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مقدمه
مدیریت دانش مقولهای است کهه ننهو اتفها نظهر در مهورد اهاراو آن وجهود نهدارد اراکهه مهدیریت وهود دامنههای
وسیع دارد و دانش نیز ا جمله دارائهینهایی اسهت کهه تفهاوت اساسهی بها سهایر دارائهینها دارد؛ دانهش متهایی اسهت بها
ار ش ولی بدون بعد و دامنه بههطهورکلی مهیتهوان گفهت مهدیریت دانهش یه سهرمایهگهااری آگانانهه و جهامع اسهت
که در آن دانش به صور مختلف ماننهد منهابعم منهتندات و مههارتنهای فهردی جمهعآوریم سها ماندنهی و آنهالیز دهده
و بههه ادههترا گاادههته مههیدههود نههر سینههتمی در تمهها مراحههک کههارکردش بههه دانههش احتیهها دارد؛ در راهانههدا یم در
منههیر و دسههتآوههر در ارائههه مولههوا نهههائی؛ بنههابرای دانههش در یه سینههت نههویی دارائهی اسههت کههه تفههاوتنههای
اساسی یر را با سایر دارائینا دارد:







استفاده ا دانش به مفهو کاسته ددن ا کمیت و یا کیفیت آن نینت
انتقاا دانش به معنای ا دست دادن آن نینت
امرو ه دانش بنیار یاد است اما تفکر استفاده ا آن در نمهکس نینت
دانش را نمیتوان در انبار نگهداری کرد اون متایی است که ورو آن بدون قبض انبار ن امکانپایر است
بهیبارتدیگر گراه فکر میکنید که دانش را مورمانه نگهدادتهاید اما پیش ا آنکه فکرش را بکنید به وار در
کرده است
نگهدادت دانش به ضرر صاحبان آن ست یرا دیگرانی ننتند که یل را ادامه میدنند و در اش برن دنی
جلوتر ووانند بود

اراکهه اگهر دانهش در سینهتمی مهدیریت نشهود یها ا کهف مهیرود و یها
حاصک آنکه مدیریت دانهش امهری اسهت
کهنههه مههیدههود بههدون آنکههه سههودی ا آن حاصههک دههده بادههد مههدیریت دانههش یکههی ا حلقهههنههای مههدیریتی مناریههد
بهینوان ی برنامه کالن اسهت کهه درمجمهو مهیتوانهد رانبردنهای پهروژه را در راسهتای اننهجا و تقویهت سها مانی
کم کند

برنامهریزی
برنامهههریههزی نههویی پدیههده یینههی اجتمههایی اسههت و ولوص هیتنههای ویههژه وههود را دارد دری هی حههاام ی ه رویههداد
منولههربهفههرد نینههت کههه دارای یهه ابتههدا و انتهههای مشههخی بادههد بلکههه یهه فرآینههد منههتمر و دائمههی و
منعکسکننده تغییرات و درصدد رسیدن بهه انهدا اسهت در سها ماننهای پیچیهده امهرو یم بهدون برنامههریهزینهای
دقیقم امکان ادامه حیهات نینهت و برنامههریهزیم منهتلز آگهانی ا فرصهتنها و تهدیهدنای آتهی و پهیشبینهی دهیوه
مواجهه با آننا است مدیریت دانش در ای مرحله بنهیار نقهشآفهری اسهت برنامههریهزی مهیتوانهد کوتهاهمهدت بادهد
کههه بههه آن برنامههه تههاکتیکی میگوینههدم یهها میههانمههدت (کههه برنامهههنههای رانبههردی ننههتند) و بهها وره بلندمههدت و یهها
استراتژی کلمه استراتژی کهه ا واژه یونهانی  Strategosگرفتههدهده اسهت بهه معنهی سها ر سه اه اسهت و در وهود
معنی نهدایت یه برنامهه بهرای رسهیدن ا حالهت فعلهی بهه حالهت ایهده آا را دارا اسهت اسهتراتژی بهرای قنهمتی ا
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ی برنامه ماننهد مهدیریت دانهش بهه معنهی ندفمنهد کهردن یها حرکهت بهه سهمت نهد اسهت ایه گونهه برنامههنها
الزاماتی دارند که باید وو به آننا پرداوت

الزامات یک برنامه هدفمند
شناخت وضع موجود:
ادرا به وضعیتی که در آن قرار داریه بنهیار مهه اسهت یهرا مشهکالتی کهه بایه مهیدهود بهه فکهر برنامههریهزی
بادی ائیده نمهی وضهعیت اسهت؛ بنهابرای برنامههریهزیم بایهد بها دهناوت تها حهد امکهان کامهک ا وضهعیت موجهود
بادههد بههرای ای ه موضههو مههدیریت دانههش کنههدوکاو کننههده اطالیههات اسههت در ای ه جنههتجو بایههد پتانن هیکنهها و
مودودیتنا را بشناسد و بشناساند
ترسیم چشمانداز یا جایگاه مطلوب:

برای تغییر باید نقطه را در نظر دادهت کهه در آن نقطهه مشهکالت موجهود بهه بهتهری نوهوه حهک دهده بادهند واضه
است که مودودیتنا نمیشه رسهیدن بهه آن نقطهه را نهاممک مهیکنیهد؛ بنهابرای بهرای ترسهی اشه انهدا مهیتهوان
دو نقطههه را مشههخی کههرد؛ ی ه نقطههه کههامالً مطلههو کههه در دههرایط وههاا اتفهها م هیافتههد و نقطههه دیگههر کههه
دستیافتنی است بهنرحاا برنامه ریزان انتظار دارنهد کهه ا حالهت فعهک بههسهوی حالهت مطلهو حرکهت کننهد و بایهد
بدانند که آن حالت مطلو اینتم کجاسهت و اقهدر دسهتیهافتنی اسهت مهدیریت دانهش در تعیهی ایه دو نقطهه بها
بررسههی در آمووتهههنههایی کههه بههرای حههک مشههکالت مشههابه بههه دسههت آمههده ای ه راه را رود ه مههیکنههد دههناوت
وضعیت موجود و آنالیز آنم مودودیتنا و منابع را مشخی مینماید و برنامهریزی را آسان میکند

