريت دانش چشم انداز 

پژوهش بر مبناي يك رويكرد كامال متفاوت است. اين امر شامل دو بعد مختلف بلوغ است؛ يك مدل بلوغ مبتني برتوسعه و 

يا سطح در كنار يك مدل بلوغ سازمان محور. مدل بلوغ مبتني بر توسعه و نمايش پژوهشي، فني؛ بلوغ  43نمايش پژوهشي، فني

                                                           
32 Knowledge Chaotic 
33 Knowledge Aware 
34 Knowledge Focused 
35 Knowledge Managed 
36 Knowledge Centric 
37 Klimko 
38 discoverer 
39 creator 
40 manager 
41 renewer 
42 Vision KMMM (V-KMMM) 
43 Research, Technological Development and Demonstration Maturity Model 
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كند، در حاليكه مدل بلوغ سازمان محور، ابعاد انساني، سازماني و فني عمومي تكامل فناوري مديريت دانش را ارزيابي مي

 كند. مديريت دانش را ارزيابي مي

مدل بلوغ مبتني بر توسعه و نمايش پژوهشي، فني مدل بلوغ چشم انداز، بر مبناي برنامه چارچوب پنجم فناوري جوامع 

هاي از پيش تعريف شده، ادغام و مرحله است: استخراج تشخيص فناوري از نقشه 4شود و شامل العات، ساخته مياط

هاي استخراج شده، تعريف سطوح بلوغ و توسعه چرخه حيات فناوري. از طرف ديگر، مدل بلوغ يكپارچگي و ذخيره فناوري

(، كه يك چارچوب 45شود )چارچوب مديريت دانش( حاصل مي9199)44سازمان محور از فرمول مديريت دانش هازلت و گاالگر

 Kt)فرهنگ دانش( و  Kc)زيرساخت دانش سازماني(،  Kiدهد چگونه مديريت دانش به تركيبي از فني است كه نشان مي

 Error! Reference source notكند كه در سطح بلوغ را تعريف مي 4)فناوري دانش( متكي است. مدل بلوغ سازمان محور 

found. هاي بلوغ پيروي كند. اي مورد استفاده در اكثر مدلرسد از رويكرد مرحلهشوند و به نظر نمينمايش داده مي 

تواند همراه با ديگر شود، اما ميحي نميمدل بلوغ مديريت دانش چشم انداز به عنوان يك مدل ضروري و جدي طرا

 هاي بلوغ سازمان محور )مثل مدل زيمنس( مورد استفاده قرار گيرد. مدل

1 .Kf-o ،گروه كاربر :Ki ،Kt ،Kc .براي پشتيباني از نسل بعدي مديريت دانش ندارد 

2 .Kf-1 گروه كاربر، به طور برجسته :Ki دارد، اما  براي پشتيباني از نسل آتي مديريت دانشKt  وKc  .ندارد 

3 .Kf-2 گروه كاربر به طور برجسته :Kt  وKc  دارد امّاKi  .براي پشتيباني از نسل آتي مديريت دانش ندارد 

4 .Kf-3 گروه كاربر :Ki ،Kt و ،Kc .براي پشتيباني از نسل آتي مديريت دانش دارد  

 
.Error! No text of specified style in documentشكل  : سطوح مدل بلوغ سازمان محور در مدل بلوغ مديريت دانش چشم انداز1-  

 TATAخدمات مشاوره  5iKM3مدل بلوغ مديريت دانش 

 5است كه  TATAسازي مديريت دانش خدمات مشاوره بخشي از متدولوژي پياده 5iKM3مدل بلوغ مديريت دانش  

كند. براي حفظ رشد مستمر، الزم است را شناسايي مي 49و نوآورانه 48، هوشمند4۷، ابتكار46مرحله بلوغ با عناوين آغازين، هدف

ها مرحله به مرحله پيش روند تا سطوح باالتر بلوغ دانش را كسب كنند چراكه ميانبري براي رسيدن به باالترين سطح سازمان

                                                           
44 Hazlett & Gallagher 
45 Knowledge Management framework (KMf) 
46 intent 
47 initiative 
48 intelligent 
49 innovative 
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يك با عناوين افراد، فناوري و فرايند بطور سيستمات 50هاي بنياني كليديتواند با پرداختن به حوزهبلوغ وجود ندارد. اين امر مي

 حاصل شود. 

دهد، اما اثر كند كه اختالل در هر كدام از سه حوزه بنياني كليدي تغييري را در وضعيت بلوغ نتيجه مياين مدل تاييد مي

تباط با اين هاي كليدي متفاوت است و به وضعيت فعلي بلوغ بستگي دارد. امّا هيچ جزئيات مشخصي در ارآن در ميان حوزه

 شود. تفاوتها ارائه نمي

K3M منبع خرد 

اين مدل يك چشم انداز سيستم بلوغ مديريت دانش با تعريف ويژگيهاي سيستم مديريت دانش و اندازه گيريها اتخاذ  

ا سطح بلوغ ر K3M ،8(. 2004 ،51كند كه بايد به منظور رسيدن به سطح بعدي بلوغ در جاي خود قرار گيرد )منبع خردمي

ترين سطح بلوغ يك سازمان فقدان آگاهي از مديريت دانش را به عنوان پايين K3Mها، شناسايي كرد. بر خالف ساير مدل

تواند به كند، كه ميشناسايي نكرد. در عوض، سطح اول بلوغ را به عنوان داشتن زيرساخت اوليه براي تسهيم دانش تعريف مي

 محتوا ظاهر شود. شكل يك پرتال وب يا يك سيستم انتشار 

K3M ( در سطوح بلوغ را مجزا در نظر 3( و اندازه گيري )سطح2سازي سيستم )سطحهمچنين از اين حيث كه پياده

بطور كلي به سمت  K3Mهاي بلوغ مبتني بر مدل بلوغ قابليت، هاي بلوغ است. بر خالف مدلگيرد، متفاوت از ديگر مدلمي

قادر به ارائه يك چشم  K3M اد افراد و فرهنگ است. اين امر داللت بر اين دارد كه شايدارزيابي فني منحرف شده و فاقد ابع

 هاي چند بعدي نباشد.انداز جامع از بلوغ مديريت دانش در مقايسه با ساير مدل

 هاي بلوغ مبتني بر غير مدل بلوغ قابليتمقايسه و ارزيابي مدل

سطح بلوغ و  5، و مدل بلوغ كليمكو 5iKM3سطح بلوغ، سفر دانش،  4ها، مدل بلوغ قابليت چشم انداز در ميان اين مدل 

K3M  ،سطح بلوغ را تعريف مي 8منبع خرد( جدول كندError! No text of specified style in document.-6 بر خالف .)

