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اجرای جزئیات استانداردهای بین المللی ساختمانهای
بتن مسلح در پروژه نخجوان پاالس

 -1مقدمه

بتن مسلح در نظر گرفته شده است .بمنظور تأمین پایداری سازه

با توجه به خسارات و تلفات ناشی از زلزله در کشورهای زلزله

در برابر نیروهای جانبی نیز از سیستم قاب خمشی ویژه به همراه

خیز ،لزوم طراحی و اجرای سازه هـای مقـاوم در برابـر زلزلـه
امری انکار ناپذیر بوده و استفاده از مصالح استاندارد و همچنین

گردآوری و تالیف:
-1

حامد نوری  :مدیر پروژه طراحی ،کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

info@hmdnr.com
-2

بهنام سرابی  :طراح ارشد پروژه ،کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه علم و صنعت

Behnam.sarabi@gmail.com
 -3علیرضا موالئی شکیب  :ناظر عالیه ساخت اسکلت ،کارشناس عمران-عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی-واحد تهران مرکزی
a.molaeishakib@gmail.com
 -4مهدی تقوی  :مدیر پروژه ساخت ،کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی  ،دانشگاه آزاد اسالمی-واحد بین الملل کیش
mehdi.t58@gmail.com
 -5امیر قزلباش  :سرپرست کارگاه ،کارشناس عمران-عمران  ،دانشگاه آزاد اسالمی-واحد شهرقدس
ghezelbashamir58@gmail.com

رعایت کامل ،دقیق و صحیح ضوابط ،مقررات و جزئیات مندرج

دیوارهای برشی ویژه بهره گرفته شده است .در طراحی سازه این
ساختمان از آئین نامه  ACI318-14و مبحث نهم مقررات ملی
ساختمان استفاده شده است.

در آیـین نامه ها تضمین کنندة مقاوم شدن کامل ساختمانها در
برابر نیروهای ناشی از زلزله می باشد.
به قابلیت جذب و اتالف انرژی در محدوه رفتارهای غیرخطی
تحت اثر بارهای رفت و برگشتی زلزله ،شکل پذیری می گویند.
شکل پذیری یا قابليت استهالك انرژي ،خصوصیت بسیار
مهم و مورد نیاز سازه هایی ست که اگر تحت تـأثیر نیروهای
لرزه ای واقع شوند ،باید از خود بروز دهند .هر سازة پایدار یا
مقاوم در برابر زلزله باید هم به صورت کلی و یـک مجموعـة
کامـل ،شکل پذیر باشد و هم اعضای آن به تفکیک شکل پذیر
باشند .بنابراین با توجه به نوع سازه ای که برای منـاطق زلزلـه
خیـز طراحی می شود ،باید مصالح به کار رفته در آنها به نحوی
اختیار و ترکیب شوند که نتیجة رفتار آنها ،شـکل پـذیربـودن را

چكیده
عدم آسیبپذیری زیاد در هنگام زلزله های شدید را میتوان با افزایش شکل پذیری بدست آورد .شکل پذیری باال نیز با رعایت اصول
و جزئیات ارائه شده در آئین نامه می توان تأمین نمود .در نگاه کلی ،تأمین ضوابط مورد نیاز آئین نامه و جزئیات قرار داده شده در آن
شاید کاری دشوار و حتی در مواردی غیرقابل انجام بنظر می رسد .در این مقاله با بررسی و مطالعه موردی بر روی یکی از پروژه های در
حال اجرای گروه ساختمانی «پارامیس پارک» ( ساختمان مسکونی بتن مسلح «نخجوان پاالس» ) مسئله فوق بررسی شده است.
کلمات کلیدی :سازه بتن مسلح ،مقاوم در برابر زلزله ،شکل پذیری ویژه ،کنترل کیفی

تأمین نماید که در مورد سازه های بتن مسلح ،اصلی ترین این
مصالح بتن و میلگرد هستند .در این مقالـه معیارهـا و ضـوابط
تأمین کنندة شکل پذیری در مصالح ،تیرها ،ستونها ،اتصاالت
تیر به ستون و دیوارهای برشی مورد بررسی قرار گرفته است .
در ادامه مختصری از جزئیات سازه ای استاندارد بکار رفته در
ساخت اسکلت ساختمان مورد بررسی که رعایت آنها باعث
افزایش شکل پذیری سازه و افزایش مقاومت آن در برابر زلزله
می گردد ،معرفی و نمایش داده می شود.
 -2معرفی پروژه
ساختمان مسکونی نخجوان پاالس در منطقه نیاوران و در زمینی
به مساحت تقریبی  4800مترمربع و با زیربنای کلی  23250متر

تصاویری از اجرای فونداسیون ساختمان نخجوان پاالس

مربع در حال احداث می باشد .اسکلت آن در  16طبقه و از نوع
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 -3بررسی جزئیات  اعضاء مختلف سازه
-1-3ستون ها
ستون از مهمترین اعضاي سازه اي بشمار می رود که در درجه اول برای تحمل فشار محوری طراحی می گردد .تقریباً تمام ستون ها
تحت تأثیر لنگر خمشی می باشند .این لنگرها می توانند ناشی از اتصال صلب تیر به ستون ،خروج از مرکزیت های اتفاقی بواسطه عدم
قرارگیری صحیح محورها و یا تغییرات در سطح مقطع یا خواص مصالح باشد.
در طراحی ستون های این سازه عالوه بر در نظر گرفتن ضوابط معماری ،صعوبت و مسائل اجرایی نیز لحاظ شده است ،به این ترتیب
که با افزایش ابعاد ستون ها به میزان کافی ،فضای الزم جهت قرارگیری میلگردها با فواصل مناسب حتی در طول ناحیه همپوشانی شان
تأمین شده است و از طرف دیگر امکان انجام صحیح و اصولی بتن ریزی نیز مهیا گردیده است.

 )1-2استفاده از آرماتورهای دارای
مقاومت و شکل پذیری مناسب

 )2-2تعبیه آرماتور برشی در طولی به میزان
 30cmدر داخل فونداسیون

 )4-2اجرای خم  Sدر ستون ها جهت
حفظ امتداد و آرایش آرماتورها

 )5-2جزئیات آئین نامه  ACI138-14در
مورد آرایش آرماتورها در محل وصله و فاصله
آزاد بین آرماتورها

شكل : 2جزئیات مختلف آرماتوربندی ستونها
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 )7-2جزئیات آئین نامه  ACI138-14در
خصوص آرایش آرماتورهای عرضی ستون

 )8-2چرخش قالب خاموت بسته بمنظور تأمین
محصورشدگی بیشتر ستون

 )9-2چرخش قالب خاموت بسته
و حفظ فواصل آنها بمنظور تأمین
محصورشدگی بیشتر ستون

 )3-2استفاده از سنجاقی با ابعاد استاندارد
 )11-2استفاده از خاموت بسته با
 )10-2خاموت بسته با قالب های استاندارد  135درجه
قالبهای استاندارد  135درجه در ستونها
معرفی شده در آئین نامه هند ()Indian Code

 )6-2تأمین حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بین
آرماتورهای قائم اصلی مطابق ضوابط آئین نامه

 )13-2فواصل مناسب آرماتورهای
برشی جهت تأمین شکل پذیری ویژه مطابق
آئین نامه

 )12-2اجرای یک در میان پشت و جلو سنجاقی ها
بمنظور تأمین محصورشدگی بیشتر ستون

 )14-2قرار دادن محل همپوشانی(وصله)
آرماتورها در ناحیه میانی ستون

 )15-2بافتن ستونها بر روی زمین و سپس
انتقال به محل

شكل : 2جزئیات مختلف آرماتوربندی ستونها (ادامه)
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-2-3دیوارهای برشی
به دیوار بتن مسلحی گفته می شودکه بمنظور مقاومت در برابر نیروهای جانبی که در صفحه دیوار عمل می کند طراحی می گردد و
به آن "دیافراگم قائم" نیز گفته می شود .یک دیوار برشی از تراز فونداسیون شروع می گردد و در ارتفاع سازه ادامه می یابد .در زلزله
های گذشته ،ساختمان های دارای سیستم باربر جانبی دیوار برشی بتن مسلح ،عملکرد بسیار مطلوبی از خود نشان داده اند .دیوار برشی
به عنوان یک عنصر کارآمد و موثر از منظر اقتصادی و هم از نظر تأثیرگذاری در کاهش خسارات ناشی از زلزله بایستی مورد توجه
قرار بگیرد.
نکته بسیار مهم در بکارگیری دیوار برشی به عنوان عضو باربر جانبی ،چگونگی آرایش آن در پالن سازه می باشد .چیدمان دیوارهای
برشی در پالن حتی االمکان باید متقارن در نظر گرفته شود تا از بروز پیچش در هنگام وقوع زلزله جلوگیری شود.
 )7-3جزئیات آئین نامه  ACI318-14برای دیوارهای برشی ویژه (مهار آرماتورهای کمرکش درون المان مرزی دیوار)

 )1-3استفاده از سیستم دوگانه قاب خمشی ویژه
 +دیوار برشی ویژه در پروژه نخجوان پاالس

 )4-3نمایی از هسته برشی مرکزی در پروژه
نخجوان پاالس

 )2-3استفاده از دیوارهای هسته مرکزی
( )Core-Wallو مستطیلی( )Rectangularدر
پروژه نخجوان پاالس

 )5-3تعبیه سنجاقی در دیوار برشی

 )3-3توزیع متقارن دیوارهای برشی جهت
جلوگیری از ایجاد لنگر پیچشی در ساختمان
این پروژه

 )6-3محصورشدگی کامل المان مرزی دیوار برشی
توسط خاموتهای بسته و سنجاقی ها

 )8-3نمایی از آرماتورهای کمرکش که درون المان مرزی مهار شده است.

 )10-3نمایی از آرماتوربندی تیر همبند در پروژه
نخجوان
(آرماتورهای قطری در محل خود قرار گرفته اند).

 )9-3یکپارچه نمودن المان مرزی در دو جهت توسط
خاموت

 )11-3جزئیات آئین نامه  ACI318-14در خصوص نحوه آرماتوربندی تیرهای همبند

شكل : 3جزئیات مختلف آرماتوربندی دیوارهای برشی
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-3-3تیرها

 )12-3جزئیات تکمیلی آئین نامه  ACI318-14در خصوص نحوه آرماتوربندی تیرهای همبند

در آئین نامه ها جزئیات بسیار سخت و پیچیده ای برای تیرهای همبند در نظر گرفته شده است ،اما همانطور که در تصویر نیز مشاهده
می گردد تمامی جزئیات به شکلی دقیق و مطابق با آنچه که در آئین نامه آمده است به اجــــرا در آمده و نمایانگر اجرایی بودن آنها
می باشد.

 )13-3شکل نهایی تیر همبند تکمیل شده با جزئیات کامل

 )14-3نمایی از شکل قرارگیری سنجاقی ها در تیر همبند

 )2-4جزئیات آئین نامه  14-ACI318برای مهار آرماتور
اصلی تیر در تکیه گاه

 )1-4مهار آرماتورهای اصلی تیر در ستون

 )4-4نمایی از جزئیات مهار آرماتورهای
اصلی تیر فرعی در تیر دیگر متعامد با آن

 )5-4نمایی از درون تیر و چگونگی
قرارگیری آرماتورهای اصلی و تقویتی

 )3-4جزئیات آئین نامه  ACI318-14در خصوص
حداکثر فاصله آرماتورهای عرضی در فاصله طول مهاری

شكل : 3جزئیات مختلف آرماتوربندی دیوارهای برشی(ادامه)

 )6-4قرارگرفتن قالب خاموت های
بسته بصورت یک درمیان و با فواصل
نزدیک جهت تأمین شکل پذیری
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 )7-4نمایی از آرماتوربندی دقیق و منظم تیرهای پروژه نخجوان پاالس
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 )8-4تعبیه آرماتور گونه در تیر عمیق مطابق ضوابط آئین نامه

 )11-4آرماتوربندی برشی دقیق جهت مقابله با
گسترش ترک ها و تأمین شکل پذیری در تیرها

 )9-4جزئیات آئین نامه  ACI318-11برای محاسبه و درنظر
گرفتن آرماتور گونه در تیرهای عمیق

 )10-4جزئیات تشکیل ،نحوه شکل گیری و گسترش ترک ها در تیرها

در مواردی که احتمال تسلیم شدگی خمشی مقطع وجود داشته باشد ،استفاده از وصله های پوششی آرماتورها ممنوع شده است .زیرا
چنین وصله هایی تحت شرایط بارگذاری تناوبی در محدوده غیراالستیک ،قابل اطمینان نیستند.

 )12-4ناحیه بحرانی در تیرها (محل تشکیل مفصل پالستیک)

 )14-4نمایی از کنترل و اندازه گیری فواصل خاموت ها در کل طول همپوشانی
آرماتورهای اصلی تیرها

 )15-4کاهش فواصل خاموت ها در قسمت همپوشانی
آرماتورها

 )13-4کنترل ناحیه بحرانی در تیرها

 )17-4نمایی از اشکال مختلف مهار آرماتورها در تکیه گاه های انتهایی توسط
قالبهای استاندارد

 )18-4جزئیات تشکیل سفره آرماتور تقویتی جدید

 )16-4جزئیات آئین نامه  ACI318-14در خصوص شیوه
ی مهار آرماتورها در تکیه گاه های انتهایی توسط قالبهای
استاندارد

 )19-4نمایی از سنجاقی با قالب استاندارد مورد
استفاده بعنوان آرماتور برشی و آرماتور محصورکننده

به دلیل از دست رفتن بتن پوسته ،قرار دادن آرماتورهای عرضی (خاموت های بسته یا آرماتورهای مارپیچی) برای وصله های پوششی
در هر مقطع ضروری هستند.
14
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در ساختمانهایی که عنصر مقاوم آنها در مقابل نیروهای جانبی ،قاب خمشی می باشد ،اتصال صلب تیر به ستون عامل اصلی در ایفای
نقش سازه به عنوان یک قاب خمشی است .بررسی خسارات وارده در اثر زلزله به قاب های بتن مسلح ،بیانگر این مسئله است که اکثر
خسارات وارده به این نوع قابها در ناحیة اتصال تیر به ستون رخ می دهد.
در شرایط کنونی اغلب آئین نامه ها دستوراتی برای رعایت ضوابط که تأمین کننده مقاومت و شکل پذیری ناحیه اتصال تیر به ستون
باشد مقرر می دارند.
 )3-6کنترل ضخامت دال

 )4-6کنترل طول قالب استاندارد  90درجه
آرماتورهای عمومی دال

 )5-6اجرای تمامی جزئیات دال

شكل :6جزئیات آرماتوربندی دال ها

 )1-5جزئیات تعبیه آرماتورهای برشی (خاموت بسته و سنجاقی) در ناحیه اتصال تیر به ستون به جهت افزایش مقاومت برشی و شکل پذیری اتصال

-4-3دال سقف

 )2-7مشاهده پیش خیزها پس از قالب برداری سقف

 )1-7اعمال پیش خیز در تیرها و دال های سقف
شكل :7اعمال پیش خیز در دال ها

 )1-6جزئیات تیپ آئین نامه  ACI318-14برای خم و برش و مهار آرماتورها در دالها

 )1-8جزئیات آئین نامه ACI318-14
برای تعبیه آرماتورهای مورب مقاوم در
برابر لنگر تکیه گاهی و کنترل ترک
خوردگی

 )2-8نماهایی از تعبیه آرماتورهای مورب گوشه دال در مجاورت تکیه گاهها

 )2-6نماهایی از آرماتوربندی بسیار دقیق و منظم انجام شده در دال ها مطابق با ضوابط برش و قطع و خم آرماتورها (آرماتورگذاری استاندارد)

16
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-5-3دیوار حائل
دیوار حایل یا سازه نگهبان یا دیواری است که بتواند خاک یا سایر مصالح ریزشی را حفظ و نگهداری کند .مصالح نگهداری شده
در پشت دیوار حائل ،ایجاد فشار جانبی بر روی آن می کند که در نتیجه باعث ایجاد تمایل به لغزش و واژگونی می شوند .لذا دیوار باید
در مقابل هر دو عامل ذکر شده پایداری کافی داشته باشد.