دکک  :1برنامهریزی برای رسیدن ا وضعیت حاا به وضعیت مطلو
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تعیین مأموریت/راهکار یا راه رسیدن به جایگاه مطلوب
نرگاه مشکالت وضع موجود را وو دهناوته بادهی و بهدانی کهه وضهعیت مطلهو مها اینهت مهه ووانهد بهود کهه
راه رسیدن ا وضعیت فعلی به پتاننهیک موجهود را مشهخی کنهی اگهر ایه راه بههوهوبی تعریهف و تعیهی دهده بادهد
کارآمدی ی سینت برای تغییر وضهعیت ا حهاا بهه مطلهو بنهیار بها ووانهد رفهت منهلماً راهنهای یهادی بهرای
رسیدن به یه نقطهه وجهود دارد کهه مهدیریت دانهش بها اهروش اطالیهات ا منهابع داوهک و یها وهار یه سینهت
میتواند تلمی گیران را در انتخا برتری راه کم کند
مدیریت دانش ا صوا و ار شنا را ن شان میدندم سیا ستنا را که تعیی کننده بایدنا و نبایدنا ست می دنا سدم و اندا
اسهههتراتژی را آنالیز میکند .تاکتی نا و یملیات را که در مقاطع کوتاه و پیدرپی باید انجا بگیرند مشهههخی میکند در
حقیقت برای تهیه نقشهههه راه کمکی بزرو وواند بود به گفته آقای )1999( Beijerseم مدیریت دانش به دسهههت آوردن
اندا سا مانی ا منیرنایی است که بهوسیله استراتژی پروژه تعریف دده و ای اقدا بهوسیله معنی بخشیدن به دادهنا با
تبدیک آننا به اطالیات و نهایتاً دانش ا ست در ای م نیر ا ست که نمه کارکنان ی پروژه ظرفیت وود را برای تف نیر و
استفاده ا دانش تولیددده با ووانند برد

تاریخچه
مرور مختصر تاریخچه در جهان
موضههو مههدیریت دانههش ا مههانی ردههد کههرد کههه جهههان بهها مههوجی بهیامههان ا اطالیههات روبههرو دههد اطالیههاتی کههه
بهصورت تلهایدی ردهد مهیکردنهد ارتبها اطالیهات تولیددهده و پیچیهدگی بروهی ا اطالیهات اسهتفاده ا آننها را
بدون دادت مدیریتی درست امکانناپایر و یا حهداقک سهخت مهیکهرد بهه وجهود آمهدن صهنعت کهام یوتر بهرای پاسه
به اطالیات وسهیعی بهود کهه در جههان در حهاا تولیهد بهود و راهحلهی نیهز بهرای مهدیریت دادهنها دهد برنامههای کهه
برای توسعه اطالیات بشر در ساا  1987تولید دهد اولهی واکهنش کهام یوتری بهه مشهکک جمهع دهدن بهیحهد دادهنها
بود برنامهنای دیگری نیهز متعاقه آن سهاوته و بههمنظهور توسهعه بهدون موهدودیت در اوتیهار کهاربران قهرار گرفهت
به دنباا ای توو ت ک که دانهش بههینهوان یه منبهع یها نههاده در ادبیهات مربهو بهه اقتلهاد وارد دهد تها بتوانهد
مدیریت پایر بادهد در سهاا  1990بروهی ا دهرکتنهای سهاوتمانی و بنگهاهنهای معهامالتی ا برنامههنهای مهدیریت
دانههش اسههتفاده مهیکردنههد در اواسههط دنههه  90مههیالدی مههدیریت دانههش بههه کمه اینترنههت بههه یه بوه یمههومی
تبدیک دد بو نای مهمی که در جههان جهاری بهود ماننهد تعیهی معیهار و دهاوینهام مشهخی کهردن تجربههنهای
موفهقم تغییههر و یهها اصههالت مههدیریتم مههدیریت رینه م مههدیریت بوههران و مقولهههنههایی ا ایه دسههت انمیههت مههدیریت
دانش را نررو بیشتر کرد
در با ه مانی تکهوی مهدیریت دانهش مراحلهی یهادی طهی دهد؛ ماننهد مهانی کهه بهه آن مهدیریت جمهعآوری دادهنها
گفتنههد بعههد مهندسههی اطالیههات در کنههار ایه نهها دسههتگاهنههای مههدیریتی دانههشموههورم دسههتگاهنههای کاردناسههی کههه
بجای کاردناسان کار مهیکردنهد و سینهتمهای پشهتیبان تلهمی و یها نهوش ملهنویی توسهعه پیهدا کردنهد؛ بنهابرای
تاریخچههه توسههعه مههدیریت دانههش در جه هان (کههه ا توسههعه اطالیههات در مینهههٔنههای مختلههف بهههره جنههته) دارای
جهشی بود که پس ا کام یوتر و اینترنت بوقو پیوست
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با نگانی به سند دیگر پروژهنای ملهی و یها بهی المللهی مهیتهوان متوجهه دهد کهه بوه مهدیریت دانهش بهه صهورتی
رود ه ماننههد آنچههه در سههند پههروژه مناریههد نودههتهدههده اسههت آورده نشههده اسههت در اکثههر ای ه اسههناد بههه جمههعآوری
اطالیههاتم مطالعهههم سههاوت پایگههاه داده و اسههتفاده ا نههر افزارنهها و فضههای موردنیهها ای ه امههر ماننههد «جههی ای ا »
اداره میدود اما به اینکهه اگونهه ایه تولیهدات را مهدیریت کنهی نمهیپهردا د در ابتهدای فعالیهت جهدی مناریهد و بهه
توصیه صری سندم ی کاردنا مدیریت دانش استخدا دد تا به مدیر اجرائی پروژه کم کند
امور کلیدی که ای کاردنا