كند. بنابراين، هاي بلوغ مديريت دانش، مدل بلوغ مديريت دانش چشم انداز، يك خط سير تصاعدي بلوغ را دنبال نميساير مدل

  هاي بلوغ مديريت دانش قابل مقايسه نيست.از نظر سطوح بلوغ با ساير مدل

.Error! No text of specified style in documentجدول  هاي بلوغ مديريت دانش مبتني بر غير مدل بلوغ قابليت: نام نهادن سطوح بلوغ مدل6-  

 K3M مدل بلوغ مديريت دانش كليمكو 5iKM3 سفر دانش سطح

 آغازین آغازین بی نظمی دانش 1
زیرساخت استاندارد شده برای تسهیم 

 دانش

 کشف کننده دانش قصد شده آگاهی از دانش 2
کیفیت باال به جریان اطالعات تضمین 

 پایین

 خالق دانش ابتکار تمرکز بر دانش 3
اندازه گیری حفظ و نگهداری باال به 

 پایین

                                                           
50 Key foundation areas (KFA) 
51 wisdomsource 
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 K3M مدل بلوغ مديريت دانش كليمكو 5iKM3 سفر دانش سطح

 یادگیری سازمانی مدیر دانش هوشمند مدیریت کردن دانش 4

 نوساز دانش نوآورانه محوریت دانش 5
پایگاه دانش سازمانی/ نگهداری مالکیت 

 فکری

6 

 

 تسهیم دانش مبتنی بر فرایند

 بهبود فرایند مستمر ۷

 سازمان خود شکوفا 8

 

هاي بلوغ مديريت دانش ويژگيهاي سطوح بلوغ مدل Error! No text of specified style in document.-7جدول 

 8هاي بلوغ، سطح ساير مدل 5در مقايسه با  K3Mكند. در ميان آنها، را با هم مقايسه مي K3M، كليمكو، 5iKM3سفر دانش، 

هيچ  K3Mكند، ترين سطح بلوغ شناسايي نميفقدان آگاهي مديريت دانش را پايينسطح دارد. با توجه به اينكه اين مدل، 

هاي بلوغ ندارد. به عالوه، با قضاوت از روي محتواي ويژگيهاي هر سطح بلوغ، گاهي اوقات ساير مدل 1سطح متناظري با سطح 

كند. بنابراين، سطوح انش را منعكس ميهاي بلوغ مديريت دويژگيهاي يك سطح بلوغ واحد ساير مدل K3Mسطوح متعدد بلوغ 

هاي بلوغ در نظر گرفته شوند و قابل مقايسه با يك سطح بلوغ واحد ساير مدلگاهي اوقات تركيب مي K3Mبلوغ متعدد 

شود. اين ويژگيها شامل فقدان آگاهي از هاي بلوغ مديريت دانش مشاهده ميشوند. ويژگيهاي متداول متعددي در ميان مدلمي

، و داشتن بهبود مستمر در 2، آگاهي نسبت به نياز به مديريت كردن اطالعات در سطح1ز به مديريت كردن اطالعات در سطح نيا

هاي بلوغ اي مشابه با مدلمرحله 5هاي بلوغ مبتني بر غير مدل بلوغ قابليت ساختار باشد. اما اگرچه اكثر مدلمي 5سطح 

اي متفاوت نامگذاري شده و ويژگيهاي معرف هر مرحله در ميان ت دارند، مراحل به گونهمديريت دانش مبتني بر مدل بلوغ قابلي

هاي هاي بلوغ مبتني بر غير مدل بلوغ قابليت متفاوت اند. بنابراين استخراج ويژگيهاي متداول براي خالصه كردن اين مدلمدل

 معرف مدل باشد.  بلوغ كمتر امكان پذير بوده و احتمال كمتري دارد كه درست و دقيق و

هاي بلوغ مديريت دانش مبتني بر غير مدل بلوغ هاي بلوغ مديريت دانش مبتني بر مدل بلوغ قابليت، همه مدلمشابه مدل

ها بايد در بهبود و افزايش بلوغ مديريت دانش خود بر هاي فرايند كليدي را كه سازمانقابليت به جز مدل بلوغ كليمكو، حوزه

 (.Error! No text of specified style in document.-7جدول كند )شناسايي ميآنها تمركز كنند 

 هاي فرايند كليدي متداول شامل افراد، فرايند و فناوري هستند. به طور كلي، حوزه
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.Error! No text of specified style in documentجدول  هاي بلوغ مديريت دانش مبتني بر غير مدل بلوغ قابليت: ويژگيهاي سطوح بلوغ مدل۷-  

 K3M مدل بلوغ كليمكو 5iKM3 سفر دانش سطح

1 

 فقدان آگاهی از نیاز به مدیریت کردن دانش

 