 )3-8آرماتور تقویتی شبکه باالی دال(روی تیرها)

 )4-8نمایی از آرماتوربندی کامل انجام شده و بسیار منظم
سقف در پروژه نخجوان پاالس

 )1-10امتداد سنجاقی های برشی دیوار
در داخل فونداسیون به میزان 30cm

 )5-8انجام آزمایش تعیین میزان کارایی
(اسالمپ) جهت کنترل نسبت آب به
سیمان بتن های ساخته شده

 )6-8اقدامات محافظتی در زمان بتن
ریزی در هوای سرد

 )2-10اقدامات محافظتی در برابر نفوذ
رطوبت به داخل ساختمان (واتراستاپ
بنتونیتی)

 )3-10جزئیات تقویت اطراف
بازشوهای درون دیوارهای حائل

 )7-8استفاده از بخاری های صنعتی
جهت حفظ دمای بتن در ساعات گیرش
اولیه بتن

شكل :8سایر اقدامات تکمیلی در دال ها
 )4-10جزئیات مهار آرماتورهای قائم
در محل کاهش ضخامت دیوار

 )5-10جزئیات مهار آرماتورهای  )6-10رعایت کامل طول
وصله
قائم در محل اتمام ارتفاع دیوار

 )7-10حفظ انسجام شبکه
آرماتورها با تعبیه سنجاقی در
طولها و فواصل منظم ارتفاعی

شكل :10جزئیات اجرایی در دیوارهای حائل

 )1-9تهیه نمونه از بتن های ساخته شده
جهت انجام آزمایش مقاومت فشاری

 )2-9عمل آوری نمونه ها در حوضچه آب و شکستن آنها در موعد مشخص طبق آئین نامه و کنترل نتایج
حاصله
شكل :9کنترل کیفی روند اجرایی پروژه
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 )8-10نمایی از چگونگی مهار
آرماتورهای کمرکش با جزئیات استاندارد

 )9-10شمایی از جزئیات استاندارد مهار
آرماتورهای کمرکش

 )10-10جزئیات ستونک های انتهایی یا
محل تقاطع دیوارها

شكل :10جزئیات اجرایی در دیوارهای حائل (ادامه)

سازه نگهبان در نظر گرفته شده برای این پروژه بصورت دیوار حائل بتن مسلح می باشد .با توجه به اینکه این دیوار بصور کامل پیرامون
ساختمان پروژه را در بر گرفته است ،لذا مطابق آئین نامه تغییر تراز پایه ساختمان از روی ساختمان به تراز طبقه همکف امکانپذیرگردید.
در طراحی این دیوارها تمامی ضوابط و جزئیات مربوطه آئین نامه  ACI318-14و سایر آئین نامه های مرتبط به کار برده شده است.

 )11-10نمایی از دیوارهای حائل اجرا شده در پروژه نخجوان پاالس
شكل :10جزئیات اجرایی در دیوارهای حائل (ادامه)

-6-3جزئیات خم و برش آرماتوربندی در قاب های شکل پذیر
آرماتورهای عرضی اساساً برای محصور کردن بتن و ایجاد تکیه گاه جانبی برای میلگردها در نواحی ایی که احتمال تسلیم شدن آنها
وجود داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرند .تکیه گاه جانبی معادل قرارگیری یک تنگ گوشه با حداکثر زاویه  135درجه برای هر
میلگرد قائم تعریف شده است .به دلیل آنکه پوسته ای شدن بتن در حین حرکات شدید (بویژه در مجاورت نواحی تسلیم شده خمشی)
مورد انتظار است ،تمام آرماتورهای جان باید به شکل خاموت بسته و دارای قالب لرزه ای استاندارد باشند.
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 )1-11جزئیات آئین نامه  ACI318-14در مورد ویژگی های مورد نیاز خاموت با قالب استاندارد

 )2-12کنترل سنگدانه های ورودی به کارگاه و انجام آزمایش دانه بندی بر روی آنها
شكل :12کنترل مصالح ورودی به کارگاه

-2-7-3کنترل کیفیت ساخت بتن

 )2-11جزئیات آئین نامه  ACI318-14در مورد ویژگی های مورد نیاز خاموت با قالب مورد استفاده در المان های قاب شکل پذیر ویژه استاندارد
شكل :11جزئیات مورد نیاز آرماتورهای برشی در قاب شکل پذیر ویژه(ادامه)

-7-3کنترل کیفی
-1-7-3کنترل مصالح ورودی به کارگاه

 )1-12بررسی میلگردهای ورودی به کارگاه و نمونه برداری مطابق ضوابط آئین نامه
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 )1-13تهیه طرح اختالط دقیق بر اساس نیاز کارگاه و متناسب با نوع المان مورد نظر آماده برای بتن ریزی و در نهایت ساخت بتن توسط دستگاه بتن ساز
مرکزی (بچینگ پالنت)

 )2-13استفاده از مواد افزودنی آب بند
در ساخت بتن دیوارهای حائل و دیواره
استخر

 )3-13استفاده از ژل میکروسیلیس
جهت افزایش دوام ،کاهش نفوذپذیری و
باالبردن مقاومت فشاری

 )4-13استفاده از فوق روان کننده جهت
کاهش نسبت آب به سیمان و در نتیجه
افزایش مقاومت فشاری
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-3-7-3کنترل نتایج تست های بتن و میلگرد

 )5-13انجام آزمایش تعیین میزان کارایی (اسالمپ) جهت کنترل نسبت آب به سیمان بتن های ساخته شده

 )1-14نمونه ای از شیت نتایج تست مقاومت فشاری
نمونه های مکعبی

 )2-14نمونه ای از شیت نتایج تست
کشش میلگردهای فوالدی

 )3-14نمونه ای از شیت نتایج
آزمایش شیمیایی بر روی نمونه
آب مصرفی جهت تهیه بتن

 )6-13اخذ نمونه های مکعبی  15x15x15سانتیمتری جهت انجام آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن

 )4-14استخراج نمونه ها از حوضچه آب در
موعدهای مقرر ( 28 ،14 ،7و بعضاً  42روزه )
و انتقال به آزمایشگاه جهت انجام تست

 )5-14توزین نمونه های مکعبی

 )6-14شکستن نمونه زیر
جک

 )7-14کست در نمونه ها
با شکل مناسب

شكل :14کنترل کیفی و انجام آزمایشات استاندارد
 )7-13نگهداری و عمل آوری نمونه ها در حوضچه آب و در دمای استاندارد

-4-7-3انجام آزمایش غیرمخرب چکش اشمیت

شكل :13کنترل کیفی ساخت بتن

شكل :15انجام آزمایش چکش اشمیت بمنظور سخت سنجی و تطبیق با نتایج تست مقاومت فشاری
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سپاسگزاري
الزم می دانم از تالش ها و زحمات بی شائبه مدیریت محترم مجموعه پارامیس پارک ،جناب آقای "دکتر مهدی خرمی روز" و سایر
همکاران و دست اندرکاران این گروه ساختمانی به جهت حفظ و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و همچنین انجام کوشش های فراوان
بمنظور اعتالی هرچه بهتر این صنعت تشکر و قدردانی بنمایم.
نتيجه گيري
با بررسی مطالب گفته شده در این مقاله و ارائه مستندات الزم ،نشان داده شد که ساخت ساختمان های باکیفیت در صورت وجود چند
عامل مهم از جمله -1طراحی دقیق و جامع بر پایه مدارک و آئین نامه های بین المللی -2بهره گیری از دانش روز -3انتخاب و استفاده
از مصالح با کیفیت -4مدیریت اجرایی صحیح ،مجرب و کارآمد -5نظارت مستمر و پیگرانه می توان به موفقیت دست یافت و این امر
را به واقعیت تبدیل نمود و امیدوار بود که ساختمان در طول عمر مفید خود به بهترین نحو به کاربران خود سرویس برساند و حتی در
صورت وقوع زلزله ،رفتاری متناسب و مورد انتظاری نشان دهد.
مراجع
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روانکــاوی

رفتـــار درمانی

به اعتقاد این مکتب که توسط فروید به وجود آمد ،رشد معیوب

میتوان گفت که رفتار درمانی به دنبال مکتب روانشناسی

شخصیت نتیجه حل ناکافی برخی از مراحل رشدی است(.سید

رفتارگرا بوجود آمده است و در واقع اصول و قوانین این مکتب

شناخت درمانی دارای ضابطه بوده و مشکالت فرد را در سه حیطه ی زمانی

محمدی )1393 ،به طور مثال فروید وسواس را نتیجه ی تثبیت

روان شناسی کاربرد درمانی دارد.

مورد بررسی قرار می دهد .در شناخت درمانی بیمار به صورت فعال یاد میگیرد تا

فرد در مرحله ی مقعدی می دانست ( کاپالن و سادوک)1394 ،

رفتار درمانگران میگویند گرچه بینش یا خودشناسی هدف

افکار ناکارآمد خود را شناسایی ،ارزیابی و اصالح کند ،همچنین این نوع درمان

در این مکتب هدف درمان هشیار کردن ناهشیار ،بازسازی کردن

ارزشمندی است اما منجر به تغییر رفتار نمیشود .ما خود اغلب

برجسته ترین تكنيك هاي رواندرمانی را بشناسيد

بر زمان حال تاکید دارد و روی مشکل فعلی بیمار تمرکز می کند.
مقدمه
تاریخچه روان درمانی و شناخت بیماری روانی به  2100سال پيش از میالد بر می گردد ،بابلی ها باور داشتند که علت بیماری روانی،
تسخیر روح بیمار توسط شیاطین است .اولین درمان اختالالت روانی که کم و بیش از آن اطالع داریم بوسیله غارنشینان عصر حجر
شناخته شد که در حدود نیم میليون سال سابقه دارد .جادوگران جمجمه را سوراخ می کردند و این قسمت باز شده ترفین نامیده می شد
و ارواح خبیثه از آن خارج می شدند .
در فرهنگهای قدیم عبری بیماری روانی به عنوان تنبیه در برابر گناه تلقی می شد و آنان نیز برای درمان آن به جادو و دعا متوسل می
شدند .پس از آن ابتدایی ترین درمانها شامل روشهای بیرون راندن ارواح خبیثه بود که بوسیله دعا و نيايش و یا جادوگران صورت می
گرفت.
این درمانها در مصر و یونان بوسیله کشیشها انجام می شد .در سال  860قبل از میالد در معبد آسکلیپوس در یونان روحانیون دعا می
خواندند اما هنوز گرسنگی و شالق زدن و به زنجیر کشیدن در مورد بیماران سرکش به کارمی رفت .
فیلسوفان یونانی به ویژه سقراط و افالطون و ارسطو می گفتند که بیماری روانی از فرایندهای تفکر مختل ناشی می شود .وقتی
مسیحیت در قرن چهارم استقرار یافت بار دیگر بیماری روانی به ارواح پلید و شیطانی نسبت داده شد.در عصر طالئی یونان بقراط با
تاکید بر روی فیثاغورث تاکید داشت که مغز مرکز اصلی فعالیت های هوش است و انواع اختالالت روانی را به سه طبقه تقسیم کرد.
حدود  300سال این وضع ادامه داشت.
تا قرن  18بیماری روانی یک رفتار غیر منطقی تلقی می شد .از آن هنگام اشخاص مبتال به بیماری روانی را به مرگ محکوم نمی
کردند .در قرن  19یک نگرش انسانی تر و منطقی تری نسبت به بیماران روانی به وجود آمد که یکی از رهبران این رویکرد فیلیپ پینل
پزشک فرانسوی می باشد .او زنجیر ها را از پای بیماران روانی گشود و به جمع آوری شرح حال بیماران روانی پرداخت.
در خالل قرن  19دو مکتب فکری عمده در روان پزشکی وجود داشت :تنی و روانی (دپارتمان علوم تربیتی مهر پویا )1393 ،تا اینکه
با ظهور روانشناسی علمی توسط وونت مکاتب مختلف روانشناسی به وجود آمدند (سیف.)1392 ،
ما در این نوشتار قصد داریم برجسته ترین رویکرد های درمانی را به صورت خالصه ذکر کنیم.
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شخصیت ،کمک کردن به درمانجویان در از خاطر گذراندن

میدانیم که به چه علت در موقعیت معینی رفتارهای خاصی نشان

تجربیات قدیمی و روبرو شدن با تعارض های سرکوب شده و

میدهیم ،اما بهرغم این آگاهی نمیتوانیم رفتارمان را تغییر دهیم.

دستیابی به آگاهی عقالنی و هیجانی است (سید محمدی)1393 ،

در تاریخچه رفتار درمانی دو دیدگاه عمده شرطی کردن

همچنین روان کاوی در جریان درمان بر تعارض های درون

فعال و شرطی کالسیک پایه و اساس رفتار درمانی است .دیدگاه

فردی تمرکز می کند (سید محمدی.)1385 ،

کالسیک بیشتر بر یادگیریهای عاطفی تاکید دارد حال آنکه

در درمان روانکاوی ،روان کاوان از تکنیک هایی چون تداعی
آزاد ( که در آن بیمار سعی می کند هر چه که به ذهنش می

شرطی سازی فعال بیشتر بر کاهش رفتار ناپسند و به وجود آوردن
رفتار های مطلوب است (سیف.)1392 ،

آید را بدون سانسور بازگو کند) ،هیبنوتیزم ،تحلیل رویا و ...

عالوه بر این دو دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی و یا

استفاده می کنند(اتکینسون .)1392 ،البته بعدها انتقاداتی به روان

یادگیریهای مبتنی بر مشاهده ،بخش مهم دیگری را در سابقه

کاوی کالسیک فرویدی مطرح شد که این مکتب را به سوی

رفتار درمانی اشغال میکند .در این دیدگاه تقلید یا الگوسازی

علمی شدن هدایت کرد هماهگونه در روان درمانی روانکاوی

بخش عمدهای از رشد و تکوین شخصیت است و تعدادی از

غیر کالسیک به جای کارکردن روی مواد خیالی بر مسائل علمی

تکنیکهای رفتار درمانی بر اصول این نوع یادگیری استوارند (سید

تمرکز می شود (سید محمدی.)1393 ،

محمدی migna.ir.)1394،در دیدگاه رفتار گرایان بسیاری از
29

حاالت غیر عادی روانی ،پاسخهای شرطی هستند که به نحوی

شرطیکردن فعال در رفتار درمانی به صورت تقویت مثبت و

گام بعدی ایجاد سلسله مراتبی از موقعیتهای ایجاد کننده

در اختالل افسردگی اساسی ،اختالل اضطرابی منتشر ،اختالل

تقویت میشوند و ادامه مییابند.