بر اسا

درت ودمات باید به انجا برساند بهصورت یر است:

 تهیه استراتژی مدیریت دانش و بکار بنت موارد مه آن
 طراحیم اجرا و مدیریت استراتژی ارتباطات و انتشارات
 راننمایی و نظارت یالیه بر و سایت پروژه به گونهای که دانش موردنیا ا آن طریق نیز مدیریت دود
 ا کاناا تجزیه و انتقاا تجار و در
ادترا گااری آن دود

آمووتهنای پروژهنای موفق بای ظرفیتسا ی یلمی و به

 نیا سنجی آمو دی را بهصورت منتمر در پروژه انجا دند و بر اسا
کند

آن دورهنای آمو دی را پیشبینی و اجرا

 با نمکاری کاردنا پایش و ار یابی پروژه بر تأثیر آنچه را بنا یل و در آمووته به سینت وارد کرده بررسی
و واسنجی کند نتیجه ای اقدا او مرحله بعدی اقداماتش را مشخی وواند کرد
 به مشاور اردد پروژه در راستای در دانش بومی و موقعیت سایتنا کم کند
 برای برنامهنای مویط ینتی مانند رو ملی مقابله با بیابان ایی مطال یلمی تهیه و در جلنات ارائه کند
 بر تهیه کلیه منتنداتی که در پروژه تولید میدوند ای ا ترجمه و یا تولیدات پروژه نظارت کامک دادته بادد
ا آنجائی که یکی ا بندنای سهند در ارتبها بها انهدا کلهی آن اسهتمرار بخشهی بهر الگونهایی اسهت کهه مناریهد بهه
وجههود میههاوردم حضههور و تههأثیر کاردههنا مههدیریت دانههش بههه نمههراه کاردناسههان ظرفیههتسهها ی و پههایش و ار یههابی
اجتنا ناپهایر اسهت مخاطبهان پهروژه مناریهد ا دسهتهنهای مختلفهی ا طبقهات اجتمهایی ننهتند و بهه نمهی ننهبت
تنو تولیداتی که باید بهوسیله کاردهنا مهدیریت دانهش بهه ایه مخاطبهان منتقهک دهود نه مهیباینهت متناسه و
متنو بادند به نمی منظور کاردنا مدیریت دانش باید اند قابلیت را در وود به وجود آورد:
 قدرت تعامک با دیگران و برقرار ارتبا با نمه دستاندرکاران پروژه
 وودکار و وودجوش در دریافت و تو یع اطالیات با کمتری نیا به نظارت
 قدرت اندیشه و استنبا سریع که بتواند منائک را بهراحتی و با کمتری صر
 قدرت برنامهریزی و مدیریت آن
 پرانرژی و آماده برای انتقاا دانش با روی گشاده به دیگران
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 ووننردی در بروورد با مشکالت
مههدیریت دانههش بهههینههوان یهه اصههک در مناریههد جریههان دارد و در برنامهههنههای سهها نه وطههو اصههلی و فریههی
حرکتنای وود را به نووی ترسی میکند که بهسوی ند نای کلی وود حرکت کند

گردش کار در مدیریت دانش
بطور کلی میتوان گردش کار مدیریت دانش را در اهار مرحله داننتم جمع اوری دانش ا درون و برون مر نای پروژهم
بومی سا ی یا تبدیک دانش به آنچه میتواند مورد استفاده مرد درگیر در پروژه دودم انتقاا دانش بومی دده و اماده برای
استفاده جامعه ند پروژه به کاربران آن و دست اور تولید دانش ا آنچه انجا دده است با استفاده ا منتند سا ی و
امیخت اطالیات پروژه با منابع یلمی موجود به منظور به وجود آوردن پشتوانه

برای تکرار

جمع اوری دانش
ند ا مدیریت دانش برقراری جریان تبهادا اطالیهات و دانهش در یه پهروژه اسهت بههنوهویکهه بایه بها بهردن
ظرفیت آحاد مردمان درگیر در پهروژه دهود در منهیر رسهیدن بهه ایه نهد اطالیهات داولهی برآمهده ا دانهش بهومی
و یا تجربیات حاصک ا اجهرای پهروژهنها جمهعآوری مهیدهود ایه اطالیهات بهه بیهرون ا مجمویهه و حتهی بهه درون
آن ارساا میگردد تا سیکک تبهادا دانهش آزها دهود اطالیهاتی نیهز در جریهان اجهرای یه پهروژه نیها اسهت کهه در
منطقه موجود نینت و مجریان ا آننا بهیوبرنهد مهدیریت دانهش درسهیکک گهردش کهار وهود ایه گونهه اطالیهات را
ا منابع گونهاگون جمهعآوری و در مقهاطع مختلهف بها برنامههنهای آمو دهی و سهایر راهنها بهه دسهت متقاضهیان آننها
میرساند گردش دانش در ی پروژه دو مرحله مه دیگهر نه دارد کهه یبهارتانهد ا بهومیسها ی و انتقهاا بهه مهرد
یادی (دکک )2
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استراتژی مدیریت دانش در پروژه
منارید
•دنش بین المللی
•دانش محلی
•مستندات
•مهارتها
•ظرفیتها