ارتباط میان اهمیت 

مدیریت دانش و دستیابی 

 به اهداف سازمانی را نشان

 دهدنمی

رسمی برای فرایندهای 

استفاده از دانش سازمانی 

بطور اثربخش جهت ارائه 

 کسب و کار وجود ندارد

توجه مشخصی به 

 ی مدیریت دانشهافعالیت

 شودنمی

مدیریت دانش به عنوان 

مدیریت اطالعات در نظر 

 شودمی گرفته

2 

دارد  سیستم مدیریت و انتشار محتوا وجود آگاهی از نیاز به مدیریت کردن دانش سازمانی

 (1)سطح
اطالعات دیجیتالی شده و از طریق 

های انتشارهای ساختار یافته ایمیل و پرتال

شود می وب از مدیران به کارکنان ارسال

 (2)سطح
بطور واضح  هاو تحویل دادنیهای نقش

 (2تعریف شده است )سطح 
منابع آگاهند که برای دستیابی به اهداف 

تعیین شده توسط مدیریت، پاسخگو 

 (2تند )سطحهس

آگاهی از مدیریت دانش و 

مدیریت دانش سازی هپیاد

در سراسر سازمان ممکن 

 است یکسان نباشد
آزمایشی در های پروژه

می شکل هابرخی حوزه

 گیرد

سازمان پتانسیل تحت 

کنترل درآوردن دانش 

سازمانی اش برای منافع 

 کسب و کار را تشخیص

 دهدمی

تمرکز بر ویژگیهای اصلی 

)تعریف، اسکن، کدگذاری و 

 توزیع دانش(
مدیریت دانش همچنان 

بعنوان مدیریت اطالعات در 

 شودمی نظر گرفته
چالش کدگذاری و 

گسترش دانش کشف شده 

 است

3 

و ابزار  هاسازمان از رویه

 مدیریت دانش استفاده

 کندمی
دهد می سازمان تشخیص

که مدیریت دانش منافعی 

را برای کسب و کار 

 کندمی حاصل

دانشی دارند  هاسازمان

که فرایندهای کسب و 

می کار آنها را توانمند

 سازد
در حال  هاسازمان

مشاهده منافع و اثراتی 

هستند که کسب و کار از 

می مدیریت دانش حاصل

 کند

تمرکز بر آنچه همیشگی 

است )تعهد مدیریت، درک 

نیازهای کسب و کار، 

 نوآوری(
تمرکز بر خلق دانشی که 

ای آینده نیازهای کسب بر

 وکار سودمند است
رویکرد به مدیریت دانش، 

فناوری در درجه دوم قرار 

 دارد
چالش، درک نیازهای آتی 

کسب و کار و پیش بینی 

 محیط کسب و کار است

حفظ اندازه اطالعات ارسال شده به 

کارکنان از طریق ابزارهای جمع آوری 

 (3)سطح
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 K3M مدل بلوغ كليمكو 5iKM3 سفر دانش سطح

4 

از ای هچارچوب یکپارچ

ابزار مدیریت  و هارویه

 دانش دارد
الزم است تا بر برخی 

موضوعات فنی و فرهنگی 

 غلبه شود

از طریق فرایندهای کسب 

و کار همکاری و تسهیم 

 بلوغ یافته دارد
مدیریت دانش هوش 

سازمانی جمعی و 

می همکارانه را نتیجه

 دهد

نهادینه شده )مستندسازی 

فرایندها، ارتقاء تسهیم، 

اده از مدیریت منابع، استف

 فناوری پیچیده(
واحدهای فردی و سازمانی 

اختصاص یافته به مدیریت 

 دانش
مدیریت دانش فرایندهای 

 مستند شده رسمی دارد
فرایندهای دانش قابل 

اندازه گیری اند، کنترل 

 کمی امکانپذیر است
مدیریت دانش های واسط

 با کارکرد مدیریت کیفیت
چالش، ادغام و 

دانش سازی هیکپارچ

د و دانش خلق شده، موجو

و نهادینه کردن فرایندهای 

 مدیریت دانش است

 
دیجیتالی کردن و ارسال به موقع اطالعات 

 (4)سطح
 (4حفظ اندازه )سطح

حفظ و نگهداری مخازن به روز اسناد 

 (4سازمانی )سطح
جمع آوری، سازماندهی، بهبود و حفظ و 

نگهداری فرایندهای فردی و جمعی از 

ایمن، داخلی و طریق پرتالهای وب 

 (5سفارشی شده )سطح
کسب و ارسال بموقع فرایندهای کاری به 

روز شده که توسط نقش سازماندهی شده 

 (6است )سطح

5 

مدیریت دانش های رویه

جزء الینفک فرایندهای 

 فردی و سازمانی اند
ارزش دانش به ذینفعان 

 شودمی گزارش داده

مدیریت دانش نهادینه 

 شده است

همکاری درون تمرکز بر 

سازمانی و بهره برداری از 

روشهای متداول خلق 

 دانش

ابزارهای جمع آوری دانش، بازخور، اقدامات 

برتر و درسهای یادگرفته شده را از منابع 

 (7کنند )سطححمی کسب

شود، مورد استفاده مجدد می دانش تسهیم

شود می گیرد، تحلیل و بهینهمی قرار

 (7)سطح
مجازی آنالین مدیریت دانش معرفی 

می آنرا انجامای هسازمان و واحدهای وظیف

 (8دهد )سطح
سیستم مدیریت دانش ستون فقرات 

ساختاری را برای نوآوری در سراسر سازمان 

 دهدمی و خودشکوفایی کارکنان شکل
 فیلترهای مستمر از کار بدون ارزش افزوده
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.Error! No text of specified style in documentجدول   هاي بلوغ مديريت دانش مبتني بر غير مدل بلوغ قابليت )ال. جي. پي وهاي فرايند كليدي مدل: حوزه8-

(200۷همكاران،   

 مالحظات فرايند كليديهاي حوزه مدل بلوغ مديريت دانش

 فناوری زیرساخت فرهنگ مدل بلوغ مديريت دانش چشم انداز
 

 فناوری فرایند و محتوا افراد مدل بلوغ سفر دانش

5iKM3 فناوری فرایند افراد  

K3M فرایند و فناوری 

 فنی تمرکز داردهای مدل بر جنبه -
افراد از یک دیدگاه های جنبه -

 شودمی تکنولوژیکی توصیف

 

هاي يك مدل بلوغ مديريت دانش ايده آل را هاي بلوغ مديريت دانش مبتني بر غير مدل بلوغ قابليت، برخي نيازمنديمدل

كنند. اول، ساختارهاي اصولي و زيربنايي آنها جامع است. اگرچه برمبناي مدل بلوغ قابليت نيستند از يك پيشرفت برآورده مي

هاي بلوغ مديريت دانش مبتني بر مدل بلوغ قابليت هستند چراكه اكثر آنها وت از مدلكنند. متفااي مشابه تبعيت ميمرحله

كنند. دوم، در هاي فرايند كليدي نميها را براي دستيابي به يك سطح بلوغ ملزم به داشتن همه ويژگيهاي تمام حوزهسازمان