منفی و تنبیه مثبت و منفی اعمال میشود .راهکار «اقتصاد ژتونی»

اضطراب است .این موقعیتها به ترتیب از موقعیتی شروع میشود

پانیک ،اختالل فوبی اجتماعی ،اختالل سو مصرف مواد ،اختالل

که بر اساس تقویت مثبت است( .آشتیانی.)1391 ،

که حداقل اضطراب را ایجاد کرده است تا موقعیتی که بیشترین

خوردن ،مشکالت زوجها تایید شده است و در حال حاضر تنها راه

هراس را به وجود آورده است .در نهایت سعی بر این است که

درمان یا یکی از درمان های اختالل وسواسی_اجباری ،اختالل

ناسازگار و نامطلوب است .از این رو رفتار درمانگران دقیقاً با این

*خاموش کردن و یا حذف رفتار

بیمار را در شرایط خاصی با میزانی از تحریک اضطرابآور یا

استرس پس از سانحه ،اختالالت شخصیت و گروه های دیگر

خاموش کردن یا حذف رفتار یکی دیگر از تکنیکهای رفتار

ترسناک روبهرو سازیم (مواجهه) و حساسیت وی را نسبت به

به کار می رود.پرسونز،برنز و پولوف متوجه شدند که شناخت

مساله مواجهند که مراجع چگونه فرا گرفته است ،یا فرا میگیرد؟

درمانی است که عبارت است از ،تضعیف تدریجی یا حذف یک

آن محرک کمتر کنیم و به تدریج میزان اضطرابانگیزی را

درمانی برای بیمارانی با سطوح ناکارآمد تحصیالت ،درآمد و

چه عواملی یادگیری او را تقویت میکنند و تداوم میبخشند؟ و

پاسخ که از راه عدم تقویت آن صورت میگیرد .هرگاه رفتار
هدف روی دهد ،میتوان صرفاً با حذف کردن رویدادهایی که

باال ببریم تا جایی که بیمار بتواند در برابر اضطرابانگیزترین

با پیشینه های متفاوت کارایی دارد و می تواند برای معالجه افراد

محرکها پاسخ غیراضطرابی از خود نشان دهد (سید محمدی،

در تمامی سطوح سنی از پیش دبستانی گرفته تا سالمندان مورد

بسیار خوشایند هستند ،آن رفتار را از بین برد.

.)1393

استفاده قرار می گیرد (محمدی ،کهن زاده.)1390 ،

هدف و انتظار از رفتار درمانی
رفتار درمانی کاربرد اصول تجربی یادگیری برای تغییر رفتار

چگونه میتوان فرایند یادگیری او را تغییر داد ،تا چیزهای بهتری
را جایگزین رفتارهای نامطلوب خویش کند؟
هدف اصلی رفتار درمانی آن است که ارتباط های نامطلوب

همچنین خاموشی روشی دیگری در رفتار درمانی است که به

شناخت درمانی دارای ضابطه بوده و مشکالت فرد را در سه

میان محرک و پاسخ به نحو مطلوبی تغییر یابند .انتظار از رفتار

دریغ داشتن تقویت از پاسخی که قبال تقویت شده است اشاره

*الگوسازی

حیطه ی زمانی مورد بررسی قرار می دهد .در شناخت درمانی

درمانی ،در واقع تغییر رفتار نامطلوب است .همچنین هدف های

دارد .در موقعیت های کاربردی ،از خاموشی می توان برای رفتار

در این روش از رفتار درمانی که بر اساس اصول یادگیری

بیمار به صورت فعال یاد میگیرد تا افکار ناکارآمد خود را

کلی رفتار درمانی ،افزایش دادن انتخاب شخصی و ایجاد کردن

هایی استفاده کرد که توسط تقویت مثبت یا تقویت منفی نگه

مشاهدهای است ،فرد با مشاهده افرادی که رفتار سازگارانه نشان

شناسایی ،ارزیابی و اصالح کند ،همچنین این نوع درمان بر زمان

شرایط تازه برای یادگیری هستند (سید محمدی.)1393 ،

داری شده اند (سید محمدی.)1393 ،

میدهند ،آن رفتار را یاد میگیرد و نیز افرادی که پاسخهای

حال تاکید دارد و روی مشکل فعلی بیمار تمرکز می کند.

ناسازگارانه دارند ،راهکارهای بهتری برای مدارا یاد میگیرند.

تکنیک های رفتار درمانی

*حساسیتزدایی منظم

تکنیکهایی که روان درمانگر در فرایند رفتار درمانی از آنها

این روش بر اصل شرطی سازی کالسیک استوار است ،شیوه

استفاده میکند ،عمدتاً بر اصول و قوانین نظریات شرطی فعال و
کالسیک و یادگیری های اجتماعی مبتنی هستند و در مواردی
ممکن است از اصول نظریات یادگیری دیگر نیز استفاده شود.
اهم تکنیکهای رفتار درمانی به قرار زیر است:

رفتاری است که ژوزف ولپی یکی از پیشگامان رفتار درمانی

مشاهده رفتار یک الگو (چه زنده و چه تصویری) در کم

شناخت درمانی بر اساس الگوی شناختی استوار می باشد .فرضیه

کردن ترسها و یاد دادن مهارتهای جدید ،تاثیر اثبات شدهای

ای که در این مدل مطرح می شود آن است که هیجانات و رفتار

دارد(.سید محمدی.)1385 ،

های مردم تحت تاثیر درک و تفکر آنها از وقایع است در واقع

ابداع کرد معموالً با تکنیک تنشزدایی یا آرامش عضالنی و

همچنین در این نوع درمان از غرقه سازی و مواجه سازی

روانی همراه میشود .حساسیت زدایی منظم درمان مناسبی است

مستقیم که در درمان وسواس کاربرد موثری دارد استفاده می

که فراید سه مرحله ای را شامل می شود ابتدا مراجع یاد میگیرد

شود (کاپالن و سادوک.)1394 ،

که عمیقا آرام شود (آموزش آرمیدگی).

یکی دیگر از مزایای این درمان کوتاه مدت بودن آن است.

شناخت درمانی

*شرطیکردن

به اعتقاد این نظریه این تفسیر آنان از موقعیت است که احساسات
آنها را تعیین میکند نه خود موقعیت.
در شناخت درمانی این افکار خودآیند ما هستند که سبب
عواطف و هیجانات ما می شوند لذا اگر این افکار اصالح شوند
نشانه های بیماری بهبود می یابند ولی در این نوع درمان هدف
نهایی اصالح افکار بنیادین است افکار بنیادین به درک فرد از

رفتاردرمانگر عم ً
ال از هر دو شیوه شرطیسازی فعال و کالسیک

شناخت درمانی در اوایل دهه شصت میالدی توسط آرون تی

خود،دیگران و محیط که در اثر سالها تجربه و تربیت شکل گرفته

استفاده شایانی میکند .شرطیسازی کالسیک یا واکنشی که

بک در دانشگاه پنسلوانیا به عنوان نوعی روان درمانی برای درمان

اند گفته می شود پس به اعتقاد این نوع از درمان این افکار ما

متضمن جانشین کردن یک محرک به جای محرک دیگر و

افسردگی تدوین شد و در جهت حل مشکالت فعلی و اصالح

هستند که سبب احساسات و به تبع آن رفتار ما می شوند .بدیهی

ایجاد ارتباط و وابستگی زیاد بین آنهاست .در شرطیسازی فعال

تفکر و رفتار ناکار آمد بکار رفت (قراچه داغی.)1390 ،

است برای تغییر رفتار و هیجان هایمان باید افکارمان را شناسایی

یا کنشگر رفتارها به وسیله پیامدهایشان ایجاد و کنترل میشوند.
30

پس از بررسی ها و پژوهش های فراوان کارایی این نوع درمان

و سپس تغییر دهیم(.محمدی ،کهن زاده.)1390 ،
31

خطاهای شناختی
در شناخت درمانی فرض بر این است که هیجان های ما ناشی از افکار خود آیند می باشد و افکار خودآیند معموال خطا های شناختی
زیر را دارند (قراچه داغی.)1386 ،

-1تفکر همه یا هیچ  :با مسائل به صورت مطلق برخورد کردن نسبتاً خوب یا نسبتاً بد وجود ندارد همه چیز مانند سکه دو رو دارد یا

خوب است یا بد یا سیاه است یا سفید
-2فاجعه انگاری ( پیشگویی) :پیش بینی آینده به صورت منفی بدون در نظر گرفتن سایر زوایا
-3سلب قابلیت یا کاهش مثبت نگری
-4استدالل هیجانی :در این خطای شناختی فرد به دلیل احساس و باور شدیدی که نسبت به یک موضوع دارد فکر می کند آن موضوع
درست است و شواهد و مدارکی که بر نادرست بودن آن داللت دارند را نادیده می گیرد و یا آن ها را کم اهمیت قلمداد می کند
 -5انگ زدن  :در این وضعیت فرد بدون در نظر گرفتن شواهد یک انگ کلی و ثابت را می زند -6بزرگ نمایی/کوچک نمایی :به
بزرگ کردن نکات کوچک منفی به هنگام ارزیابی یک موقعیت و یا کوچک کردن یک موفقیت بزرگ گفته می شود.
-7صافی روانی :در این خطای شناختی فرد به جای اینکه تمام تصویر را ببیند به یک نکته ی منفی جزئی بیش از اندازه توجه می کند
-8ذهن خوانی :اعتقاد به این که دیگران چه فکری می کنند لزوما منفی
-9تعمیم افراطی :به نتیجه گیری منفی بسیار کلی که به مراتب فراتر از موقعیت فعلی است گفته می شود.
-10شخصی کردن :در این خطای شناختی فرد خود را علت وقایع منفی می داند ( .قراچه داغی )1386 ،سایر روان درمانی ها همچنین
از سایر روان درمانی ها می توان از روان درمانی آدلری (که هدف آن ترغیب کردن درمان جویان برای تعیین کردن اهدافی که از لحاظ
اجتماعی مفید باشند) و روان درمانی وجودی (که هدف آن کمک کردن به افراد تا بفهمند آزاد هستند و از مسئولیت های خود آگاه
شوند) نام برد (سید محمدی.)1393 ،
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پارامیس فرشته (استانبول)
گردآورنده :مهـرداد جلیله وند

نگین درخشان خیابان استانبول در زمینی به متراژ  1500متر در  10طبقه ،در آذر ماه سال  92به بهره برداری رسید.
این پروژه دارای  9واحد  450متری می باشد.
مشاعات این پروژه نیز شامل ،استخر ،سونای خشک و بخار ،جکوزی و استخر کودک ،سالن بدنسازی و سالن ماساژ به همراه سالن
اجتماعات می باشد.

نمای بیرونی پروژه پارامیس فرشته که هم در روز و هم در شب جلوه ویژه ای دارد
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اتاق بیلیارد و مجموعه ورزشی از مشاعات پارامیس فرشته می باشد
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نمای داخلی واحدهای آپارتمانی پارامیس فرشته
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در طراحی پارامیس فرشته تالش شد تا به طراحی مدرن روز دنیا نزدیکتر باشیم
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درجه یک بودن کیفیت مواد اولیه به کار رفته در پارامیس فرشته از حساسیت های اصلی سازندگان می باشد
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زیبایی در کنار کیفیت توانسته پارامیس فرشته را به نگین این منطقه تبدیل کند
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را ه های از بین بردن اضطراب
گردآورنده :مهـرداد جلیله وند
پدیده اضطراب برای برخی افراد آنقدر تکرار میشود که زندگی آنها را
مختل میکند .اما چگونه میشود فهمید که اضطراب روزمره به یک اختالل
مزمن بدل شده است؟
هر کسی حین سخنرانی در انظار عمومی و مواجهه با مشکالت مالی عصبی
و مضطرب میشود .با این حال ،پدیده اضطراب برای برخی افراد آنقدر
تکرار میشود که زندگی آنها را مختل میکند .اما چگونه میشود فهمید
که اضطراب روزمره به یک اختالل مزمن بدل شده است؟ آسان نیست؛

اضطراب اشکال بسیاری دارد و اغلب در قالب حمالت پانیک ،فوبیا و اضطراب اجتماعی پدید میآید .بهعالوه ،مرز بین اختالل و

اضطراب عادی نیز همیشه مشخص نیست.

میتواند فرد بیمار را عاجز کند ،اما همیشه عالئم مشخصی ندارد.

ترس از صحنه

این عارضه صرفا زمانی پدید میآید که با یک شرایط خاص

اغلب افراد وقتی در کانون توجه گروهی از مخاطبان قرار

مواجه شوید و نتوانید بر ترس خود غلبه کنید .بسیاری از افراد از
مار میترسند و بدون کوچکترین مشکلی با این ترس زندگی
میکنند .اما وقتی فرزندانشان از آنها میخواهند به باغوحش
بروند ،میفهمند که مشکل دارند و باید به فکر درمان باشند.
تنش عضالنی
عالئم تنش عضالنی ،ازجمله بههم فشردن دندانها ،گره کردن
مشت و کشیدن عضالت در کل بدن به اختالل اضطراب نسبت
داده میشوند .این عالئم گاهی آنقدر پایدار و فراگیر هستند که
پس از مدتی به یک مسئله عادی بدل میشوند ،بهطوری که فرد
دیگر توجهی به آنها نمیکند.
ورزش کردن منظم به کاهش تنش عضالنی کمک میکند،

نگرانیهای بیش از اندازه

اما آسیبدیدگی و مواجهه با اتفاقات غیرقابل پیشبینی باعث

یکی از مشخصههای اختالل اضطراب فراگیر ( )GADنگرانی بیش از اندازه درباره مسائل کوچک و بزرگ روزمره است .اما این

بروز مجدد تنش میشوند .وقتی فرد نتواند اضطرابش را کنترل

نگرانی بیش از اندازه چه نوع مسائلی را شامل میشود؟ این نگرانی درمورد اختالل اضطراب فراگیر به معنای تداوم افکار اضطرابی طی
یک دوره 6ماهه است .اضطراب فراگیر که زندگی روزمره بیمار را مختل میکند ،اغلب با عالئمی مانند خستگی مفرط همراه است.
یکی از تفاوتهای بین اختالل اضطراب و اضطراب طبیعی این است که احساسات مرتبط با اختالل اضطراب باعث درد و رنجش فرد
بیمار میشوند.

کند ،دچار عجز و درماندگی خواهد شد.
سوءهاضمه مزمن
اضطراب از بعد روانی آغاز شده و بهتدریج عالئم فیزیکی

میگیرند ،دچار ترس و اضطراب میشوند .اما اگر ترس و
اضطرابآنقدر قوی باشد که هیچ عملی قادر به کاهش شدت
آنها نباشد ،به احتمال زیاد به یکی از انواع اختالالت اضطراب
اجتماعی مبتال هستند که بهعنوان فوبیای اجتماعی یا ترس از
صحنه نیز شناخته میشود.
خود آگاهی
اختالل اضطراب اجتماعی همیشه شامل سخنرانی در جمع
و بودن در مرکز توجه دیگران نمیشود .در اغلب موارد،
موقعیتهای روزمره از قبیل گفتوگو با دیگران در مهمانی
باعث بروز اضطراب در افراد میشود .در این شرایط ،افرادی
که از اختالل اضطراب اجتماعی رنج میبرند احساس میکنند
که تمام چشمها به آنها دوخته شده است .از این رو ،دائما قرمز
شده و با عالئمی مثل لرزیدن ،تهوع ،تعریق شدید و اختالالت
گفتاری مواجه میشوند .این عالئم گاهی آنقدر قوی هستند که
مبتالیان را از مالقات با افراد جدید ،برقراری ارتباط و عملکرد
مناسب در محل کار و مدرسه باز میدارند.