•تجربیات
•تحقیقات
•مطالعات

 -1جمع
اوری
دانش

 -4تولید
دانش

 -2بومی
سازی

 -3انتقال

•استفاده از افراد
اموزش دیده
•استفاده از ابزار های
انتقال دانش

دکک  :2دماتی

•شفاهی  -کتبی
•باال بردن اگاهی ها

مراحک کار مدیریت دانش در پروژه منارید

بومیسازی)
ی مرحله مه ا حلقهه مهدیریت دانهش اسهت دانهش جمهعآوری دهده ولوصهاً اگهر ا منهابع وهارجی بادهد بایهد بها
ولوصیاتم فرننگم مهارتنهای فنهی و اجتمهایی مردمهی کهه بایهد ا آن اسهتفاده کننهد وفهق داده دهود بهه یبهارتی
باید به بان جامعهه نهد درآیهد نمچنهی اگهر بهرای مهرد در آن سهخت اسهت بایهد ا روشنهای آسهانسها ی و
آمو ش استفاده کرد تشری منایی با مردمی کهه پهروژه بهرای آننها اجهرا مهیدهود و آمهو ش کنهانی کهه بههینهوان
سفیران دما در جامعه حضهور پیهدا وواننهد کهرد ا انمیهت ویهژهای بروهوردار اسهت دهبکهای کهه بهرای بهومیسها ی
به وجود میآینهد دهامک کنهانی اسهت کهه در ظرفیهتسها ی جامعهه مولهی کهار مهیکنیهد و کنهانی کهه کهار پهایش
اجرای برنامهنا را بر یهده دارند
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استراتژی مدیریت دانش در پروژه
منارید

انتقال )
انتقاا دانش بخشی مه ا ظرفیت سا ی است انتقاا دانش مثلثی است که مدیریتم ظرفیت سا ی و روابط یمومی رئو
آن را تشکیک میدنند

اطالیات یا دانش

اطالیات یا دانش

مدیریت دانش

ظرفیت سا ی

کاردناسان
وبر و یا مطل یلمی

وبر

وبر
روابط یمومی

دکک  :3گردش اطالیات و دانش در پروژه منارید

مراحلی که برای انتقاا دانش میتوان متلور دهد یبهارتانهد ا انتشهار دانهشم آمهو ش و اطهال رسهانی انتشهار دانهش
بخشههی اسههت کههه مههدیریت دانههش ا منههابع مختلههف ا جملههه کاردناسههان پههروژه بدسههت آورده و پههس ا ایمههاا
اصههالحات بههه کاردههنا روابههط یمههومی جهههت انتشههار ارسههاا میشههود در ظرفیههتسهها یم مههدیریت دانههش اطالیههات
موردنیهها دسنههت انههدرکاران ظرفیههت سهها ی را فههران میاوردتهها کاردههنا ظرفیههتسهها ی بهها تشههکیک کارگههاهنههای
گوناگون و با فنهون مناسه ایه اطالیهات را بهه دسهت ملهر کننهدگان آن برسهاند مهدیریت دانهش وهود بههینهوان
ی راننمای دلنو بایهد در کنهار نمهه کاردناسهان بادهد و بها اظههار نیها نهر بخهشم درصهدد تهیهه دانهش موردنیها
آننا بادد
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استراتژی مدیریت دانش در پروژه
منارید

جایگاه مدیریت دانش در سند پروژهها
در اااو منطقی پروژه که اصوا کار را مشخی میکند ند اینچنی امده است "رفع والءنا و موانع موجود در
مدیریت یک اراه منابع طبیعی ا طریق توسعه و تقویت ظرفیت نهادی دانش و نماننگی و نیز توسط به نمایش گااردن و
بنط یمودی نمونهنای موفق و پایدار مدیریت آ و اراضی" .که در آن رفع خالء ها را با تقویت نهادی دانش
ممکن میداند .بنابراین مدیریت دانش در بعد نهادی بسیار مهم دیده شده است .گرچه به منظور بسط مطالب
چه بصورت افقی و چه عمودی نمیتواند از مدیریت صحیح دانش بی بهره باشد.
در سند پروژه  95مورد کلمه دانش بکهار رفتهه اسهت مهثالً در اینهدکس  8.5در بها توانهایینهای سها مان جنگهکنها و
مراتههع کمبههود دانههش در مینهههی مههدیریت مشههارکتی را مطههرت مههیکنههد در نمههی اینههدکس ا یههافت مکههانیزمی
صهوبت مههیکنهد کههه طهی آن انتقههاا دانهش در سهها مان را تنههیک کنههد در اهاراو منطقههی پهروژه نیههز ا دانههش و
انتقاا آن سخ میرود یکی ا راهحکنهایی کهه بهرای رفهع موانهع موجهود در راه مهدیریت جهامع منهابع طبیعهی وجهود
دارد اگونگی در ن آمیخت دانهش بهومی و مهدرن اسهت کهه بایهد بههوسهیله مهدیریتی کهه بهر دانهش موجهود ایمهاا
مههیدههود جامههه یمههک ب ودههد در بخشههی ا سههند کههه بهههکههارگیری کاردناسههان مختلههف را موردبوه قههرار مهیدنههد؛
کاردنا مالی را موظف میکنهد کهه در حمایهت ا تولیهد دانهش و بهه ادهترا گهااردن آنجهه ا طریهق آمهو شنهای
سا مانیافته و نمراه با سنتز دانشآمووتهنا و تجربهنای موفق سرانجا میگیردم کودا بادد
کاردنا مهدیریت دانهش بایهد جمهعآوری و با یهابی دانهش را انجها داده و آننها را پروسهس کنهد بهرای گهروهنهای
مختلههف وههورا فکههری تهیههه نمایههد و بهها اسههتفاده ا ابزارنههای مختلههف اطالیههات و دانههش را بههه آننهها منتقههک کنههد
مخلوصاً بهگونههای واضه اطالیهات موردنیها بهرای پهایش و ار یهابی را تهیهه و در اوتیهار بگهاارد در پهروژه تجهار
موفقی به دسهت میایهد کهه بایهد آننها را منهتند کنهد و بهرای اسهتفاده یمهو آمهاده نمایهد آمهو شنهای ندفمنهد را
بهصورت سا نه برنامهریزی نماید بهگونهای که منیر مشخلی را تا انتهای پروژه برای انتقاا دانش طی کند