و كليمكو به عنوان يك ويژگي بلوغ مديريت  5iKM3هاي بلوغ مديريت دانش ميان پنج مدل، بهبود و يادگيري مستمر در مدل

و كليمكو عموما  5iKM3گيرد. سوم، مدل بلوغ مديريت دانش چشم انداز، مدل سفر دانش، مورد حمايت قرار مي 5دانش سطح 

اي هبه جاي فرايندها بر سيستم K3Mها و واحدهاي سازماني سنتي و مجازي قابل كاربرد هستند در حاليكه براي سازمان

هاي شركت كنندگان مختلف را درباره هاي بلوغ سفر دانش و كليمكو آشكارا ديدگاهكند. چهارم، مدلمديريت دانش تمركز مي

مشخص  5iKM3دهد. بر عكس، مدل بلوغ مديريت دانش چشم انداز و وظايف مديريت دانش سازماني مورد مالحظه قرار مي

بر فناوري تمركز دارد. پنجم، همه  K3Mگيرد و مختلف مورد توجه قرار مي هاي شركت كنندگانكنند كه آيا ديدگاهنمي

يابند و بنابراين اي واقعي توسعه ميهاي بلوغ مديريت دانش به غير از مدل بلوغ مديريت دانش كليمكو براي اهداف مشاورهمدل

 شند. رود توام با برخي رويكردهاي رسمي براي ارزيابي كردن سطوح بلوغ باانتظار مي

 

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

 اطالعات فناوری و کامپيوتر مهندسی در بنيان دانش های پژوهش المللی بين کنفرانس دومين

 عالمه طباطباییایران ، دانشگاه  ،96 تير 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مورد بحث در کنفرانس: حورهایم

 :مهندسي نرم افزار 

 تحلیلی، داده پایگاه و عملیاتی داده پایگاه وب، مهندسی افزار، نرم معماری صوری، های روش و افزار نرم مهندسی افزاری، نرم های سیستم

 .مرتبط موارد سایر و افزاری نرم های سیستم امنیت و اطالعات امنیت کاوی، داده

 :هوش مصنوعي 

 طبیعی، زبان پردازش الگو، شناسایی سیگنال، و صوت پردازش نرم، محاسبات تصویر، پردازش و ماشین بینایی یادگیری، و مصنوعی هوش

 .مرتبط موارد سایر و هوشمند های سیستم با مرتبط مباحث سایر نرم، محاسبات و هوشمند سیستم در ویژه مباحث عامله، چند سیستم

 معماري كامپيوتر: 

 و مدلسازی موازی، های سیستم معماری پذیری، آزمون و اشکال پذیری تحمل اطمینان، قابلیت حسابی، های سیستم کامپیوتر، معماری

 درنگ و .. بی و نهفته های سیستم بزرگ، بسیار مقیاس در مجتمع مدارهای کامپیوتری، های سیستم کارآیی ارزیابی

 راهبردي مديريت: 

 در استراتژی هولدینگ، شرکتهای مدیریت شیوه راهبردی، های پیمان خرید، و ادغام رقابتی تحلیل ، راهبردی مدیریت راهبردی، ریزی برنامه

 آن موفقیت موانع و استراتژی سازی پیاده ها، شرکت سطح

 

 مراجعه گردد./http://c-it.ir/faبيشتر به سایتبراي اطالعات 
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 گذاری سرمایه و دانش نوآوری، المللی بين کنفرانس

 ،دبی96مرداد 20

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 محور های همایش:

 کامپيوتر مهندسی.1

 بــرق مهندسی.2

 مکانيک مهندسی.3

 عمـران مهندسی.4

 کشاورزي مهندسی.5

 معمـاري مهندسی.6

 هوافضـا مهندسی.7

 متالـوژي مهندسی.8

 پزشکی مهندسی.9

 معــدن مهندسی.10

 

 مراجعه گردد. /http://www.ehconf.comبراي اطالعات بيشتر به سایت 
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 توسعه در اقتصاد و مدیریت انسجام المللی بين کنفرانس دومين

 ، تهران، دانشگاه شهيد بهشتی96مرداد 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 :همایش حورهایم

 بحران مدیریت –

 صنعتی مدیریت –

 توليد و ساخت مدیریت –

 مالی مدیریت –

 توسعه و تحقيق مدیریت –

 تحول مدیریت –

 انسانی منابع مدیریت –

 فرهنگی مدیریت –

 آموزش مدیریت –

 کيفيت مدیریت –

 اطالعاتی هاي سيستم مدیریت –

 استراتژیک مدیریت –

 ریزي برنامه مدیریت –

 وري بهره مدیریت –

 شهري مدیریت –

 اسالمی مدیریت –
 

 

 مراجعه گردد./http://www.2meuconf.irبراي اطالعات بيشتر 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) اشيا اینترنت −

 الکترونيکی محتواي توسعه و الکترونيکی یادگيري حوزه در هوشمندسازي −

 سازي هوشمند نوین هاي فناوري −

 (Mobile learning) همراه یادگيري −

 دانش مدیریت −

 3وب و 2 وب کاربردهاي −

 ابري رایانش −

 ( Big Data) عظيم هاي داده −

 اطالعات امنيت −

 اطالعاتی هاي سيستم در ها نوآوري −

 الکترونيکی یادگيري هاي سيستم توسعه −

 آموزش محيط در نوین هاي فناوري و ابزارها −

 الکترونيکی محتواي توسعه و توليد ، طراحی −

 معلمان آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوري کاربردهاي −
 
 

 02166069708تلفن تماس با دبيرخانه: 
 

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

 Itconf@cfu.ac.irآدرس ایميل: 
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 مقاومتی اقتصاد بر تاکيد با بنيان دانش اقتصاد و مدیریت،حسابداری المللی بين کنفرانس سومين

 ، تهران، دانشگاه خوارزمی96شهریور 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 :همایش حورهایم

 سازماني تعالي و وريبهره كيفيت، -1

 سیگما شش مساله، حل هایروش عملکرد، مدیریت وری،بهره کیفیت، های سیستم سازمانی، تعالی ،(ابزارها و مفاهیم) فراگیر کیفیت مدیریت