خود را آشکار میکند ،مشکالت گوارشی یکی از عالئم رایج

کمالطلبی

مشکالت خواب

اختالل اضطراب هستند .سندرم روده تحریکپذیر ( )IBSکه

مشکالت خواب با مجموعهای از عوامل جسمی و روانی در ارتباط هستند .اگر فکر کردن به مسائلی ازقبیل مشکالت مالی خواب را

با دلدرد ،نفخ ،گاز معده ،یبوست و اسهال همراه است بهعنوان

ذهنیت وسواسی موسوم به «کمالطلبی» اغلب درراستای

از چشمان شما میگیرد ،احتماال به اختالل اضطراب دچار شدهاید .برآوردها حاکی از آن است که نیمی از مبتالیان به اختالل اضطراب
فراگیر از مشکالت خواب رنج میبرند .بیدار شدن با احساسات عجیب و ذهن آشفته و ناآرام نیز ازجمله سایر عالئم مرتبط با اختالل
اضطراب فراگیر هستند.

یک اختالل گوارشی شناخته میشود .سندرم روده تحریکپذیر
همیشه به اضطراب مربوط نیست ،اما این دو اختالل اغلب در
کنار هم قرار میگیرند و باعث تشدید یکدیگر میشوند .روده
به استرس روانی حساس است از این رو ،مشکالت فیزیکی و

ترس غیرمنطقی

اجتماعی ناشی از اختالالت گوارشی به افزایش اضطراب فرد

برخی از انواع اضطراب ،فراگیر نیستند؛ بلکه به یک موقعیت خاص مثل پرواز ،مواجهه با حیوانات یا جمعیت زیاد وابسته هستند.

منجر میشوند.

اختالل اضطراب تعریف میشود .اگر دائما خود را مورد قضاوت
قرار میدهید یا با مشاهده اشتباهات و نواقص خود دچار اضطراب
میشوید ،به احتمال زیاد اختالل اضطراب دارید.کمالطلبی
یکی از نشانههای رایج اختالل وسواسی جبری( )OCDاست
که مانند اختالل استرس پس از سانحه تا مدتها بهعنوان یکی
از انواع اختالل اضطراب درنظر گرفته میشد .آرایش وسواسی
یکی از رایجترین عالئم اختالل وسواسی جبری است.

اگر ترس شما از یک پدیده فراتر از حد معمول باشد ،احتماال به آن پدیده فوبیا دارید .فوبیا یکی از انواع اختالل اضطراب است .فوبیا
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رفتارهای جبری

.2درست نفس بکشید

 .4خاطرات شیرین را مرور کنید

تشخیص اختالل وسواس جبری مستلزم آن است که وسواس

کنترل تنفس با فعال کردن سیستم عصبی پاراسمپاتیک باعث

نوشتن خاطرات به شما کمک میکند ذهن خود را منظمتر

کاهش شدت اضطراب در شما خواهد شد .نفس بکشید و به باال

کنید؛ بهعالوه ،عمل فیزیکی نوشتن نیز اثرات قابلتوجهی بر

و پایین رفتن شکمتان حین دم و بازدم توجه کنید .روی یک

ذهنیت ناخودآگاه شما خواهد داشت .سعی کنید بهصورت

صندلی راحت بنشینید و به مدت 7ثانیه به آرامی نفس بکشید.

روزانه خاطرات خود را بنویسید .بهتر است صبحها این کار را

سرعت شمارش ثانیهها به خودتان بستگی دارد .البته نرخ شمارش

انجام دهید و اگر در خوابیدن مشکل دارید ،شبها این روش را

است که اهمیت دارد .به مدت چند دقیقه این کار را ادامه دهید

امتحان کنید.

و افکار درونی بیمار به انجام رفتارهای جبری در اشکال ذهنی
(فرد بارها و بارها به خود میگوید همه چیز روبهراه میشود)
یا فیزیکی (شستن مکرر دستها) منجر شوند.زمانی که انجام
رفتارهای جبری به شکل یک نیاز روزمره درآید ،افکار وسواسی
و رفتارهای جبری به یک اختالل روانی تمام عیار بدل خواهند
پانیک یا هراس
حمالت پانیک میتواند وحشتناک باشد؛ احساس ترس و
درماندگی ناگهانی که ممکن است تا چند دقیقه به طول بینجامد.
این عارضه با عالئمی مانند مشکالت تنفسی ،تپش قلب ،سوزن
سوزن شدن بدن یا بیحسی ،عرق کردن ،ضعف و سرگیجه،
احساس درد در قفسه سینه ،درد معده و سردی و گرمی همراه
است .تمام کسانی که دچار حمالت پانیک میشوند ،اختالل
اضطراب ندارند .اما افرادی که بهطور مداوم با این حمالت مواجه
میشوند ،به احتمال زیاد دچار اختالل هراس هستند .افراد مبتال
به این اختالل همیشه از این وحشت دارند که حمله بعدی کی و
کجا رخ خواهد داد .این افراد اغلب از مکانهایی که حمالت
قبلی در آنجا رخ داده ،دوری میکنند.
تصاویر ذهنی تکراری
اغلب افراد پس از تجربه یک اتفاق دردناک مانند مرگ
ناگهانی یکی از عزیزان به اختالل استرس پس از سانحه ()PTSD
دچار میشوند که عالئمی مشابه اختالل اضطراب دارد .تا همین
اواخر ،اختالل استرس پس از سانحه بهعنوان یکی از انواع اختالل
اضطراب درنظر گرفته میشد .اما فلشبک یا تصاویر ذهنی
تکراری در کنار انواع اضطراب رخ میدهد .تحقیقات نشان
میدهند که افراد مبتال به اضطراب اجتماعی دائما تصاویری را به
یاد میآورند که برایشان دردآور و ناراحتکننده است.
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شد .بهعنوان مثال ،فردی که از روی وسواس به کانال 3رادیو
گوش میکند ،در صورت گیر کردن رادیو روی کانال 4دچار
اضطراب شدید خواهد بود.

تا بهطور کامل احساس آرامش کنید.
 .5نوشتن درمانی را تجربه کنید
 .3بدانید که افکار شما حقیقت محض نیستند

این تکنیک از متد رفتار درمانی شناختی ( )CBTاقتباس شده

صرف اینکه به چیزی فکر کنید ،به معنای آن نیست که آن

است .وقتی نگرانیهای خود را روی کاغذ میآورید ،یک پاسخ

عدم اعتماد به نفس

افکار حقیقت محض هستند .افکار اضطرابی اغلب غیرمنطقی

منطقی برایشان درنظر بگیرید .بهعنوان مثال ،وقتی مینویسید

عدم اعتماد به نفس یکی از خصوصیات اختالالت اضطرابی

و منحرفکننده هستند .آیا نگران این هستید که یکی از

«جلسه سخنرانیام افتضاح بود ،من شکست خوردم ،احساس

همکارانتان در محل کار از دست شما عصبانی باشد؟ اگر دلیلی

میکنم هیچچیز بهدرستی پیش نمیرود!» میتوانید اینگونه

برای عصبانیت وجود ندارد ،بدانید این شما هستید که دوست

پاسخ دهید «جلسه سخنرانی آنطور که میخواستم پیش نرفت؛

دارید دیگران از دست شما عصبی باشند.

اما درس خوبی از آن گرفتم.

مانند اختالل اضطراب فراگیر و اختالل وسواس جبری است .عدم
اعتماد به نفس در برخی موارد در قالب سواالتی بروز مییابد
که هویت فرد را نشانه میروند .مثال فرد از خود میپرسد «آیا
آنقدر که من عاشق شوهرم هستم ،او هم به من عشق میورزد؟»
در مواردی که پاسخی برای سواالت مطرح شده وجود ندارد،
حمالت ناشی از آن شدیدتر خواهند بود.
 5روش ساده برای کاهش اضطراب
 .1هنر حواس پرتی را یاد بگیرید
هرچند کوتاه مدت ،اما حواس پرتی به شما کمک خواهد
کرد از شدت الگوی اضطراب در زندگی روزمره خود بکاهید.
زمانی که افکار و احساسات اضطرابی سراغتان میآیند ،به خود
بگویید «بس است!» و سریعا خود را به انجام کار دیگری مشغول
کنید .تلفنی با یکی از دوستان خود صحبت کنید یا برای دویدن
بیرون بروید .حتی میتوانید چیزی بنویسید یا آنکه به تنفس خود
توجه کنید.
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ساعت هوشمند  ،AsusZenWatchبه سبک آیین ذِن
منبع :وب سایت Digiato
روز به روز ساعت های هوشمند بیشتری به بازار می آیند و ما در عجبیم که این ها واقعاً به چه دردی می خورند؟ در رادیو ،کارشناسی
داشت می گفت« :موج خرید ساعت های هوشمند به کشور ما هم آمده اما چیزی جز مدگرایی نیست ،نخرید ».که البته تا حدودی هم
حق داشت .ساعت های هوشمند فعلی نه تنها هوشمند نیستند ،بلکه ساعت هم نیستند؛ از وظیفه اصلی خودشان طفره می روند .اما صبر
کنید؛ شاید  ZenWatchایسوس حرفی برای گفتن داشته باشد .همه که از همان اول عالی نبودند ،مرحله به مرحله باید پیش رفت.

باالخره بعد از مدت ها شاید ِذن واچ همان ساعت هوشمندی باشد که در انتظارش بودید ،با طراحی عالی ،کیفیت ساخت باال و البته
کمی هم کارایی .می دانید ،ذن واچ یک «ساعت» است؛ یک ساعت واقعی.

طراحی

واچ استفاده کرده است .این بند احساسی عالی به شما می دهد و

هر کسی ذن واچ را برای اولین بار دید ،شگفت زده شد ،حتی

با بستن ساعت ،راحتی را برای مچ شما به ارمغان می آورد .اندازه

بیشتر از دیدن  .360 Motoاین ساعت با آدم حرف می زند و
ایسوس در طراحی آن به تمام معنا گل کاشته .در حقیقت طراحی
ذن واچ است که آن را از دیگر ساعت ها متمایز می سازد و به
آن شخصیت می بخشد .ذن واچ ساعتی است که دوست دارید
آن را روی دست خود ببندید ،حتی بدون این که به قابلیت هایش
اهمیت بدهید.
اگر بخواهیم کیفیت ساخت ذن واچ را توصیف کنیم ،آن را
در رتبه اول تمام ساعت هایی که تا به حال بررسی کرده ایم ،قرار
می دهیم .از مواد با کیفیتی در بدنه آن استفاده شده که عالوه بر
استحکام ،حس یک محصول بسیار لوکس را به شما می دهد.
ظرافت و دقت وسواس گونه ای نیز در کنار هم قرار دادن قطعات
دیده می شود .البته می توان شباهت هایی را بین طراحی این
ساعت و اپل واچ دید اما هر کدام برای خود شخصیت جداگانه
ای دارند.
ساعت ،بدنه ای فلزی دارد و دور آن با نواری مسی رنگ
پوشیده شده است .خود ایسوس این رنگ را طالیی ُرزی
( )Rose Goldمی نامد .ساعت ،ضخامت و وزن کمی دارد
و نسبت به دیگر رقبا از شرایط مطلوبی برخوردار است .دیگر
از دکمه ها و چراغ های عجیب و غریب زیر ساعت هم خبری

ساعت نیز مناسب است و به راحتی روی مچ های کوچک و
بزرگ جا می شود.
مدلی که در اختیار ما قرار داشت ،به بند قهوه ای خوشرنگی
مجهز بود .بندهای دیگری نیز به رنگ های قهوه ای روشن،
آجری و قهوه ای سوخته برای آن موجود هستند.
ذن واچ از بند با استاندارد  ۲۲میلیمتر پشتیبانی می کند و می
توانید بندهای دیگر را نیز روی آن نصب کنید .البته ما بعید می
دانیم شما بند اصلی ذن واچ را دوست نداشته باشید.
برای راحتی بیشتر ،ایسوس از بند قفل دار استفاده کرده است.
تنها با فشردن یک دکمه ،بند ساعت باز می شود .تعیین درجه
آزادی بند نیز با قفل متحرک امکان پذیر شده است .روی قفل،
فلز برس خورده ای قرار دارد که رویش نوشته .ASUS
کار ایسوس قابل تحسین است .ما دوست داشتیم بند چرمی،
نرم تر بود ،مانند بند موتو  . ۳۶۰بند ذن واچ کمی سفت است.
سخت بودن بند و قفل پیوسته ای که همواره دو بند را به هم
متصل نگه می دارد باعث می شود نتوانید ساعت را به صورت
تخت قرار دهید و همواره مجبور خواهید شد آن را از کنار روی
میز بگذارید .البته قفل باز می شود اما تأثیری در نحوه قرار گیری
ساعت ندارد.

نیست .همه کارها با صفحه لمسی صورت می گیرند و فقط یک
دکمه سخت افزاری آن هم در زیر دستگاه برای مواقع اضطراری
در نظر گرفته شده است.
بگذارید کمتر تعریف کنیم .اگرچه طراحی ساعت بسیار
زیباست ،اما نمایشگر حاشیه زیادی دارد .دور نمایشگر توسط
یک بخش خاکستری رنگ که دارای الگویی با خطوط راه راه
است پوشیده شده که ظرافت دستگاه و دقت ایسوس را نشان می
دهد اما بهتر بود این حاشیه کمتر می شد.
اما برسیم به بند ذن واچ .ایسوس از چرم ایتالیایی برای بند ذن
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را می توان مصرف انرژی کم تر دانست.

کارایی

خوانایی ضعیف زیر نور مستقیم خورشید را می توان از دیگر
مشکالت نمایشگر ذن واچ دانست .همچنین به دلیل نداشتن
سنسور نور ،روشنایی صفحه نیز همواره ثابت است و باید دستی
آن را تغییر دهید .عجیب است که نمایشگر ذن واچ با این همه
حاشیه ،یک سنسور نور ندارد و آن وقت موتوروال ،نمایشگر
دایره ای موتو  ۳۶۰را به خاطر سنسور نور از فرم انداخته است.
در کل نمی توان تعریف زیادی از نمایشگر کرد .نکته مثبت
آن ،کنتراست باال است و در عوض ایرادات مختلفی دارد که
پیکسلیزه بودن آن ،بیش از همه به چشم می آید .ما هنوز نمایشگر
 OLEDال جی  G Watch Rرا برترین نمایشگر بین ساعت
های هوشمند می دانیم.

از نظر کارایی ،ذن واچ نیز مانند دیگر ساعت های هوشمندی
اندرویدی است .خودش به تنهایی ناتوان است و وابستگی
بسیاری به تلفن هوشمند دارد .نوتیفیکیشن ها به صورت کارت
هایی نمایش داده می شوند و اساس رابط کاربری ،حرکت
های کششی سوایپ هستند .دستورات صوتی نیز با دقت باالیی
دریافت می شوند .اما گوگل  Android Wearرا آنقدر
انعطاف پذیر نساخته تا شرکت ها بتوانند تغییرات مورد نظرشان
را در آن اعمال کنند.
با این وجود ایسوس سعی کرده با تهیه چند اپلیکیشن ،کمی
بر کارایی ساعت هوشمندش بیفزاید .برخالف بسیاری از ساعت
های هوشمند که عملیات کنترل پخش موسیقی را بسیار افتضاح
انجام می دهند ،ذن واچ بدون نقص از پس انجام این کار بر می

در نهایت باید بگوییم ایسوس در طراحی ذن واچ عالی عمل
کرده و می توانیم از آن به عنوان یکی از بهترین طراحی ها بین

دهید .روی نمایشگر نیز با شیشه منحنی گوریال گلس  ۳پوشانده
شده است.