پیوند مدیریت دانش و ظرفیتسازی در پروژه
ظرفیتسا ی یبارت است ا فرایندی کهه طهی آن افهراد اهه بههصهورت فهردی و اهه بههصهورت گرونهی قابلیهتنهای
وود را در راستای حک مشکالت و رسهیدن بهه انهدا تعیهی دهده افهزایش مهیدننهد در مناریهد ایه افهراد ا مهرد و
دولتینا ننتند افهزایش نمهدلی بهی آننها بها افهزایش دانهش در مهورد نقها مشهتر امکهان میابهد انتقهاا دانهش
موجود در بدنه کاردناسی پروژه بهه ایه دودسهته ا جملهه نمکهارینهای بهی ظرفیهتسها ی و مهدیریت دانهش اسهت
کاردنا ظرفیتسا ی بایهد بهرای کارگهاهنهای آمو دهی وهورا مناسه تهیهه کنهد ا طرفهی مهدیریت دانهش بایهد
تولیدات یلمی و تجربیات به دسهت آمهده را سروسهامان دنهد و بهه ادهترا بگهاارد نمکهاری در ایه دو حهو ه بهرای
موفقیههت برنامههه ظرفیههتسهها ی اجتنهها ناپههایر اسههت کاردههنا ظرفیههتسهها ی ماننههد مههدیریت دانههش بایههد دارای
11

استراتژی مدیریت دانش در پروژه
منارید
اسههتراتژی مشخلههی بادههد کههه در نقشههه رانههش مههدیریت دانههش را جههایداده و انتظههارات وههود را ا آن بیههان کنههد
ظرفیههتسهها ی نیا منههد تهیههه مطههالبی بههرای ارائههه در کارگههاهنههای وههود اسههت و بایههد بهها نمهههکنههانی کههه در کههار

ظرفیتسا ی ننتند ارتبا برقهرار کنهد ایه امهور نمهه ا جهنس دانهش ننهتند و مهدیریت دانهش مهیتوانهد در تمها
مراحک دستیار حو ه ظرفیتسا ی بادهد ظرفیهتسها ی م مهدیریت دانهش و پهایش و ار یهابی نمهواره بایهد مطاله وهود
را با یکدیگر به ادترا گاارند تا پروژه وو پیش رود و با ووردنای بهموقع اسبا اصالت منیر دوند
دکک  :4ارتبا ظرفیتسا ی و مدیریت دانش در پروژه منارید

تفکیک نوع انتقال دانش بین مدیریت دانش و ظرفیت سازی
اگر دانشی که به پروژه وارد میشود منتقک ا انجا اقدامات بادد و صرفا جهت افزایش آگانی کاردناسان و یا حتی مرد
مولی بادد وظیفه کاردنا مدیریت دانش است مثال برگزاری دوره منتند سا ی مردمی در روستا و یا برگزاری دوره
مدیریت مشارکتی و سایر موارد
اگر دانشی که باید به پروژه وارد دود به منظور انجا ی

اقدا یملیاتی است وظیفه کاردنا

اقدا برای بهبود معیشت مرد با کشت گیانان داروئی کلیه کارنای مناس را کاردنا
بنابرای برگزاری کارگاه باید متلک به ی اقدا بادد و نه بخودی وود
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ظرفیت سا ی است مثال در

ظرفیت سا ی برنامه ریزی میکند

استراتژی مدیریت دانش در پروژه
منارید

خروجیهای مرتبط با مدیریت دانش
آنچه بهینوان وروجهی نامیهده مهیدهود در قاله مهان و میهزان تأثیرگهااری مهیتوانهد وروجهی و یها دسهتاورد نامیهده
دود؛ بنابرای بنته به میزان مانی کهه ا دهرو یه پهروژه مهیگهارد مهیتهوان تهأثیر آن را در جامعهه نهد ار یهابی
کههرد در پههروژه مناریههد ن ه وروج هینهها یهها  outputsو ن ه دسههتاوردنا و یهها  outcomesمههد نظههر ننههتند نههر
وروجی باید بر اسا ی داوی ار یهابی دهود اگهر رو ی مقهرر بادهد کهه وروجهینهای مهدیریت دانهش را بررسهی
بهه یهادآوری اسهت کهه مراحهک اجهرا پهس ا دهرو
کنند میتوان ا جدوا  1بهینهوان یه نمونهه اسهتفاده کهرد
پروژه و دریافت دروواستنا ا سوی متلهدیان پهروژه و انجها وظیفهه توسهط کاردهنا مهدیریت دانهش مهیتوانهد پهر
دود برای کیفیهت اجهرا نیهز مهیتهوان سهطوت مختلفهی را در نظهر گرفهت ماننهد یهالی کهه منظهور نتیجهه اینهت کهه
بیشتر ا تلور ماست وو به معنهای انجها امهور بهر اسها پهیشبینهی طهرت اسهت متوسهط یعنهی بهه انتظهارات مها
پاس مناس نمیدند؛ و ضعیف به معنای ید انجا وظیفه در حد مورد انتظار