 سازماني رفتار و رهبري -2 

 بحرانی شرایط در سازمانی رهبری ها،هولدینگ و بزرگ هایشرکت رهبری رفتاری ابعاد اخالقی، رهبری تحول، و تغییر رهبری رهبری،

 عمليات و فرآيند توليد، -3 

 لجستیک، مدیریت سازمانی، معماری و فرآیندها مدیریت پروژه، مدیریت عملیاتی، پژوهش تأمین، زنجیره مدیریت عملیات، و تولید مدیریت

 سازمان در چابکی

 راهبردي مديريت-4 

 در استراتژی هولدینگ، های-شرکت مدیریت شیوه راهبردی، های  وخرید، ادغام رقابتی تحلیل راهبردی، مدیریت راهبردی، ریزی برنامه

 آن موفقیت موانع و استراتژی سازی پیاده ها، شرکت سطح

 اطالعات فناوري و هاسيستم مديريت -5 

دیجیتالی اقتصاد و الکترونیکی تجارت اطالعات، فناوری معماری و اطالعاتی هایسیستم شناسیروش اطالعات، و دانش مدیریت

 

 گردد.مراجعه /http://aconf.irبراي اطالعات بيشتر به سایت 
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 اخبار دانشی

 است بيكاری مشكل حل راهكار تنها بنيان دانش های شرکت توسعه

 

 صفي كشاورزي تحقيقات رشد مركز ساختمان افتتاح آئين در شنبه سه روز خوزستان استاندار معاون نيسي عالمي جمال ((( خرداد 2

 و ها ظرفيت اين درآمدن فعل به عامل تخصص كه دارد وجود كشور در مختلف هاي زمينه در شماري بي هاي ظرفيتگفت:  دزفول آباد

 پنج آوردند روي گرايي تخصص به افراد و شد ايجاد كشور در انساني منابع رشد در انقالب از بعد كه جهشي با:افزود وي.هاست پتانسيل

 مراكز در خالقانه تفكر اينكه بيان با وي.شدند تربيت متخصص جوانان و يافتند پرورش عالي آموزش مركز 600 و هزار دو در دانشجو ميليون

 خالق جوان يك به جوان يك شود مي باعث كه است ديگري مولفه انگيزه داشتن و نياز احساس:گفت شود مي داده آموزش عالي آموزش

 گذشته در كه همانگونه ايم بوده پيشرفت و تغيير شاهد شده احساس چيزي به نياز جا هر:كرد اضافه خوزستان استاندار معاون. شود تبديل

 هاي پيشرفت به شد احساس جوانان بين اي هسته سوخت تامين به نياز كه زماني و شد شهدا طيبه شجره به منجر استقالل به نياز

 تبديل نظامي قدرتمند كشور يك به كرديم پيدا كشور از دفاع به نياز احساس كه وزماني يافتيم دست اي هسته انرژي زمينه در چشمگيري

 و شده آغاز كشور در علمي حركت:گفت و كرد اشاره نيز نانو و سلولهايبنيادي زمينه در كشور علمي هاي پيشرفت به نيسي عالمي. شديم

 است توجهي قابل بسيار رقم جهان در فناوري از حاصل ثروت:افزود وي.نيست زياد ولي است بخش نويد استان و كشور در علمي آمارهاي

 بخش نويد استان فناوري و علم پارك و رشد مركز در شركت 142 وجود ولي است ناچيز ثروت اين از خوزستان استان و ما كشور سهم كه

 .شود كار ها شركت اين انساني منابع روي و يابند افزايش ها شركت اين بايد كه است

 

 دانش بر مبتنی مدیریت اعمال با سنتی کشاورزی از عبور لزوم

 بايد مشكل اين از عبور براي: گفت و دانست آن بودن سنتي را كشاورزي بخش عمده مشكالت از يكي كشاورزي كانون رئيس (((خرداد  9

وي با بيان اينكه دولت دوازدهم خود را آماده ورود  .باشد دوازدهم دولت توجه مورد موضوع اين و شود بكارگرفته دانش بر مبتني مديريت

زمان  به عرصه مديريتي كشور مي كند، افزود: بخش كشاورزي به عنوان يكي از مهمترين بخش هاي زيرساختي اقتصاد كشور بيش از هر

ورزي مهمترين چالش دولت شجاع الديني با اشاره به اينكه بازگشت تخصص و دانش به مديريت بخش كشا .ديگري به توجه نياز دارد

دوازدهم است، افزود: كشاورزي بعنوان مجموعه اي از فعاليت هاي اقتصادي مشتمل بر علوم متعدد است كه به ما مي آموزد چگونه از منابع 

ا تامين كرده و انساني و طبيعي كشور به روشي پايدار بهره گيري كنيم تا ضمن صيانت از محيط زيست طبيعي، غذاي سالم مورد نياز كشور ر

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه ايران از لحاظ جغرافيايي داراي مزيت هاي فراوان از  .به رشد اجتماعي، سياسي و اقتصادي دست يابيم

تكا به جمله توليد انواع محصوالت و گردشگري كشاورزي است، تصريح كرد: مسير شناخت و تمركز بر مزيت هاي اقتصادي و خلق مزيت با ا

بخش خصوصي، ارتقاي فناوري توليد با هدايت و حمايت دولت و يارانه مستقيم و غيرمستقيم كشاورزي به بهره برداراني كه همراه با 

شجاع الديني با   .سياست هاي دولت در توسعه بخش مشاركت فعال دارند مي تواند توليدكنندگان را در مسير صحيح توليد هدايت كند

هاي موجود در بخش كشاورزي و اين كه برنامه هاي كوتاه مدت نمي تواند پاسخگوي اين بحران ها باشد،افزود: دولت و توجه به بحران 

مديريت بخش كشاورزي بايد عالوه بر شناخت و برنامه ريزي براي مسائل جدي و بحران ساز موجود مانند تنش آبي دشت هاي كشور، برنامه 

شجاع الديني تصريح كرد: وجود تشكل هايي همچون كانون كشاورزي و يا هر نهاد مشابه  .شته باشدميان مدت و دراز مدت كشاورزي دا

مجزا از دولت ها، اين مزيت را نسبت به دولت ها دارند كه محدود به فرصت چهارساله نيستند بلكه مي توانند برنامه كشاورزي )مانيفست 