ساعت های هوشمند یاد کنیم .ما شیفته طراحی ذن واچ شدیم.

بعضی شرکت ها فرم مستطیلی و بعضی دایره ای را برای

جالب است بکه این ساعت با چنین طراحی و مواد بسیار با کیفیتی

نمایشگر ساعت خود انتخاب کرده اند .ایسوس بین این دو را

در کشورهای خارجی به قیمت  ۱۹۹دالر به فروش می رسد و در

برگزیده است .ذن واچ نمایشگری مستطیلی دارد که گوشه

آنجا ارزش خرید باالیی دارد.

های آن گرد هستند و با طراحی ساعت ،همخوانی دارد .طبق
تحقیقات دانشمندان ،انسان به طور ذاتی از منحنی خوشش می

نمایشگر

آید .ایسوس نیز این نکته را در نظر داشته و با منحنی های زیبای

ایسوس خیلی به نمایشگر  AMOLEDساعتش می بالد .ذن

ذن واچ ،فضاسازی خوبی انجام داده است.

واچ دارای یک نمایشگر  ۱.۶۳اینچی است که با بهره گیری از

یکی از مشکالت نمایشگر ،مشخص بودن پیکسل ها است.

پنل آمولد ،به خوبی از پس تولید رنگ های پویا و کنتراست

روزولوشن این نمایشگر ۳۲۰ ،در  ۳۲۰پیکسل است و با چگالی

عمیق بر می آید .به خصوص وقتی که نمایشگر به حالت آماده

 ۲۷۸پیکسل در اینچ ،اصوالً نباید پیکسل ها این چنین واضح

باش می رود ،کنتراست باال به خوبی خودش را نشان می دهد

باشند .به نظر می رسد ایسوس برای نمایشگر از چینش ماتریس

و نمی توانید مرز بین نمایشگر و حاشیه اطراف آن را تشخیص

 PenTileاستفاده کرده که این اتفاق افتاده است .دلیل این کار
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آید .بنابراین دیگر نیازی نیست وقتی که در تاکسی یا مترو یا

با استفاده از اپلیکیشن  Asus Wellnessکه ویژه سالمتی

در حال ورزش کردن هستید ،مدام تلفنتان را برای عوض کردن

ساخته شده ،می توانید امور ورزشی خود را زیر نظر بگیرید.

آهنگ از جیبتان در بیاورید.

یکی از این موارد ،ضربان قلب است که در ذن واچ به شیوه
متفاوتی گرفته می شود .بر خالف دیگر ساعت های هوشمند
دارای سنسور ضربان سنج که دارای یک سنسور بزرگ به همراه
چراغی در زیر خود هستند ،در ذن واچ خبری از این موارد نیست.
می توانید از بدنه فلزی ،کمال لذت را ببردی و هر موقع که نیاز به
ضربان قلب داشتید ،پس از اجرای اپلیکیشن مذکور در ساعت،
دو انگشتتان را در کناره های نمایشگر بگذارید.
البته این روش به دقت دیگر ساعت های هوشمند عمل
نمی کند و نوسان زیادی دارد .قابلیت های دیگری مثل تبدیل

عالوه بر اپلیکیشن  ،Android Wearایسوس اپلیکیشن

نمایشگر به چراغ قوه با رنگ ها مختلف و استفاده از ساعت به

جداگانه ای به نام  Asus ZenWatch Managerبرای

عنوان کنترل از راه دوربین نیز وجود دارند که دومی از طریق

ساعت هوشمندش ساخته که در حقیقت ویژگی های متمایز این

اپلیکیشن  ZenWatch Remoteقابل دسترسی است و می

ساعت را در خود نهفته دارد .با این اپلیکیشن می توانید واچ فیس

تواند برای گرفتن خودنگاره (سلفی) پرکاربرد باشد.

های زیبا و مختلف را شخصی سازی و بر روی ساعت نصب
کنید.
بعضی از این واچ فیس ها ،اطالعات مفیدی از جمله تاریخ،
تماس های از دست رفته ،آب و هوا ،تعداد قدم های پیموده شده
و تاریخ را یک جا نمایش می دهند .قابلیت هایی مانند پیدا کردن
تلفن با استفاده از ساعت و برعکس و کمک اضطراری ()SOS
نیز در این اپلیکیشن وجود دارد.

ذن واچ نسبت به دیگر ساعت های هوشمند ،از چیپ
قدرتمندتری بهره می گیرد .همه این قابلیت ها با استفاده از چیپ
اسنپدراگون  ۵۱۲ ،۴۰۰مگابایت رم و پردازنده دو هسته ای ۱.۲
گیگاهرتزی به خوبی انجام می شوند.

باتری
یکی از ویژگی هایی که ایسوس در تبلیغات ذن واچ مانور
زیادی روی آن داد ،باتری بود .آن ها می گفتند که باتری ذن
واچ بهترین است و  ۲روز کامل دوام می آورد .خب ،اینطور
نشد .البته ایسوس تالشش را کرده و نشانه هایش را به وضوح
می بینیم :نمایشگر  AMOLEDآن هم با چینش  PenTileو
باتری با ظرفیت  ۳۶۹میلی آمپر که از موتو  ۴۹ ،۳۶۰میلی آمپر
بیشتر است.
ذن واچ کمی بیشتر از  ۱روز دوام می آورد اما به دو روز

نمی رسد .بنابراین عم ً
ال مجبور خواهید شد که هر شب آن را
شارژ کنید .مثل بقیه ساعت هوشمند ،این یکی نیز از طریق پین
های طالیی زیر دستگاه شارژ می شود .قاب شارژ ذن واچ با
دیگر ساعت ها کمی متفاوت است و به جای خاصیت آهنربایی،
ساعت در آن قرار می گیرد و قفل می شود.
ایسوس به مشکل قرار نگرفتن ساعت به صورت تخت روی
سطوح آگاه بوده و راه حلش را در همین قاب شارژ قرار داده
است .کناره آن از ساعت محافظت می کند و با حالت الستیکی
مانندش ،از سر خوردن دستگاه حین شارژ شدن جلوگیری به
عمل می آورد.

جمع بندی
معیارهای اصلی یک ساعت هوشمند خوب را می توان در ۴
ویژگی خالصه کرد :نمایش زمان به صورت ساده و قابل فهم،
دسترسی سریع و راحت به نوتیفیکیشن ها ،باتری با ماندگاری باال
که حداقل یک روز کامل دوام بیاورد و قابلیت های جانبی .ذن
واچ نه تنها همه این ها را یک جا دارد و به صورت قابل قبولی
در اختیار شما می گذارد ،بلکه طراحی زیبایی نیز دارد .دیگر چه
می خواهید؟
البته که شما یک ساعت هوشمند را به خاطر طراحی اش نمی
خرید چرا که ساعت های آنالوگ بسیار زیباتری در ساعت
فروشی ها وجود دارند .اما ذن واچ اینطور نیست ،می توانید آن را
به خاطر طراحی اش بخرید ،نه به خاطر هوشمند بودنش .خودمان
را گول نزنیم؛ می دانیم که مفهومی با عنوان ساعت هوشمند
«کاربردی» وجود ندارد و ذن واچ لطف کرده و چند قابلیت مفید
با خودش دارد.

70

71

بنابراین می توانید با خیال راحت ،این ساعت را به خاطر طراحی خوب و البته کمی هم کاربردی بودنش بخرید .ذن واچ یکی از
بهترین ساعت های هوشمند موجود در بازار است و از دیجیاتو نمره قبولی می گیرد .ایسوس با نگاه ژرفی که به ذن واچ داشته ،به خوبی
آیین ذن را ادا نموده است.
ذن واچ در فرنگ  ۱۹۹دالر است و بدون چون و چرا ارزش خرید را دارد .اما در ایران قبل از خریدش کمی نیازهایتان را سبک و
سنگین کنید .اگرچه در بازار ایران قیمت واقعی اش را ندارد ،اما باز هم نسبت به دیگر رقبا از قیمت قابل قبول تری برخوردار است.

پارامیس فرشته
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معرفی و شناخت مدل های دانشی و نقش آن در جهت
رشد و ارتقاء یک سازمان
مهدی صداقتی،کارشناس صنایع
امین اکبری،کارشناس ارشد معماری

مقدمه
با توجه به حجم سرمایه گذاري هاي بخش خصوصی در طرحهاي عمرانی و تجمیع آن با سهم بودجه دولت ،مشاهده می شود که
سهم قابل توجهی از نقدینگی کشور صرف پروژههاي عمرانی میشود .بدین ترتیب ضرورت به کارگیري دقت و توجه در این سازمانها
بیش از پیش احساس میشود در روند احداث پروژههاي عمرانی و صنعتی ،یکی از عمده معضالت جاري کشور به خصوص جامعه
مهندسی و مدیریتی ،عدم دسترسی به اطالعات و تجربه هاي پیشین است که نتیجه آن بی بهره ماندن از راهکارهاي پاسخگو و تجربه

چکیده:
شرکتهاي عمرانی ،در دنیاي پر تحول امروزي ،نقش عمده اي در روند اقتصاد جهانی ایفاء می کنند و حجم قابل توجهی از نقدیگی
کشورها در این شرکتها جریان دارد .امروزه این شرکتها با فضاي جدیدي مواجه هستند .از یک سو نیاز کشورها به ایجاد و توسعه
زیربناهاي مورد نیاز به طور روزافزون افزایش می یابد و از دیگر سو ،تحوالت جهانی بر روند کاري آنها تاثیرات قابل توجهی میگذارد.
این شرکتها به طور مداوم در حال افزایش هستند ،ولیکن دوام و بقاي آنها مستلزم استفاده از ابزارهاي مدیریتی و اطالعاتی نوین میباشد،
چرا که اگر نتوانند با استفاده از این ابزارها ،قیمت تمام شده خود را کاهش و کیفیت اجرا را افزایش دهند ،جایی در عرصه رقابت
نخواهند داشت .این شرکتها میبایست طی برنامه اي مدون ،ساختارهاي سنتی خود را به ساختارهاي نوین مدیریتی ،تغییر داده و خود را
براي مواجهه با شرایط پیش رو آماده سازند.
یکی از راهکارهاي مؤثر که سهم بسزایی در کاهش هزینه هاي شرکتهاي عمرانی و افزایش بهروري آنها دارد ،مستندسازي فنی پروژه ها
است .مستندسازي فنی ،یکی از ابزارهاي مدیریت دانش ،براي انتقال تجربیات و دانش ضمنی و عینی ایجاد شده در پروژه ها می باشد .با
توجه به ماهیت کار پروژه هاي عمرانی ،مستندسازي هدفمند ،صحیح و کامل آنها نیازمند استفاده از ابزارهاي مناسب فناوري اطالعات،
از جمله سیستمهاي اطالعاتی می باشد .در این پژوهش ،تاثیر سیستمهاي اطالعاتی مبتنی بر مستندسازي فنی ،بر چرخه مدیریت دانش
و به تبع آن مستندسازي فنی سازمان مورد بررسی قرار گرفته است .باشد که نتیجه این پژوهش پاسخگوي بسیاري از مشکالت موجود
در مستندسازي پروژه هاي عمرانی گردد و بتواند نقش مؤثري در کاهش دوباره کاري هاي موجود در این پروژه ها و هزینه تمام شده
آنها داشته باشد.
واژه هاي کلیدی:
مستند سازي ،مستندسازي فنی ،مدیریت مستندات ،مدیریت دانش ،مستندسازي تجارب ،سیستم اطالعاتی

شده ،دوباره کاري و تکرار بی انتهاي خطاها و اشتباهات و هرز سرمایه هاي گرانقدر ملی است .گزارشات موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی
گارتنر  7نشان میدهد ،سازمانها به ازاي هر یک از کارکنان ،ساالنه  4800دالر به دلیل صرف زمان جستجو و یافتن مستندات ،از دست
میدهند .همچنین با خروج نیروهاي کلیدي کارشناسان دخیل در اجراي پروژه ها از مجموعه شرکت ،کلیه تجارب مثبوت در ذهن و
حافظه این افراد نیز همراه ایشان از شرکت خارج میشود .هیچگاه این سرمایه هاي با ارزش در مجموعه اسناد و مدارك دارائیهاي شرکت
لحاظ نمی شود .بر اساس آمار ساالنه  4/5درصد دانش سازمانها به دالیل  IDC8موسسه مختلف مفقود میگردد ،دالیلی همچون خروج
کارکنان از سازمان ،عدم مدیریت صحیح اطالعات و احتکار دانش توسط افراد .همچنین  3/2درصد دانش سازمان ها نیز منسوخ و
غیرقابل استفاده میگردد.
براي موفقیت سازمان ،دانش به عنوان یک سرمایه ،باید بین انسانها قابل مبادله بوده و توانایی رشد داشته باشد .دانش نحوه حل
مشکالت ،میتواند کسب شود و بدین ترتیب مدیریت دانش قادرخواهد بود یادگیري سازمانی را که منجر به خلق دانش دیگري می
شود توسعه دهد .هدف مدیریت دانش این است که یک سازمان از دانش فردي و جمعی خود آگاهی یافته و بدین ترتیب ،به مؤثرترین
شکل ،از دانش خود استفاده نماید .در واقع دانش یکی از مهمترین منابع سازمان ها و شرکت ها برای رسیدن به مزیت های رقابتی است
و به دلیل پویا بودن نیازمند مدیریت دقیق است (.)6
مستندسازي ،نیز یکی از ابزارهاي کارآمد مدیریت دانش بوده و می تواند در انتقال هرچه بهتر دانش و تجربیات کسب شده در پروژه
هاي عمرانی ،کاربران پروژه ها را یاري نماید .انجام صحیح و کامل مستندسازي فنی پروژه هاي عمرانی ،بدون استفاده از ابزارهاي

فناوري اطالعات امري مشکل و تقریباً غیر عملی است .مسئوالن دفاتر فنی و کنترل پروژه ها ،آنقدر درگیر جمع آوري اطالعات
میشوند ،که هدف اصلی مستندسازي فنی را که همانا مدیریت و انتقال دانش عینی و ضمنی به دست آمده در پروژه ها می باشد ،را
فراموش می کنند.
با ساختن یک برج بزرگ فقط تعداد زیادي خانه حاصل نمیشود ،بلکه انبوهی از دانش و تجربه حاصل می شود که اگر به طور صحیح
جمع آوري ،ذخیره سازي و بازیابی شوند و از آنها در دیگر پروژه ها استفاده گردد ،صرفه جویی هاي حاصله ،میتواند به اندازه ارزش
ریالی همان برج اولیه باشد .از این رو تالش گردیده است تا ضرورت استفاده از سیستمهاي اطالعاتی نرم افزاري براي مستندسازي فنی
در پروژه هاي عمرانی بررسی شود .چرا که با استفاده از این گونه سیستمها بسیاري از مشکالت مستندسازي پروژه ها کاسته می شود و
انجام مستندسازي میتواند به اهداف خود نزدیکتر شود.
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 -1مدیریت دانش

فرایندها و ارزش هاي سازمان را در خود نهفته است می باشد.