جدوا  :1مراحک اجرای ی
مراحک

فرآیند مدیریت دانش و داوینای مناس برای ار یابی یملکرد
وروجینا

نشانهنا

داوینا

کیفیت اجرا

برقرار سینت اطال رسانی
داولی و وارجی

تعداد برنامهنای
ارائهدده برای برقرار
ارتبا و نو آن -میزان
مطال موجود و مفید
در سایت -تعداد

یالی

تجهیز و سایت
تهیه مطال موردنیا و انتشار
مطال سودمند
دسترسی به دانش و
اطالیات داولی و وارجی

برودورنا -وبرنامهنا و
تو یع کتا
تعداد تجربیات
مورداستفاده

جمعآوری دانش
بررسی تجربیات موفق سایر
کشورنا و تالش برای استفاده
ا آننا

منتندسا ی
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تجربیات پروژه منتند دده
است

تعداد منتندات

وو
متوسط
ضعیف

استراتژی مدیریت دانش در پروژه
منارید
وروجینا

مراحک

نشانهنا

داوینا

بان اطالیاتی منتندات
تهیهدده است

تعداد بان نای
اطالیاتی و موجودی
آننا ا نظر حج
اطالیات
تعداد منتندات تهیه و

آگاهسا ی

بومیسا ی

جمعآوری و در دستر
ذینفعان است

تجربیات سایر پروژهنا

مرد در پروژه دانش کافی را

تعداد فراگیران مولی

در مینهی اندا پروژه دارند

در برنامهنای آمو دی

راهنای طراحی پروژه برای حک
مشکالتشان را آمووتهاند

تعداد پروژهنای مردمی
نودتهدده و اجرادده
بهوسیله مرد

میزان مراجعه به
طر نای دولتی وود را دناوته
کمیتهنای مختلف
و تعامک با آننا را یاد گرفتهاند
بهمنظور ارائه طرت
به سند پروژه دسترسی دارند و
تعداد کال نای
ساوتار ایجاددده برای تنهیک
توجیهی
در کارنایشان را میدناسند

دانش تولیددده در دستر
اکثر دستاندرکاران و
قابکاستفاده برای آنناست

مواد آمو دی و مطال سمعی و
بلری به بان قابکدر برای
مرد تهیه و سط بندی دده
است مثاانای جهانی و یلمی
به بان ساده درآمدهاند

تعداد مطال تهیهدده

مرد در سطوی

مرد در امور مربو به وود

تعداد طرتنای مرد

قرارگرفتهاند که بتوانند در

قادر به اظهارنظر ننتند و

موور که تلوی دده

مورد دانش تولیددده

نظرات آننا استما میدود

است

اظهارنظر کنند؛ و ارتبا
وود را با منابع اطالیاتی
بیرون ا جامعه وود برقرار
کنند
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منتندات دیگر تجربهنا

ارساادده به منطقه ا

مدیریت دانش به نمراه سایر
قنمتنا امکانات را برای
تما

مرد با مراجع دانش به

وجود آورده است

تعداد مراجعهکنندگان به
سایتم تعدادی ا مرد
مولی و کاردناسان
سط دهرستان که به
نر نوو با منابع و

کیفیت اجرا

استراتژی مدیریت دانش در پروژه
منارید
مراحک

وروجینا

نشانهنا

مرد ننبت به مدیریت

آمو ش در مورد منابع طبیعی و

جامع منابع طبیعی دید پیدا
کردهاند و ربط برنامهنای

وابنتگی آن به معیشت مرد
انجا دده است و نمکاران در

اجرادده با ای موضو را تا
حدودی میدانند

سط استاننا ننبت به ای
موضو اطالیات کافی برای

داوینا
مراجع یلمی پیوند داده
ددهاند
تعداد کال نا

انتقاا به مرد را دارند
دریافت اطالیات ا سایر

دانش سایر مردمان در دیگر

نقا جهان

نقا جهان با درایط فرننگی و
اکولوژیکی نمنا و به پروژه
وارد دده است

کاردناسان و منئو ن ا
موضویات منارید آگاه
ننتند

برودور و مطال فنی و یلمی
تهیه و در اوتیار کاردناسان
قرار گرفته است با دید و

تعداد

تعداد

کارگاه برای دولتینا برگزار
دده است

انتقاا دانش بومیدده

دزدزه دریافت دانش در
منئو ن و کاردناسان به
وجود آمده است

کاردناسان و مدیران در
کال نای آمو دی درکت
کردهاند و به نقش وود در
مدیریت جامع منابع طبیعی
آگانی دارند

تعداد و آنالیز
نظرسنجینا

مرد نیا به پروژه را برای
دریافت مطال یلمی وود

دروواست کارگاه و دورهنای
آمو دی داوک و وار کشور ا

تعداد دروواستنای
کتبی

حس کردهاند

سوی دستاندرکاران
دریافت اطالیات ا سایت
منارید روند افزایش دادته است
تعداد

صادرات دانش

تجربیات وو ا پروژه به سایر
نقا کشور و یا جهان ارساا
دده است
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تعداد