وي گفت: بنابراين كانون كشاورزي در سه قالب برنامه  .دراز مدت پيشنهاد كنند تخصصي( حزبي خود را براي دوره هاي كوتاه، ميان و

راهبردي چهارساله شناسايي مسائل و چالش هاي اصلي كشاورزي و منابع طبيعي پيش روي دولت دوازدهم، اولويت بندي اهداف كمي و 

به اهداف ديده شده در قانون با لحاظ جنبه هاي پايداري كيفي مندرج در برنامه ششم توسعه كشور، مجموعه راهبردهايي براي دستيابي 

 .محيطي، اقتصادي و اجتماعي را پيشنهاد داده است
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 کشور توان و دانش مدیریت برای علمی قرارگاه تشكيل لزوم

 بر تاكيد با فناوري و علم عرصه فعاالن نشست در كشور فناوري و پژوهشي علمي، بسيج سازمان رئيس قدياني حسين (((خرداد  29

 مقدم خط در اما. است ناپذير انكار ايمسئله علمي جهاد ضرورت: گفت اسالمي انقالب بخش هويت و ساز تمدن شعار و اسالمي انقالب مباني

 شود؟مي پشتيباني چگونه و كيست؟ جبهه اين فرمانده دارند؟ قرار كساني چه علمي جهاد جبهه

. است نشده جهاد به منجر افزايي، هم عدم دليل به اما است انجام حال در گسترده صورت به كشور در علمي تالش امروز: داشت تصريح وي

 .دهندمي انجام عرصه اين در را خود تالش جداگانه صورت به نيروها و ها دسته

 و عالي آموزش مركز ۷00 و هزار 2 از بيش ما: داشت اظهار كشور علمي آمارهاي به اشاره با كشور فناوري و پژوهشي علمي، سازمان رئيس

 بنيان دانش شركت 900 و هزار 2 و دانشجو ميليون4 و كشور هايدانشگاه در علمي هيئت عضو هزار 150 به نزديك و تحقيقاتي مركز 194

 .داريم مشكل ثروت به فناوري و فناوري به علم تبديل براي اما است كشور خوب علمي پيشرفت دهنده نشان آمار اين: افزود قدياني.داريم

 نمي اينكه: شود لحاظ بيشتري دقت اساسي موضوع سه بر بايستي مشكالت اين حل براي گرفته صورت شناسي آسيب طبق: داد ادامه وي 

 احساس شدت به كشور دانش مديريت فرآيند وجود عدم و داريم نياز علمي فرماندهي كنترل مركز يك خواهيم؟مي چه و داريم چه دانيم

 پژوهش هاياولويت و داشت اشراف نداشته و داشته به بايد: گفت شرايط اين از رفت برون براي ساده راهكارهاي به اشاره با قدياني  .شودمي

 .كشور توان و دانش مديريت يعني كنيم، ايجاد هاتوانمندي و هانيازمندي بين منطقي رابطه يك بتوانيم صورت اين در و كرد مشخص را

 در سازي جريان بحث در رهبري معظم مقام هايتوصيه به اشاره ضمن پايان در كشور فناوري و پژوهشي علمي، بسيج سازمان رئيس

 تقويت. است شده گرفته نظر در راهبرد چهار كشور علمي پيشرفت سازي جريان زمينه در فعاليت براي: كرد اظهار كشور علمي پيشرفت

 از مفهومي مدل استخراج نهايت در و انساني علوم محتواي در تحول ايجاد به كمك علمي، توان و دانش مديريت به كمك كشور، علمي بنيه

 .هاستتوانمندي و هانيازمندي بانك

 

 مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی
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 مقاالت و 

 پایان نامه ها

 موج پنجم
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 طراحی راهبرد ی نو درفرآیند ی سازمانی،یادگير

 ( خودجوش راهبردهای گيری شكل)

 
 پروانه مرادي، سميه مرادي: مولف/ مترجم

 يادگيري سازماني موضوع:

 1392 تابستانمجله ديدگاه، : منبع

 

تشريح محدوديت هاي مدل هاي عقاليي طراحي راهبرد، به توصيف روش هاي فرايندي طراحي راهبرد به مقاله حاضر به  چكيده:

جايگزيني براي آن ها ،  شناسايي سازمان يادگيرنده، و پيشنهاد يادگيري سازماني به عنوان جايگزيني  براي مدل هاي عنوان 

به عنوان مبنايي در جهت ايجاد سازماني  يشود كه يادگيردر اين زمينه، پيشنهاد ميمي پردازد.  فرايندي شكل گيري راهبرد

اين مقاله به دنبال بيان و بررسي شكل گيري راهبرد از طريق يادگيري سازماني يز، و نتغييرات راهبردي به كار گرفته شود. 

 است.

كارگيري ه دهد كه وجود و بشناسي مقاله حاضر بر اساس مرور پيشينه در حوزه نظري تنظيم شده است. نتايج نشان مي روش

كند. و نيز نشان مي دهد كه ترجمان اليي كمك ميسازوكارهاي سازمان يادگيرنده به فائق آمدن بر محدوديتهاي الگوهاي عق

پنج اصل سازمان يادگيرنده در طراحي راهبرد هم معنا مي دهد. از اين رو، محيط كاوي، چشم انداز مشترك، مدل هاي ذهني، 

ست مدرن و نيز هنگامي كه به طراحي راهبرد در عرصه پيادگيري تيمي و تسلط فردي در طراحي راهبرد باز تعريف شده است. 

از آنجاكه اين مقاله در حوزه علوم مي انديشيم يادگيري سازماني را مي توانيم جايگزين مناسبي براي طراحي راهبرد بدانيم. 