دانش ضمنی 3که با عنوان دانش نهفته نیز شناخته می شود معموالً

 -2دانش
در چارچوب فناوري اطالعات ،دانش با داده ها و اطالعات بسیار متفاوت است .در حالی که داده مجموعه اي از دانسته ها ،محاسبات
و آمار است؛ اطالعات ،داده سازمان یافته یا پردازش شده اي است که به هنگام و صحیح (با توجه به داده اولیه) می باشد .دانش اطالعاتی
است مفهومی و مرتبط که قابل اجرا می باشد .دانش بیان کننده الگویی است که امکان تشریح وضع موجود و همین طور پیش بینی
وقایع آینده را فراهم می سازد )7(.سرمایۀ فکري یکی از عناوینی است که اغلب براي دانش به کار برده می شود و بیانگر آن است که
دانش ،داراي یک ارزش مالی است.

یا در ذهن افراد قرار می گیرد یا در تعامالت گروهی داخل یک

بخش یا شعبه سازمان ،جاي دارد .دانش ضمنی ،معموالً سطوح
باالي تخصص یا مهارت را در بر می گیرد و معموالً انتقال آن

ُکند و پر هزینه است و ممکن است با موارد مبهم ،مخدوش
گردد ،دانش ضمنی بعنوان محرکی مهم در فرآیند خالقیت و
نوآوری نقش مهمی را بعنوان یک منبع سازمانی و عامل موفقیت
در سازمان ایفا می کند)8( .

 )2مدیریت دانش و سیر تحول آن
مدیریت دانش از اواخر دهه  1970مطرح گردید و با نزدیک
شدن به اواسط دهه  1980و آشکار شدن اهمیت دانش و تاثیر
آن بر حفظ قدرت رقابتی در بازارهاي اقتصادي ،اهمیت ویژه
اي یافت .در این دهه بود که نظامهاي مبتنی بر هوش مصنوعی و
نظامهاي هوشمند براي مدیریت دانش به کار گرفته شد و مفاهیمی
چون فراهم آوري دانش ،مهندسی دانش ،نظامهاي دانش محور و
مانند آن رواج پیدا کرد .با نزدیک شدن به اواخر دهه  80میتوان
سیر صعودي انتشار مقاالت مربوط به مدیریت دانش در مجالت
حوزه مدیریت ،تجارت و علوم کتابداري و اطالع رسانی را
مشاهده کرد .در همین دوران بود که اولین کتابهاي مربوط به این
حوزه منتشر شدند .با ورود به دهه  1990فعالیت گسترده شرکت
هاي آمریکایی ،اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش به نحو
چشمگیري افزایش می یابد .در اواسط دهه  ، 1990ظهور وب
جهانی ،تحرك تازهاي به مدیریت دانش می بخشد )5( .شبکه
بین المللی مدیریت دانش در اروپا ،مجمع مدیریت دانش در
ایاالت متحده ،بر روي اینترنت فعالیتهاي خود را گسترش می

تصویر شماره )1هرم سلسله مراتب دانش (رادینگ)1383،
تصویر شماره )2تصویر کوه یخ (تصویری معروف از نمایش
دانش عینی و ضمنی خبرگان)

اگرچه اندازه گیری سرمایه فکری دشوار است ،برخی از صنایع در این امر تالش نموده اند .سازمان همکاري و توسعه اقتصادي3013
کشور عضو خود را بر اساس سرمایه گذاري آنها در سرمایه هاي فکري مانند تحقیق و توسعه ،تحصیالت و حقوق ثبت اختراعات،

گاهی اوقات دانش ضمنی ،میتواند به راحتی مستند شود ،اما به

امتیاز بندي کرده است .از نظر این سازمان ،کشورهایی که بیشترین فعالیت ها را در زمینه سرمایه فکري دارند ،در آینده ثروت بیشتري
به دست خواهند آورد.
 )1دانش عینی و ضمنی:

دلیل آنکه صاحب آن ،از ارزش بالقوه این دانش براي سایرین با
خبر نیست ،مستتر باقی می ماند.
بعضی اوقات ،دانش ضمنی ،ساختار مشخص و ملموسی ندارد،

پوالني )1966( 1دانش بشري را به دو دسته تقسيم بندي كرده است )1( ،دانش عینی یا صریح 2دانشی است ملموس ،عقالنی و فنی

بنابراین تدوین آن دشوار است .دانش مستتر ،دانش مانا نیز نامیده

داده ها ،سیاستها ،رویه ها ،نرم افزارها ،مستندات و غیره .دانش عینی ،دانش سیال نیز نامیده می شود ،زیرا پس از مستند شدن ،به راحتی می

می شود زیرا جداکردن آن از منبعش ،نسبتا دشوار است .تبدیل

تواند از دست افراد ،مستندات یا سازمان ها جدا شود .دانش ضمنی مجموعه اي از تجربیات ،نقشه هاي ذهنی ،بینش ،فراست ،تخصص،

دانش ضمنی به دانش ثبت شده صریح ،یکی از اهداف کلیدی

اطالعات ،رموز تجاري ،مجموعه هاي مهارتی ،درك و آموخته هاي یک سازمان و فرهنگ سازمانی که تجربیات گذشته و حال افراد،

مدیریت دانش است)2(.

1
2
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دهند .در سال  ،1995اتحادیه اروپا ،طی برنامه اي به نام اسپریت
بودجه قابل مالحظه اي را براي اجراي طرحهاي مدیریت دانش
اختصاص می دهد .رفته رفته شرکتهاي بزرگی مانند ارنست و
یانگ ،بوزآلن و همیلتون و دهها شرکت دیگر به شکل تجاري
وارد عرصه مدیریت دانش می شوند .اکنون در سالهاي آغازین
قرن  21مدیریت دانش براي بسیاري از کشورهاي پیشرفته به
عنوان نماد رقابت و دستیابی به قدرت و توسعه درآمده است .از
سال  2000به بعد ،شرکتهاي بزرگ اروپایی حدود  %55درآمد
خود را به مدیریت دانش اختصاص داده اند .بسیاری از شرکت
ها و سازمان های بزرگ اروپایی با تمرکز بر مدیریت دانش و
سرمایه گذاری در زمینه فن آوری اطالعات به دنبال دسترسی به
مزایای حاصل از مدیریت دانش هستند)3(.

Tacit Knowledge

77

 )3تعریف مدیریت دانش
یکی از اولین چالش ها در فهم دقیق مدیریت دانش کاربردی،
توافق بر روی یک تعریف واحد و جامع است )4(،پس از بررسی
تعاریف مختلف راجع به مدیریت دانش ،آن را به این صورت
تعریف می کنند :مدیریت دانش عبارتست از اعمال مدیریت و
زمینه سازي براي تبدیل دانش نهان به عیان و بالعکس در داخل
سازمان ،از طریق گردآوري ،به اشتراك گذاري و استفاده از
دانش به عنوان یک سرمایه انسانی در راستاي دستیابی به اهداف
سازمان که یکی از عناصر توسعه دهنده مدیریت دانش ،فرهنگ
سازمانی متکی بر خالقیت و نوآوری است)10( .
مدیریت دانش فرایندي است که به سازمان ها در شناسایی،
انتخاب ،سازماندهی ،انتشار و انتقال اطالعات مهم و مهارتهایی
که بخشی از سابقۀ سازمان هستند و عموماً به صورت ساختار

نیافته در سازمان وجود دارند ،یاري می رساند .این ساختاردهی
دانش ،حل اثربخش و کارآمد مشکالت ،یادگیري پویا ،برنامه
ریزي استراتژیک و تصمیم گیري بهتر را امکان پذیر می سازد.
پروژه هاي مدیریت دانش بر روي شناسایی ،تفسیر و ارزشهاي
استفادة مجدد از دانش ،تمرکز می نمایند.
 )4چرخه مدیریت دانش
آنچه که از تعاریف مختلف برمی آید مدیریت دانش ،فرایند
شناسایی ،در اختیار گرفتن ،سازماندهی و پردازش اطالعات
جهت خلق دانش می باشد ،که پس ازآن توزیع می شود و در
دسترس دیگران قرار می گیرد تا براي خلق دانش بیشتر و به
گونه اي موثر در تصمیم گیري ها بکار گرفته شود ( .)4یک
چرخه اطالعاتی دانش میتواند به عنوان کانال اطالعاتی در نظر
گرفته شود که در آن دانش براي تبدیل به یک سرمایه با ارزش
استراتژیک براي سازمان از طریق چرخه مدیریت دانش دنبال
می شود .دلیل چرخه مانند بودن سیستم ،بهبود پویایی آن در
طول زمان است.
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در یک سیستم مدیریت دانش مناسب ،دانش هرگز تمام نمی
شود ،زیرا با گذشت زمان ،محیط تغییر میکند و دانش براي اینکه
این تغییرات را منعکس کند ،باید به روزشود .براي مدیریت

از اختراع
•

تصرف و ثبت دانش كاركنان قبل از اينكه آنان شركت را ترك نمايند ،اطمينان يافتن از اينكه دانش با ارزش به هنگام ترك

كارمند از بین نمی رود.

دانش چرخه هاي گوناگونی تعریف شده است ،ولیکن چرخهاي

•

افزايش آگاهي سازماني از خالهاي دانش سازمان

که مبناي کار این پژوهش قرار گرفته است چرخه پیشنهادي زك

•

كمك به شركتها كه سبقت جو باقي بمانند با افزايش آگاهي آنان از استراتژيها ،محصوالت و بهترين كاركردهاي رقيبانشان

و میر است که این امر به دلیل شباهت آن به فرآیند مستندسازي

•

بهبود خدمات مشتري ()5

می باشد ،گامهاي این چرخه عبارتند از )10( :

 )6مکاتب فکری مطرح در مدیریت دانش:
بيان مفهوم هر موضوعي در روشن شدن دامنه و عمق آن موضوع مي تواند مفيد و موثر باشد .در برخي از موارد بيان مفهوم بسيار

•

فراهم آوري

•

پاالیش

•

ذخیره /بازیابی

•

توزیع

اين اساس تعاريف زيادي از مديريت دانش مطرح شده از جمله « :مديريت دانش خلق  ،تفسير  ،اشاعه و استفاده ،حفاظت و نگهداري

•

نمایش

و پااليش دانش را در بر مي گيرد».

دشواراست.
به ويژه در مباحث مربوط به حوزه مديريت ،به دليل ماهيت و طبيعت رشته بيان برخي مفاهيم از پيچيدگي خاصي برخوردار است .بر

مديريت دانش فعاليتي است كه تاكتيك ها و راهبردهاي آن براي مديريت سرمايه هاي انسان محور در نظر گرفته مي شود .با نگاهي

 )5اهداف مدیریت دانش:

اجمالي به تعاريف مديريت دانش مي توان دريافت كه مديريت دانش با تئوري و عمل رابطه دارد .جدول صفحه بعد به ارائه دیدگاه

ايجاد يك سازمان يادگيري و شراكت با ايجاد جرياني بين

های متفاوت نظریه پردازان این علم و مکاتب فکری مطرح شده می پردازد)11( :

مخازن اطالعات ايجاد شده توسط افراد قسمتهاي مختلف

بر اساس متون فوق چنين استنباط مي شود كه سازمان ها نياز به كسب دانش از بيرون خواهند داشت .بر همين اساس كوهن و لونيتال

شركت (مالي ،عملكرد ،هوش رقابتي و غيره) و مرتبط كردن

بر روي ويژگي توانايي جذب اطالعات بيروني به عنوان يك ارزش جديد تاكيد كرده اند .گردآوري دانش سازماني مي تواند از طريق

آنها به يكدیگر است .بيشتر افراد و سازمانها مديريت دانش را

فراهم آوري دانش از منابع بيروني و خلق دروني صورت گيرد.

بداليل ذيل بكار مي گيرند:

مهمترين فعاليت هاي مديريت ،يكپارچه سازي و تركيب مجدد آن ها بر اساس تغييرات محيطي است .مدلهاي مديريت دانش بايد با
احتياط مورد استفاده قرار گيرد مدل هاي انتخاب شده در اين مقاله از جنبه ها و ديدگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است .در

•

افزايش همكاري

برخي منابع مديريت دانش سه نوع مدل در اين حوزه معرفي شده است :مدلهاي طبقه بندي دانش ،مدل هاي سرمايه فكري و مدل هاي

•

بهبود بهره وري

ساختارهاي اجتماعي .در بخش زیر به ارائه توضیحی اجمالی پیرامون این سه مدل می پردازیم)12( .

•

تشويق و قادر ساختن نوآوري

•

غلبه بر اطالعات زيادي و تحويل فقط آنچه مورد نياز

است
•

تسهيل جريان دانش مناسب از تامين كنندگان به

دريافت كنندگان
•

بدون محدوديت زمان و فضا

•

تسهيل اشتراك دانش ميان كارمندان و بازداشتن آنان
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جدول شماره  )1مکاتب فکری مطرح و اهداف هر یک در مدیریت دانش

تصویر شماره )3مدل نانوکا و تاکویوچی ()1995
بر اساس اين مدل چهار سطح مختلف از حاملين يا عاملين دانش در سازمان ها وجود دارد (محور هستي شناسي )4كه شامل افراد،
گروه هاي كوچك درون سازمان يا بيرون سازمان (مشتريان اصلي ،تهيه كنندگان ،رقبا و  )...مي باشد .مدل ديگري كه در اين حوزه
مطرح شده مدل بویست است كه بر اساس اين مدل وي دانش سازماني را به دانش تدوين شده ،تدوين نشده و منتشر شده ،منتشر نشده
تقسيم كرده است .دانش تدوين شده دانشي است كه براي هدف انتقال ايجاد شده نظير داده هاي مالي و دانش تدوين نشده دانشي است

 )6-1مدل هاي طبقه بندي دانش:

كه به راحتي قابل انتقال نيست نظير تجربه ،دانش منتشر شده دانشي است كه آماده به اشتراك گذاري است .دانش منتشر نشده به آساني

اين مدل ها دانش را به عنوان عنصري مجزا مي پندارند براي مثال مدل نوناكا و تاكايوچي بازنمون مفهومي سطح باال از مديريت دانش

قابل اشتراك گذاري نيست اگر دانشي تدوين نشده و منتشر نشده باشد تنها به عنوان دانش شخصي (ادراك ،ديدگاه ،تجربه) تلقي مي

را نشان مي دهد و مديريت دانش را به عنوان فرآيند خلق دانش تلقي مي كند بر اساس اين مدل ،دانش از عناصر عيني و ضمني تشكيل

شود .دانش تدوين شده و منتشر نشده تنها بر اساس «نياز به دانستن» در گروه هاي كوچك قابل انتقال است .تنها دانش تدوين شده و

شده است .در اين مدل فرض شده كه دانش ضمني مي تواند از خالل فرآيند جامعه نگري به دانش ضمني فرد ديگري منتقل شده و در

منتشر شده مي تواند از طريق مجله ها ،كتابها ،كتابخانه ها قابل دسترس باشد .دانش منتشر نشده و تدوين نشده را عقل سليم 5مي داند

فرآيند بروني سازي به دانش عيني تبديل شود .همچنين بر اساس اين مدل دانش عيني مي تواند از طريق فرآيند دروني سازي به دانش

اين نوع دانش بر اساس نظر بويسوت در فرآيند كند و آهسته ي جامعه پذيري ،عادات و شهود ايجاد مي شود .شباهت هاي زيادي بين

ضمني تبديل شود و از طريق تركيب شدن و انتشار مي تواند به دانش عيني ديگري تبديل شود.