کیفیت اجرا

استراتژی مدیریت دانش در پروژه
منارید
وروجینا

مراحک

نمکاری با توقیقات و
دانشگاهنا

نشانهنا

داوینا

ا دانش موجود در توقیقات
استفاده دده است

تعداد طرتنای مشتر
با توقیقات

طرتنای سفاردی به توقیقات
و دانشگاهنا س رده دده است

تعداد

دانشجویان تزنای وود را در

تعداد

راستای تولید دانش در پروژه
منارید سو دادهاند
نمکاری با سا ماننا
آمو دی و پروردی

جواننا در حاا ردد و در
منابع طبیعی و انمیت حفظ آن
ننتند معلمانم وطیبان و
روحانیون مطال یلمی در مورد
پروژه و اندا آن دریافت
کردهاند

مطالعات موردی

بخش ولوصی در حاا اجرای
طرتنای دانشموور در پروژه

تولید دانش

تعداد کال نای
تشکیکدده
تعداد آمو گاران و
وطیبان که با ای
مباح آدنا ددهاند
تعداد قرارداد و
گزارشنا

است

تشکیک کمیتهنای فنی

کمیتهنای فنی در سطوت
مختلف تشکیکدده و دانش
موردنیا وود در مورد طرتنا را
ا پروژه دریافت میکنید

16

تعداد جلنات

کیفیت اجرا

استراتژی مدیریت دانش در پروژه
منارید

وضعیت شاخصهای مدیریت دانش درپروژه
یمده وظائف تعریف دده برای مدیریت دانش در دستاورد  1قراردارد در ای دستاورد باید دانش تولید دده ننبت به یوامک
تخری سر می افزایش یابد نر اهار مرحله ا مدیریت دانش را میتوان در ای دستاورد به ووبی دریافت
دستاورد :1دانش تولیددده و فه ارتقا یافته ننبت به یوامک تغییر کاربریم که موج تخری سر می م اکوسینت و منابع
آبی میدوند و دارای اثراتی بر روی ودمات ینت بو و معیشت مولی ننتند
مرتبط تری وروجی نایئ که در ای دستاورد مورد انتظار است وروجی نای  3و  4ننتند وروجی سه ارائه فهرستی
منتند ا نمونهنای موفق در مینه توقیقاتم نوآورینای کشاور انم توسعه مشارکتی ف آورینا و دانش مولی را
انتظار دارد و در وروجی اهار قرار است که افزایش آگانی در تما سطوت ا جامعه مولی تا دستاندرکاران سط ملی
ننبت به نیا به و مزایای رویکرد یک اراه به مدیریت منابع طبیعی اتفا بیافتد
در دست اورد دو بقیه قنمتها ننتند که باید ا نتایج دست اورد ی بهره مند دوند بنابرای نقش مدیریت دانش حمایت ا
بهره برداران ا دانش تولید دده است و مراقبت میکند تا گردش اطالیات بخوبی به انجا برسد
دستاورد  :2ایجاد مویطی مناید و حامی برای مدیریت یک اراه منابع طبیعی و استفاده ا دانش ارتقا یافته در مولفه 1
پروژه
مدیریت دانش در دست اورد سه دوباره نقش منتقی دارد ا انجائیکه برای تغییر رویکرد به مثالهای یملی که حاصک
منتند کردن پروژه نای موفق و یا دکنت وورده با ذکر یلک دکنت نیا است
دستاورد  :3انعکا

رویکرد و تکنی نای اجتما موور و تا آور در مقابک تغییرات اقلی برای مدیریت پایدار می و آ

ا طریق مثاانای یملی مدیریت یک اراه منابع طبیعی
در وروجی دو ا ای دستاورد انچه باید اتفا بیافتد اجرا و پیادهسا ی دیوهنایی برای مدیریت منابع آ و کاربری
اراضی که با مرد سا گارم مقرون به صرفه و در مقابک تغییرات آ و نوایی تا آور بادند و بتوانند در ااراو
مودودیتنای کشاور ی-اکولوژیکی مولی را بهبود بخشند
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استراتژی مدیریت دانش در پروژه
منارید
دستاورد 1
داوی :گزارش تولیک جننیتی
وضعیت :انجا نشده است
وظیفه مندی :سم نای مولی و کاردنا

ظرفیت سا ی

مان تکمیک 2016 :

وروجی :3

ارائه فهرستی منتند ا نمونهنای موفق در مینه توقیقاتم نوآورینای کشاور انم توسعه مشارکتی
ف آورینا و دانش مولی

داوی :وجود دواندی مبنی بر افزایش سط آگانی در سط ملیم استانی و مولی در ولوا مدیریت یک اراه منابع
طبیعیم تاثیر جننیتی سرمایهگاارینای ینت مویطی و تاثیرات فزاینده فعالیتنای سرمایهگااری بر مولو تی
که بوسیله نان تولید میشود
وضعیت :بخشی انجا دده است که دامک انتشار کتا ووبرنامه به منظور اطال رسانی است و درگیر ددن نان در کادت
گیانان مرتعی و تهیه نهاا نیز ا موارد مشارکت نان بلورت منتقی در اصالت منابع آ و وا میبادد
ک نای ووردیدی در اوتیار منارید قرار گرفته است

ی

نودته در مورد وش

ی

نودته در مورد گلخانه نا ی اینی تهیه و در سایت قرار داده دده است

بخشی ننو باقیمانده است که انتشار منتنداتی ا تجربیات موفق ا منابعی وار ا پروژه و گردآوری و انتشار
تجربیات بدست امده ا درون پروژه قنمتی ا آننت
تهیه منتندات گنترش ایده نای منارید در سایر استانهای کشور
وظیفه مندی :مدیریت دانش
مان تکمیک 2015 :و 2016
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استراتژی مدیریت دانش در پروژه
منارید
وروجی :4