 با محدوديت عملياتي كردن متغيرها مواجه استشود، اجتماعي نگاشته مي

 

 .دريانوردي قابل دسترسي استمتن كامل اين مقاله در مركزبررسي هاي راهبردي و مطالعات سازمان بنادر و 
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 الیروبی مواد حجم سنجش
Dredging Volumetry 

 
 مسعود شريفي: مولف/ مترجم

 / اليروبي مديريت دانش موضوع:

 1392مجله ديدگاه، بهار  : منبع

 

  چكيده:

 حصول و شده اليروبي مواد حجم صحيح ارزيابي. شودمي اليروبي هايهزينه صرف توجهي قابل مبالغ ايران بنادر در هرساله

 .دارد اهميت است شده انجام نظر مورد محل در اليروبي كه موضوع اين از اطمينان

 :نمايد فراهم را زير شرايط كه است شده اليروبي مواد حجم ارزيابي براي روشي ارايه پي در مقاله اين

 .باشد برخوردار قبولي قابل نظري پشتوانه از -

 .باشد اجرا قابل مستقل صورت به كارفرما و ناظر مجري، توسط -

 .باشد پذير انجام ثالث مرجع توسط ناظر، و مجري بين اختالف بروز صورت در كه نحوي به باشد تكرار قابل -

 .نمود معرفي بنادر كليه و دريانوردي و بنادر سازمان در واحد رويه عنوان به را آن بتوان -

 . نمود استفاده اليروبي انجام از قبل عمليات حجم دقيق تخمين براي آن آز بتوان -

 .ننمايد تحميل زيادي هزينه آن اجراي و شود استفاده موجود هايآوريفن از -

 درج احتماالً و) اليروبي از قبل عمليات حجم برآورد منظور به آبنگاري هايداده پردازش براي روشي ارايه مقاله اين اصلي ايده

 . است آن انجام از پس يا و عمليات انجام هنگام در آن گيرياندازه سپس و( RFP در آن

 شده اليروبي بستر و شده سازيشبيه سطح اوليه، بستر رياضي سطح سه دالني بنديمثلث از استفاده با موضوع اين براي

 شده، اليروبي بستر و اوليه بستر اختالف از و عمليات حجم برآورد شده سازيشبيه سطح و اوليه بستر اختالف از و شده تشكيل

 .است آمده دستبه شده انجام عمليات حجم

 

 .متن كامل اين مقاله در مركزبررسي هاي راهبردي و مطالعات سازمان بنادر و دريانوردي قابل دسترسي است
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 با نگرشی بر گزینش مناسب ترین شبكه لجستيك برای بنادر و دریانوردی

 ”لجستيك پارك ”و  ”بندر خشك ”، ” ستيك توسعه مناطق فعاليت لج” 

 )مطالعه موردی در بندر انزلی(

 
  جمشيد عدالتيان شهرياري ، طهمورث سهرابي ، مصطفي ملكيمولف/ مترجمان: 

 / امور بندري مديريت دانش موضوع:

 1392 بهارمجله ديدگاه،  : منبع

 

  چكيده:

ساخت و اداره بندر به راحتي قابل بررسي است ولي عوامل پشتيباني از بندر تابع كه عوامل مختلف توسعه بندر ازنظر  باتوجه به اين

هاي مختلف توسعه بندر  و  متغيرهايي است كه خارج از حيطه ي اختيار بندر مي باشد  ، شناخت عوامل خارج از اختيار بندر و مقايسه مدل

مناطقي به عنوان فضاي توسعه يافته در محيطي جداي از بندركه بتواند بررسي اولويت ايجاد  انتخاب بهترين مدل توسعه اي و پشتيباني،

 مقالهو افزايش رضايت مندي مشتريان دركوتاه و بلند مدت ارايه دهد  از اهداف اين  خدمات لجستيكي پيشرفته را به منظورتسهيل در امور

زير بنايي از قبيل زمين در اختيار ، امكانات محلي ومنطقه  به موقعيتي كه درآن دارد وابسته است و بسترهاي هربندريتوسعه   بوده است

ها  براي توسعه بندر نقش دارند . اولويت و  تري نسبت به ساير شاخص اي، مراكز صنعتي، موقعيت جغرافيايي، محيط زيست ارجحيت بيش

 ك است.ارجحيت انتخاب براي بندر ابتدا توسعه مناطق فعاليت لجستيك سپس بندر خشك و پارك لجستي

 

 متن كامل اين مقاله در مركزبررسي هاي راهبردي و مطالعات سازمان بنادر و دريانوردي قابل دسترسي است
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 تاثير آموزش مدیریت استرس بر شادی 

 کنان سازمان بنادر و دریانوردی کار

 
 طيبه مجيدي، پريوش جعفري، محمد علي حسيني مولف/ مترجمان:

 انساني/ منابع  مديريت دانش موضوع:

 1392 بهارمجله ديدگاه، : منبع

 

تحقيق حاضر به بررسي تاثير آموزش مديريت استرس بر شادي كاركنان سازمان بنادر و دريانوردي مي پردازد. به همين جهت از   : چكيده

( به صورت تصادفي انتخاب شدند. ابتدا با پرسش نامه 26( و مداخله )26نفر از كاركنان سازمان بنادر ودريانوردي دو گروه  شاهد) 116بين

استرس شغلي اسيپو ميزان شادي و استرس شغلي كاركنان اندازه گيري شد، و سپس آموزش مديريت استرس شغلي هاي شادي آكسفورد و 

براي گروه مداخله اجرا شد، و دوباره ميزان شادي و استرس شغلي كاركنان به منظور  مقايسه بين اختالف تفاوت نمره هاي ميانگين هاي 

زوجي انجام شد، و نتايج نشان دهنده  تاثير آموزش مديريت  tمستقل و   tها از طريق آزمون  بين دو گروه اندازه گيري شد.  تحليل داده

استرس بر كاهش استرس شغلي كاركنان مي باشد. هم چنين آموزش مديريت استرس باعث افزايش ميزان شادي در گروه مداخله شد، ولي 

مختلف در آمدي و بين زنان و مردان و در دو گروه متاهل ها و مجرد  تاثير آموزش مديريت استرس بر گروه هاي مختلف تحصيلي و سطوح

 ها متفاوت نبوده، و اثر يكسان داشته است.