مدل نوناكا و بويسوت وجود دارد)13( .
شايد بتوان جديدترين مدلي كه در اين راستا مطرح شده را مدل الستري دانست .مدل ارائه شده توسط او بيانگر اين است كه دانش
فردي نقطه آغاز خلق دانش سازماني است .اطالعات ماده خام دانش فردي است كه اساس دانش سازماني را تشكيل مي دهد .همان گونه

صاحب امتیاز :پارامیس پارک
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كه داونپورت اظهار كرده دانش فردي از تركيب اطالعات ،تفسير ،انعكاس و تجربه در يك موقعيت خاص ظهور مي کند .براي خلق

 )6-3مدل هاي ساختار اجتماعي

دانش سازماني ،دانش فردي (عيني و ضمني) بايد بروني شود .دانش سازماني از تركيب اين دو بعد ايجاد مي شود .دانش فردي بايد به

اين مدلها داراي پيوند ذاتي با فرآيندهاي اجتماعي و يادگيري

افراد و گروه هاي ديگر منتقل شود تا دانش سازماني بهبود يابد.
انتقال دانش فردي به دانش سازماني با جامعه پذيري ،بروني سازي ،دروني سازي و تركيب اتفاق مي افتد .اين فرآيند مي تواند از فرد
به فرد ،از فرد به گروه و يا در درون گروه ها اتفاق افتد .دو مورد اخير مي تواند براي انتقال دانش موثرتر باشد.
اين مدل مفهومي داراي  6مرحله است:
 -1خلق معنا يا ديدگاه مشترك در رابطه با هدف توسعه دانش
 -2تهيه اطالعات

در سازمان ها مي باشند اين مدل ها با وجود شباهت هاي زياد،
سعي در جستجوي بيان مفهوم سازمان يادگيرنده يا يادگيري
سازماني دارند .مدل دامرست از اين نوع مدل ها مي باشد.
نمودار شماره )2مدل مدیریت دانش دامرست (مک آدام -
مک کردی)1999،

 -3ايجاد فرآيند دروني سازي براي خلق دانش فردي

سازمان تنها از خالل برنامه هاي عيني فراهم نمي آيد بلكه مي
تواند حاصل فرآيند تبادل اجتماعي نيز باشد.
-3

فرآيند پشتيباني كننده اي از اشاعه دانش در سازمان و

محيط سازماني وجود دارد.
-4

استفاده اقتصادي دانش از بروندادهاي سازماني

پيكانهاي سياه نشان دهنده جهت جريان اصلي است در حالي
كه پيكان هاي سفيد جريان هاي بازگشتي ،متناوب و تكرارپذير

 -4تبديل دانش فردي به يادگيري گروهي

را نشان مي دهد .اين مدل همه ي مفاهيم دانش را در بر نمي

 -5اشاعه دانش به ديگر سطوح سازماني

گيرد ولي رويكردي كلي به ساختار دانش دارد .بخش مربوط

 -6جنبه هاي عملي دانش ()14

به «استفاده « در اين مدل به بروندادهاي سازمان محدود شده
و پيشرفت هاي رهايي بخش را شامل نمي شود .اين عاملها مي

 )6-2مدل هاي سرمایه فکری

تواند به عنوان مكمل در نظر گرفته شود نه اين كه مانعه الجمع

تعدادي از مدلهاي مديريت دانش در اين مقوله دسته

فرض شود .پيكانهاي دو سويه نشان مي دهد مديريت دانش
فرآيندي ساده و خطي نيست .ساختار اجتماعي دانش يكي از

بندي مي شوند از معروفترين اين مدل ها مدل ارائه شده

بخش هاي اساسي مديريت دانش است .عوامل موفقيت در اين

در شركت اسكانديا مي باشد ،اين مدل پيش فرضي با

حوزه شناسايي آن چه را كه در سازمان به عنوان دانش شناخته

رويكرد علمي در رابطهبا دانش مطرح مي كند كه مي

مي شود و چگونگي رشد اين دانش در سازمان و كاركنانش مي

تواند پيوندي بين سرمايه هاي سازماني برقرار نمايد.

باشد .نوناكا و تاكايوچي اين بخش از مديريت دانش را «خلق

اسكانديا نخستين شركتي است كه در گزارش ساالنه

دانش سازماني» ناميدند.دو پارادايم متفاوت در رابطه با ساختار

خود فعاليت ها و فلسفه سرمايه فكري شركت را مورد

دانش وجود دارد .پارادايم نخست وجود ديدگاه عملي در رابطه

توجه قرار داد .در اين مدل جنبه هاي اجتماعي مديريت

با دانش يا ديدگاه «دانش در برابر حقيقت» است كه در اين جا

دانش ناديده گرفته شده است .اين مدل طبيعت مكانيكي

دانش به منزله واقعيت و قوانين خردمندانه مطرح است .دوم اين

دارد و چنين فرض شده كه دانش مي تواند همانند ساير

كه آن چه مربوط به پارادايم اجتماعي ساختار دانش مي شود

دارائيها و در كنار آنها قرار گيرد)15( .

دراين مدل بر چهار بعد كليدي مديريت دانش تاكيد شده
است :
 -1ساختار دانش در سازمان ،اين ساختار تنها به اطالعات
نمودار شماره )1مدل سرمایه فکری مدیریت دانش (اسکاندیا)1997،
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 -2پيش فرض مدل اين است كه ساختار دانش موجود در

علمي موجود در سازمان محدود نمي شود بلكه ساختار اجتماعي
مديريت دانش را نيز شامل مي شود.

مي تواند بر اساس تعامالت كاركنان از نظر اجتماعي ساختار
يابد .ساختار دانش از نظر پارادايم هاي علمي و اجتماعي بايد در
تجسم يافتن و اشاعه دانش به عنوان بخشي از رويكرد مديريت
دانش در سازمان تلقي شود .بسياري از سازمانها در تجسم و
اشاعه دانش به دليل اين كه فقط به رويكردهاي پارادايم علمي
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توجه مي كنند و به پارادايم ساختار دانش از نظر اجتماعي بي توجه هستند دچار شكست مي شوند)11( .
در اين مدل هدف اصلي مديريت دانش «استفاده» است .دامرست استفاده را «توليد ارزش تجاري براي مشتري» توصيف كرده است.
مدل اصالح شده دامرست به عنوان مدلي مفيد و بازنموني براي مطالعه و پياده سازي مديريت دانش در بخش هاي خصوصي و عمومي
مي باشد .حوزه هاي كليدي درون مدل نشانگر رويكردهاي مديريت دانش در هر دو بخش عمومي و خصوصي مي باشد)12( .
 )6-4مدل مفهومی چند مرحله ای:
در اين مدل كه توسط لي و كيم پيشنهاد شد چنين فرض شده كه مديريت دانش و توانايي سازماني از طريق عبور از چهار مرحله ،آغاز
 انتشار  -يكپارچه سازي  -شبكه اي شدن ،رشد مي كند .اين مراحل از جنبه نظري طبيعت متناوب دارند ولي از نظر رشد و توسعهدرختي و سلسله مراتبي هستند .بسياري از نظريه پردازان معتقدند كه مديريت دانش به عنوان يك فرآيند مديريتي بايد بتواند موجب
تغييرات اساسي در رفتارهاي فردي و سازماني شود .عملكردهاي مديريتي به اهداف
مديريتي منجر مي شود كه در این مدل خالصه شده است .در نتيجه توانايي سازماني در نتيجه مديريت دانش شامل گردآوري دانش
سازماني و مرتبه اي از توانايي سازماني است كه به صورت منحني  Sشکلی رشد می کند)12( .
جدول شماره )2مدل مفهومی  -مرحله ای توسعه مدیریت دانش سازمانی (لی  -کیم)2001،

 )6-5مدل هاي پياده سازي نظام مديريت دانش :
دانش فني در مديريت دانش بر دانش عيني تاكيد دارد ،كه به
آساني به تصرف درآمده و تدوين مي شود .در حالي كه تجربه
و قضاوت ،جنبه هاي ضمني و انتزاعي دانش را نشان مي دهد كه
تدوين و تصرف آن به سختي امكان پذير مي باشد.
همان گونه كه در تعريف مديريت دانش آمد هدف اوليه
مديريت دانش درك ارزش آن است .براي رسيدن به اين هدف
نياز به نظام پياده سازي مديريت دانش وجود دارد تا توليد،
نگهداري و اشتراك دانش را تسهيل نمايد .موفقيت نظام هاي
مديريت دانش نيز بستگي به استفاده موثر توسط كاربران دارد.
در متون مطالعات زيادي در رابطه با عوامل موفقيت يا شكست
نظام هاي مديريت دانش وجود دارد .نظام مديريت دانش
زيرساخت هاي الزم براي اجراي فرآيندهاي مديريت دانش را
براي سازمان ها فراهم مي كند .مدل هاي مختلفي از نظام هاي
مديريت دانش وجود دارد ،نظام مديريت دانش بايد عناصر
كليدي سرمايه دانش سازماني را در بر داشته باشد از جمله :
 -1اطالعاتي در رابطه با مهارت ها و دانش كاركنان كه سبب
تقويت توانايي سازمان مي شود،
 -2اطالعاتي در رابطه با مشتريان سازمان
 -3اطالعات در رابطه با ابزارها و روش شناسي هاي سازمان
در جهت انجام فعاليت هاي خدماتي كيفي و موثر
 -4اطالعات در رابطه با فعاليت ها و گروه هاي موجود در
سازمان)16( .
ساخت نظام هاي مديريت دانش يا نظام هاي دانش – مدار با
كمك پايگاه هاي اطالعاتي ،فناوري نظام هاي هوشمند و نظام
هاي ارتباطي مثال هاي عام در اين حوزه هستند.
اگر چه استفاده از اين رويكرد فناوري – مدار سازمان ها را
قادر كرد كه به يكپارچه سازي و استفاده از منابع دانش خود ،به
ويژه در رابطه با دانش هاي عيني موجود در سازمان ،بپردازند اما
پژوهشگران اين حوزه بيشتر بر روي خلق و به اشتراك گذاري
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منابع دانش تاكيد مي كنند)17( .
)6-6تالش های سازمانی برای مدیریت دانش
مديريت دانش تنها تشكيل گروه هاي يادگيري ،يا نصب
نظامي جهت مديريت منابع الكترونيكي نيست ،بلكه يك پارادايم
مديريتي است كه مردم و ساير منابع درگير از قبيل فرهنگ
سازماني ،فرهنگ ،فناوري اطالعات و ...را تحت تاثير قرار مي
دهد .در رابطه با اين كه چه چيزي بايد مديريت شود در متون
مرتبط با مديريت دانش به برخي از آنها اشاره شده از جمله :
دانش ،فرآيند مديريت ،دانشكاران ،ارتباطات انساني مبتني بر
صداقت ،فناوري اطالعات ،فرهنگ دانش -محور ،ساختار
قابل انعطاف سازماني ،ابزارهاي سنجش عملكرد و نظام پاداش.
مديريت همه موارد فوق بسيار دشوار است .ضمن اين كه برخي
از موارد فوق نه فقط گسترده بلكه براي مديريت شدن بسيار
پيچيده است .به عنوان نمونه ارتباطات مبتني بر راستي و درستي
به عنوان فرهنگ سازماني نيازمند توجه به ساختارهاي مديريتي
ديگري از قبيل مديريت ،رهبري ،قدرت و انگيزه است .اما همان
گونه كه در شكل شماره زیر مشاهده مي شود چهار عامل مهم
در مديريت دانش عبارتند از دانشكاران ،فرآيند مديريت دانش،
فناوري اطالعات و دانش سازماني بايد به عنوان منابع سازماني
راهبردي مد نظر قرار گيرد.
عناصر مديريتي كه دانشكاران را تحت تاثير قرار مي دهند
عبارتند از رهبري ،قدرت ،ارزيابي عملكرد و نظام پاداش ،ساختار
و فرهنگ سازماني .سازمان ها مي توانند با مشخص كردن آئين
نامه ها و قواعد و با ايجاد تيم هاي مورد نياز فرآيند مديريت
دانش را ساده كنند .براي بهبود توانايي دانش افراد ،سازمان ها
مي توانند برنامه هاي خودآموزي و شيوه نامه هاي كاري را براي
باال بردن كيفيت منابع انساني خود مورد استفاده قرار دهند .برخي
از آنها براي اين منظور نظام هاي مخزن دانش ايجاد كرده اند و با
كمك كانال هاي ارتباطي نظير اينترنت و موتورهاي جستجو از
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آن استفاده مي كنند .در ادامه به اختصار پیرامون برخي از مدلهاي پياده شده در سازمانها كه در پژوهش هاي اين حوزه به آن پرداخته
شده است)12( .
نمودار شماره )3عناصر و رویکردهای سازمانی (لی  -کیم)2001،

اگر چه ممكن است آزمون و پياده سازي كامل مدل ،كار

 -2تبديل رويكرد فني  -مديريتي به رويكرد اجتماعي.

دشواري باشد اما مي توان بخش هايي از مدل را به صورت مجزا

 -3حركت از معرفت شناختي مالكيتي در رابطه با دانش به

مورد آزمون و پياده سازي قرار داد .اين مدل مراحل انتشار نظام

سمت معرفت شناختي عمل كه در آن عمل و انجام كار وابسته به

مديريت دانش را از آغاز تا استفاده پايدار همراه با جزئيات نشان

دانايي است.

مي دهد)16( .
 )6-6-3مدل مفهومي نظام مديريت دانش
اين مدل بر سه نظام اساسي تكيه دارد ،عناصر مديريت
راهبردي ،يادگيري و ارزيابي كه به صورت چرخه اي نظام مند با

بنابر¬اين نياز به تجديد نظر در مدل هاي مديريت دانش
موجود و حركت به سمت مدل مرجع مديريت دانش احساس
مي شد .مدل مرجعي كه بتواند پاسخگوي سوال زير باشد :
يك نظام پشتيبان مديريت دانش چگونه مي تواند رشد كرده،
به مرحله عمل درآيد و مورد ارزيابي قرار گيرد؟

يكديگر در ارتباط هستند .دانش مي تواند در چهار سطح فردي،

براي پاسخ به اين سوال مدل مرجع مديريت دانش سه مرحله

تيمي ،سازماني و برون سازماني در سازمانها پياده شود .اين

اي شامل مرحله شناختي ،مرحله عمل و منابع توسط ابوزيد

مدل بر دانش راهبردي سازمان تكيه كرده است .نظام مديريت

پيشنهاد شده است .اين مدل مي تواند در فرآيندهاي پوياي

 )6-6-1مدلهاي شبكه اي و مخزني  1

استراتژيك در سازمان شامل طراحي ،اجرا و بازبيني راهبردي به

پردازش دانش مورد استفاده قرار گيرد .اولين مرحله شامل

صورت مداوم و نظام مند مي باشد .نظام مديريت راهبردي توسط

عناصري است كه هر نظام مديريت دانشي بايد با آن در تعامل

فناوري هاي جديد به سازمان ها اجازه مي دهند كه نظام مديريت دانش را اجرا كنند ،نظامي كه به كمك آن بتوانند اطالعات ساختار

نظام هاي ارزيابي و يادگيري پشتيباني مي شود .نظام ارزيابي

بوده يا بر اساس آن عمل نمايد .مرحله دوم مقوله اي است كه

عملكرد ،مكمل و پشتيبان نظام مديريت راهبردي است .نظام

شامل فرآيندهاي مورد نياز براي پردازش عناصر مرحله اول

 -1مدل شبكه اي كه از راهنماها و فناوريهاي ارتباطي استفاده ميكند تا صاحبان دانش را با استفاده كنندگان دانش پيوند دهد.