افزایش آگانی در تما سطوت ا جامعه مولی تا دستاندرکاران سط ملی ننبت به نیا به و مزایای
رویکرد یک اراه به مدیریت منابع طبیعی

داوی :تعداد نمونهنای موفق مدیریت آ و مدیریت یک اراه منابع طبیعی در اهار استان
وضعیت  :اهار فعالیت در مورد کشاور ی پایدار – دو مورد پرداوت برای ودمات ینت بو  -اهار مورد مدیریت حو ه
آبخیز و مدیریت مرتع انجا دده است گزاردها موجود میبادند که باید در قال نشریاتی سروسامان داده
دده و ااپ دوند
راه اندا ی کتابخانه نای کود با مووریت حفظ و نگهداری ا منابع طبیعی
راه اندا ی مدرسه سبز در نر سایت
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استراتژی مدیریت دانش در پروژه
منارید

مان و بودجه
در درایط کشور ما پیشبینی بنیار سخت است اما با توجه به تجربه میتوان برنامهنای یر را بهمنظور توقق بخشیدن
برنامهنای پیش گفته ارائه کرد (جدوا )2
جدوا  :2برنامهنای مدیریت دانش در سالهای پیش رو به منظور پیش برد استراتژی آن در پروژه منارید
مانبندی و بودجه تقریبی مدیریت دانش تا ساا 2017
حو ه فعالیت

بودجه مورد نیا

با ه مانی

نو فعالیت
2015

2016

2017

میلیون تومان

انتظار
اولویت

کالسهای امو دی منتند سا ی
برای مرد

دو

60
ادامه کالسهای مدیریت مشارکتی

کالسهای امو ش INRM
جمع اوری دانش

ماموریت امو دی به وار ا کشور

150

سه

استفاده ا مشاور بی المللی

70

سه

تجهیز کتابخانه (تبدیک کتابخانهنا
به مرکز یادگیری اجتما موور)
ورید کتا و سایر وسائک کم
امو دی

20

درکت
مرد نر
روستا ا
سایتها در
ی دوره
برگزاری 4
دوره
(کارگاه)
ی دوره
در سط
ملی و پیج
دوره برای
استانها
ی مورد
در نر کدا
ا سالهای
پیش رو
ی

20

اثر

ی

نفر

تچهیز ی
کتابخانه و
مدرسه
بعنوان الگو
در نر
روستای
سایتها

تربیت حدلقل یک نفر
عالقمند به مستند سازی

یاد گیری اخالق
مشارکت در تیم منارید
و حبله رود
درک یکسان از مدیریت
یکپارچه منابع طبیعی
در بین مدیران و تصمیم
گیران استان -و سطح
ملی در سازمان جنگلها

تعیین جایگاه مدیریت
دانش در پروژه منارید
و حبله رود و ارتباط ان
باسایر دیسیپلین ها

تغییر نگرش  20درصد
از دانش اموزان و
معلمان مدارس هدف
نسبت به منابع طبیعی

استراتژی مدیریت دانش در پروژه
منارید
تهیه متون یلمی و تالیف کتابهای
کاربردی
تهیه مطال مورد نیا به بان ساده
تهیه برودور و پوستر موضویی
4- 1

15

ی

30

ی

بومی سا ی

انتقاا

تولید دانش

با دید ا پروژه نای موفق 4-1

30

دو

مشارکت با بخش ولوصی
درکت مرد در نمایش نای
کاربردی

60

دو

15

سه

ساوت گلخانه نای اینی

140

ی

ساوت وش ک نای ووردیدی
برنامه ریزی برای اجرای الگوی
کشت با استفاده ا جی ای ا
مشارکتی
درکت در برنامه نای واا مثک
نفته منابع طبیعی
با دید جامعه مولی و کاردناسان ا
تجار موفق

20

ی

15

ی

15

دو

برو کردن سایت منارید
تهیه منتندات
تدوی و انتشار تجار موفق
گردآوری دده توسط پروژه به
صورت مجا ی و ااپی
اجرای طرحهای کوا فرننگی و
یلمی
مطالعات موردی
استخرا تجربهنای موفق و ثبت
آنها
برنامه نای مشتر با دستگانهای
فرننگی و پروردی کشوری

جمع بودجه تقریبی مورد نیاز در صورت اجرای همه برنامه ها

21

دو

45

ی

40

ی

30

دو

50

ی

نر ساا دو
مت
ی نمونه
برای نر
روستا
ی مورد
برای نر
سایت در
ساا

سه مورد
برای
سایتها
سه دستگاه
برای
سایتها
دو مورد در
دو سایت

افزایش
با دید
کنندگاه
امورد
برای نر
سایت

برای نر
سایت ی
مورد یافت
دود
ی برنامه
در ساا

خوانده شدن هر متن
حداقل بوسیله  5نفر از
کسانی که انها را
دریافت کرده اند
خوانده شدن آنها بوسیله
افراد محلی در روستاها
بکار بستن حداقل یک
تجربه از مجموعه
بازدیدها بوسیله گروه
توسعه روستا

ساخت یک نمونه بوسیله
مردم با استفاده از
سرمشق منارید
ساخت حداقل یک
دستگاه بوسیله
روستائیان
اجرای یک مورد موفق

افزایش  %10در سال

تکمیل بانک اطالعاتی
منارید

انتقال تجریه ها به
حداقل یک گروه توسعه
روستا

استراتژی مدیریت دانش در پروژه
منارید
وضعیت بودجه در طبقه بندی اهار گانه
Chart Title
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