 

 اله در مركزبررسي هاي راهبردي و مطالعات سازمان بنادر و دريانوردي قابل دسترسي استاين مق متن كامل
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 در کشتی ها و راه های کاهش آن NOXدر خصوص ترکيبات  IMOالزامات 

 

  حسين قهاري، محمد خسرويمولف/ مترجمان: 

 درياييآلودگي هاي /  مديريت دانش موضوع:

 1392 بهارمجله ديدگاه، : منبع

 

يكي از مواردي كه طي ساليان اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است بحث آلودگي هاي محيط زيست و اثرات مخرب آن بر كره : چكيده

زمين مي باشد كه  آلودگي هاي ناشي از گازهاي گلخانه اي و تركيبات مضر و مخرب جو را نيز شامل مي شود و يكي از اين موارد، تركيبات 

NOX , SOX  موجود درEXHUAST صنعتي كه از سوخت هاي فسيلي استفاده مي  كشتي ها،خودروها،لوكوموتيو هاي ديزلي و تجهيزات 

  كنند مي باشد. با توجه به اين كه درصد قابل توجهي از اين گازهاي ناشي از موتورهاي ديزل كشتي ها مي باشند سازمان جهاني دريانوردي

( IMO)  است و الزام هايي را براي كشتي ها در خصوص ميزان نيز توجه خاصي به اين مساله نمودهNOX  مجاز در ضميمه شش مارپول و

NOX TECHNICAL CODE  قرار داده است از اين رو كارخانه هاي كشتي سازي نيز جهت سازگار نمودن كشتي ها با اين الزام ها مجبور به

 SCR (SELECTIVE CATALYTICآن ها استفاده از سيستم   انجام اقدام هايي جهت كاهش اين تركيبات شده اند كه متداول ترين

REDUCTION مي باشد. در اين مقاله به بررسي الزامات )IMO  در خصوص حدود مجازNOX  خروجي از كشتي ها و عملكرد سيستمSCR 

 پرداخته شده است.

 

 ي قابل دسترسي استاين مقاله در مركزبررسي هاي راهبردي و مطالعات سازمان بنادر و دريانورد متن كامل
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 موج ششم
 دانش نما
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 معرفی کتاب 
 

 «تحليل سوانح دريايي ايران »

 

  

 دفتر سازمان هاي تخصصي و بين المللي سازمان بنادر و دريانوردي: ولفم

 سازمان بنادر و دريانوردي مركز بررسي ها و مطالعات راهبردي :انتشارات

 1394 تاریخ نشر :

 صفحه 60 صفحات:تعداد 

 وزيري :کتاب قطع

 

 

 

 « نظام حمل و نقل دريايي پايدارطرح كلي » 

 
 
 
 

 مركز بررسي ها و مطالعات راهبردي سازمان بنادر و دريانورديمولف : 

 مركز بررسي ها و مطالعات راهبردي سازمان بنادر و دريانوردي :انتشارات

 1393 تاریخ نشر :

 صفحه 142 :تتعداد صفحا

 وزيري :کتاب قطع

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ماهنامه مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی ایران 
 

 امواج دانش  |  41 

دانش نهفته دریانوردان مستند سازی تجارب و  
 

 از سوي مركز مطالعات بررسي هاي راهبردي سازمان بنادر و دريانوردي به منظور "مستند سازي تجارب نهفته دريانوردان "پروژه 

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

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

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

متناسب با نشريه امواج دانش بخش هايي از نتايج بدست آمده از اين پژوهش در شماره هاي گرديد. انجام از دريانوردان 

 ارائه ميگردد. موضوعات،

 

 مقابله با هرگونه سانحه در هنگام ترك بندر

 در و مساوي صورتبه افراد همه كه صورت بدين داد افزايش را موتورخانه در حضور زمان مدت بايستمي طوفاني درياي در

 در را آنها و جست دوري غيرضروري كارهاي از و باشند داشته حضور موتورخانه در عادي روزهاي به نسبت تركوتاه زماني

 نموده تا مديريت طوري بايستمي كشتي سرمهندس هواشناسي گزارش به باتوجه. داد انجام باشدمي آرام دريا كهزماني

مشكالت پيش آمده در  بيشتر .شود گرفته نظر در آماده صورتبه بقيه وده ش استفاده طوفاني درياي زمان در بهتر آالتماشين

 .آيد مي بوجود امكانات كمبود علت به كه هبود پروانه و موتور فني نقص شافت، بريدگي مانند هنگام ترك بندر

 كار بخوبي تجهيزات و آالت ماشين تمام اينكه از اطمينان حصول براي دريانوردان اسكله كنار در كشتي روزه چندهاي  توقف در

را ... و آب روغن، سوخت، هاي پمپ انواع مانند كمكي آالت ماشين ابتدا ، بندر حوضچه محيط در مانور انجام حين در ،كنند مي

 كوتاه مدت به بعد و چرخانده بار ندچ فشرده هواي از استفاده با را اصلي موتور اول سپس شده مطمئن آنها كاركردن از و روشن

 نكات رعايت بين اين در. شود مشخص حركت براي الزم آمادگي تا شود مي تست اصلي موتور سوخت سيستم از استفاده با

 .شود مي آورده بعمل پروانه از بند يا طناب گونه هر و كوچك شناورهاي نگهداشتن دور براي عرشه افسران سوي از ايمني

 Lashing اصطالح به موتورخانه بدكي قطعات بستن محكم گرفت نظر در بايد كه مسائل مهمترين از يكي طوفاني درياي در

 باعث همچنين و نگشته آالت ماشين به برخورد باعث متالطم دردرياي تا ميباشد دارد قرار خانه موتور محيط در كه قطعات

 در موجود روغن سطح بايد ميكنند استفاده بآ يا روغن از كه كشتي آالت ماشين از بعضيهمچنين در .نشود بيشتر صدمات

 و هدينگرد آب و روغن كمبود دچار نظر مورد دستگاه متالطم درياي در تا داد قرار مشخصي Level در را آنها درون آب يا آنها

 .نگردد محيط در ديگر خطرات ايجاد و صدمات باعث

 وجود و شرايط اين با شدن مواجه براي نبودن آماده و دارد همراه به را كشتي در خمشي و غلطشي حركت هميشه طوفاني درياي

 سپس و برق مولد شدن خاموش آن نتيجه كه شود موتورخانه از هائي بخش به آب ورود باعث است ممكن موتورخانه در آب

 و آب از موتورخانه بودن خالي سوخت، انتقال جمله از نظر هر از خانه موتور طوفاني محدوده به ورود از قبل لذا شود اصلي موتور

 .باشد داشته را الزم آمادگي بايد ايمني موارد ساير
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