آموزش راهبردي در اين مدل شامل تحليل نيازهاي آموزشي

است .سومين اليه شامل عناصري است كه پشتيبان عناصر اليه

 -2مدل هاي مخزن كه از فناوري اطالعات جهت به دست آوردن ،سازماندهي ،ذخيره و توزيع دانش عيني سازمان استفاده مي

است .تجربيات مداوم و بازخورد اين كه چگونه يك سازمان

دوم هستند واليه منابع است .در مرحله شناخت مجموعه اي از

مي انديشد و عمل مي كند در اين مدل به خوبي مطرح شده

اشياء مرتبط به هم تعريف مي شود .بين مرحله بيروني شناخت

اجزاء نظام مديريت دانش شبكه اي مجموعه اي غني از ابزارهاي ارتباطي و همكاري هايي براي پشتيباني  ،توزيع و به اشتراك گذاري

است .سودمندي اين نظام اين است كه سبب مشاركت فزاينده در

و مرحله دروني آن تفاوت وجود دارد .حوزه شناخت بيروني

دانش مي شود .در مدل مخزن ،دانش به عنوان يك شيء تلقي مي شود كه مي تواند گردآوري ،ذخيره و منتشر شود  .نظام مديريت

تدوين خط مشي هاي تصميم سازي ،اختيارات كاركنان ،پر بارتر

مجموعه اي از عوامل است كه سازمان مي تواند در تعامل با آنها

دانش مبتني بر اين مدل بر دانش عيني سازماني تاكيد دارد و دانش به شكل قابل مشاهده اي به تصرف در مي آيد)17( .

كردن فعاليتها ،صداقت ،شفافيت ،شايسته ساالري ،ارتباطات

هويت خود را حفظ نمايد؛ نظير مشتري ،توليد كننده ،شركاء

آزاد ،گفتمان ،همكاري و تعهد بيشتر مي شود)18( .

(توزيع كنندگان ،فروشندگان ،بانك ها) رقبا ،عوامل دروني كه

نيافته را ذخيره و منتشر كنند .در اين رابطه در برخي متون دو نوع مدل براي پياده سازي نظام مديريت دانش پيشنهاد شده است :

كنند.

 )6-6-6مدل انتشار نظام مديريت دانش

سبب خودآگاهي سازماني مي شود شامل اهداف ،فرآيندها،

 )6-6-4مدل مرجع مديريت دانش

منابع ،قواعد و پيامدهاي تجاري و  ....است .هر يك از عوامل

از شش شركت بزرگ در استراليا و امريكاي شمالي مي باشد ،و بر اساس اظهار نظرهاي افراد كليدي كه در اجراي نظام مديريت دانش

در سالهاي اخير ديدگاه جديدي در رابطه با مديريت دانش

فوق الذكر وابسته به خلق دانش است كه بايستي با آن در تعامل

در اين سازمانها مشاركت داشتند ،ترسيم شده است .اين مدل داراي  16فاكتور اصلي و فرعي و  64متغير بود و بر اساس اين مدل چهار

ظهور كرده است .اين ديدگاه با تغيير پارادايم هاي زير شكل

بود و يا بر اساس آن كار كرد .اگر چه بسياري از عوامل سازماني

متغير براي انتشار نظام مديريت دانش داراي اهميت بيشتري هستند و از جانب همه افراد شركت كننده در پژوهش مورد توجه قرار گرفته

گرفته است:

ثابت هستند ،ولي ويژگي بارزعوامل دانش تغيير مداوم آن است.

اين مدل ،طرح جامعي از انتشار سيستم مديريت دانش است كه توسط محمد قدوس پيشنهاد شده و حاصل اطالعات استخراج شده

بود .اين چهار متغير عبارتند از فرهنگ سازماني ،پشتيباني ،حمايت مديران عالي و سودمندي براي افراد و روياي نظام مديريت دانش.
1
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Network & Repository

 -1دانش به منزله محصول يعني كااليي كه توليد و بازتوليد
مي شود.

به همين دليل اليه عمل مدل مرجع مديريت دانش از دو مقوله
از فرآيندهاي دانش تشكيل شده است .در چرخه ي حيات يك
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سازمان ،دانش سازماني مي تواند به شيوه هاي مختلف وجود

به یکپارچه سازی آن در سطح سازمان خود اقدام نموده اند.

داشته باشد و با مقوله هاي زيادي از قبيل خلق ،كشف ،تركيب،

برگزاری مصاحبه های دانشی فنی از خبرگان سازمانی در

بروني سازي ،نگهداري ،سازگاري ،روزآمد سازي ،ارزيابي

سطوح مختلف (مصاحبه های مقدماتی ،ساختاری ،تکمیلی)

شدن و ارزيابي كردن ،قابل مشاهده شدن ،واقعيت يافتن و ...در

در مورد مسائل فنی و تخصصی پیش رو در پروژهای در دست

ارتباط باشد.

احداث و همچنین ثبت و مستند سازی این مدارک در کنار دتایل

اليه منابع مديريت دانش منابع ارتباطي و اطالعاتي و ابزارهايي

ها و جزئیات فنی (نقشه ها ،محاسبات فنی و  )...و استفاده از آنها

كه از فرآيندهاي پردازش دانش پشتيباني مي كند را شامل مي

در خالل پروژه های بزرگ داخلی گروه تا به امروز عالوه بر

شود)19( .

ارائه مقاالت دانشی متعدد در کنفرانس ها و همایش های مختلف

 )7نمونه موردی شرکت های دانش بنیان :
   )7-1مدیریت دانش در گروه تخصصی شهید
رجایی :

نمودار شماره )4فرآیند تحقیق و نوآوری تولید دانش و فناوری (گره مپنا)

داخلی و خارجی باعث صرفه جویی های بزرگ مالی ،بازدهی و
جلوگیری از هدر رفت سرمایه این گروه گردیده است.
 )7-2مدیریت دانش در شرکت  مپنا
مپنا یک بنگاه اقتصادی ایرانی است که به همراه  39شرکت

گروه تخصصی شهید رجایی از اوایل دهه شصت فعالیت

زیرمجموعه خود ،تحت لوای گروه مپنا در زمینه توسعه و ساخت

خود را در زمینه پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی با مرمت

نیروگاه های حرارتی و همچنین اجرای پروژه های نفت و گاز

و بازسازی پل بزرگ خرمشهر (ابنیه ،پلسازی و راه) آغاز و تا به

و ریلی بصورت پیمانکاراجرایی کلی( )EPCو سرمایه گذاری

امروز بالغ بر  150پروژه بزرگ عمرانی(بزرگراه طبقاتی صدر،

خصوصی ( )IPPفعالیت می کند .در این گروه مدیریت دانش

پل طبیعت و  )...و صنعتی (فاز  14و  15میدان گازی عسلویه و )...

مجموعه ای نظام مند از برنامه های راهبردی و همسو با استراتژی

کشور را اجرا نموده است .این گروه از سال  1390به منظور رشد

های شرکت است که با تمرکز مستمر برروی فرآیندهای دانش

و ارتقاء دانش سازمانی اقدام به یکپارچه سازی سیستم مدیریت

محور سازمانی به ایجاد پایه های فرهنگی ،ساختاری و فناوری

دانش در کل مجموعه خود کرده و تا به امروز در کارگروه های

برای برنامه ریزی ،خلق ،کسب ،ارزیابی ،به اشتراک گذاری،

مختلف دانشی با بهره گیری از دانشکاران خبره نسبت به جمع

ثبت و یکپارچه سازی دانش در کلیه سطوح فردی ،گروهی و

آوری و ثبت دانش های فنی و تخصصی خود در سطوح مختلف

سازمانی مطرح می شود و از این طریق با برطرف سازی خالء

اقدام نموده است .این امر تا به امروز عالوه بر حفظ دانش خبرگان

های دانشی در راستای رسیدن به اهداف سازمان ،زنجیره ایجاد

باعث ثبت و ضبط بخش بسیاری از تجارب این گروه در زمینه

ارزش افزوده از دانش را بهینه می سازد.

جدول شماره  )3ارزیابی مدیریت دانش در شرکت مپنا بر اساس شاخص های ( MAKEگروه مپنا)

های مختلف صنعتی و عمرانی گردیده که عالوه بر مستند سازی
مدارک فنی سهم به سزایی در جهت صرفه جویی های مالی این
گروه داشته است .اگر چه علم مدیریت دانش در این گروه علمی
نوپا و تازه می باشد ولی با تمام این اوصاف و با توجه به میزان

الگوهای اندازه گیری مدیریت دانش در این گروه بر پایه الگوي جامع اندازه گيري دانش ،مدل ارزيابي بلوغ و رويكرد ارزيابي
براساس  MAKEمی باشد .مراحل اجرایی مدیریت دانش در گروه مپنا بر پایه :

اهمیت این علم ،مدیران و دست اندرکاران آن با تمام توان نسبت
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الف) شناسایی زمینه های فعالیت در ارتباط با نیروگاه های
سیکل ترکیبی

همچنین استفاده از فایل های همگانی برای ذخیره اسناد به منظور
استفاده تمام افراد از داده ها و تسریع فرایند کار و تعریف بسته

ب) تشکیل ابر مدل دانشی

های تشویقی برای افراد به منظور مستند کردن بهترین تجارب

ج) تعیین وزن اهمیت بلوک های دانشی

و بیشترین اسناد ،پیشنهاد های نوآورانه و خالقانه در کنار ایجاد

د)

تعیین تسلط دانشی در بلوک های دانش فنی

فهرستی جامع برای تمامی اسناد اداری جهت جستجو دسترسی

ه)

ارزیابی موقعیت دانشی سازمان در بلوک دانشی

سریع کارکنان می باشد.

و)

ارزیابی دانش های ترکیبی

تصمیم گیری ،نیاز کارکنان را رفع نماید.
 نرم افزار مدیریت دانش بایستی پاسخگوی نیازهای آتی باشد. )7-3-2فرآیند :
تعیین بهترین موضع اثربخشی مدیریت دانش در سازمان ،در گام نخست با بررسی نقاط ضعف ،قوت و اهداف راهبردی سازمان آغاز
می گردد که در ادامه ،منافع قابل سنجش برای چهار حوزه کلیدی را فراهم می آورد:
 -1تولید ،خدمات و ترقی سازمانی  :اطمینان یافتن از پاسخگویی خدمات به نیاز مشتریان نیازمند لحاظ نمودن موارد متعددی از جمله

و نهایتا دانش تدوین شده نهایی می باشد.

طراحی ،مهندسی و نحوه فروش محصول است .به این ترتیب بخش های مختلف سازمان از فعالیت دیگران آگاه شده ،دوباره کاری ها

همچنین این شرکت به هم راستاسازی کلیه فعالیت های

کاهش یافته و فرآیند مسأله گشایی تسهیل می گردد.

اجرایی خود بر پایه شاخص های  MAKEبه منظور رسیدن به

 -2مشتری مداری  :رضایت مشتریان اساس موفقیت سازمانی است که نیازمند دوام ارتباط با آنها و لحاظ نمودن نیازهای ایشان و

استانداردهای روز مدیریت دانش پرداخته و تا به امروز با پیاده

الگوی خرید آنها است .مدیریت دانش مؤثر ،تسهیل کننده چنین مواردی است.

سازی اصول با استفاده از مدل های مدیریت دانش به موفقیت

 -3دستور کار فروش  :دسترسی روش مند به داده های تجاری ،اطالعات رقابتی و آمار فروش برای حمایت از تصمیم سازی مدیران

های چشمگیری نظیر رشد ،پیشرفت و صرفه جویی های مالی به

مجموعه

همراه رشد و افزایش دانش درون سازمانی نایل گردیده است.
 )7-3مدیریت دانش در شرکت مایکروسافت
هر موسسه و سازمانی راهکارهای خاص مدیریت دانش خود
را طراحی و اجرا می کند .در شرکت مایکروسافت عناصر اصلی
تشکیل دهنده فرآیند مدیریت دانش شامل سه بخش ذیل می
باشد :
الف) فرآیند :اطمینان از هم جهت بودن مدیریت دانش و
فرآیندهای تجاری خاص سازمانی.
ب) فن آوری :توانمندسازی فعالیت های به اشتراک گذاری
دانش از طریق ابزارهای قابل فهم.

 -4ارتقاء مدیریت کارکنان  :نیروی سازمانی ،سرمایه سازمان است .مدیریت دانش وسیله ای برای آگاهی از مهارت ها و شایستگی
تصویر شماره )4معیارهای مورد نظر برای اجرای مدیریت
دانش (شرکت مایکروسافت)

های کارکنان ،بازبینی مهارت ها ،روزآمد کردن دانش کارکنان ،ارتقاء روحیه آن ها ،شناسایی خالءهای دانشی و روش های مناسب
آموزش کارکنان است.

 )7-3-1فناوری :

 )7-3-3محرک های سازمانی :

توانمند سازی در زمینه فعالیت های اشتراک گذاری دانش

معیار محرک های سازمانی به معنای غلبه بر موانع به منظور پراکنش دانش و بیان ایده های جدید است .عوامل فرهنگی مهمترین

افراد از طریق ابزاری خوانا به این وسیله امکان پذیر می گردد.
نکات ذیل در این بخش حائز اهمیت می باشند:

دالیل بازدارنده پیشرفت مدیریت دانش می باشند ،از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.
الف) به اشتراک گذاری دانش :مردم زمان

 -راه اندازی برنامه و نرم افزارهای جدید برای اجرای سیاست

زیادی را برای ارتقاء دانش خود صرف می

های مدیریت دانش نیازمند صرف هزینه برای آموزش کارکنان

کنند تا در سازمان فردی متمایز گردند .چنین

می باشد.

رویکردی ،دانش را به عنوان منبع قدرت جلوه

ج) محرک های سازمانی :غلبه برنامه ریزی و کنترل پروژه

 -به دلیل پراکندگی دانش موجود در سازمان ،زیرساخت

بر موانع به منظور تسهیل به اشتراک گذاری دانش و پویایی

تکنولوژیک بایستی زمینه پوشش اطالعات و توزیع مناسب آن

نوآوری و خالقیت می باشد.

بوسیله زیر ساخت تکنولوژیک گردد.

می دهد .در چنین شرایطی فضای بی اعتمادی
در سازمان شکل می گیرد.
ب) ترس از نوآوری :برای رونق گرفتن

اندازه گیری و سنجش دانش در این شرکت با ایجاد بستری

 -برنامه نرم افزاری تهیه شده برای مدیریت دانش بایستی

کار نیاز به ریسک پذیری و خالقیت است که

الزم به منظور بحث و گفتگوی گروهی در رابطه با استراتژی

قابلیت دسترسی آسان برای کارکنان را از طریق رایانه شخصی

گاهی ترس از شکست مانع از ایده پردازی

مدیریت دانش به جهت جمع آوری نظرات عموم کارکنان و

و تلفن های هوشمند داشته باشد تا در کمترین زمان به منظور

کارکنان می شود.
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نمودار شماره )4تبعات عدم اجرای سیستم مدیریت دانش (شرکت مایکروسافت)
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 )7-3-4دستاوردهای اجرای مدیریت دانش در شرکت مایکروسافت :
* شکل گیری سیستم تراکنش جهانی * در دسترس بودن استاندارهای مالی و عملیاتی در هر زمان * وجود پایگاه های یکپارچه برای
ارتقاء همکاری ها و به اشتراک گذاری دانش * سازگاری میان سیاست ها و فرآیندهای کسب و کار
* در دسترس بودن گزارش های مالی به صورت الکترونیکی
مستندسازی اسناد و مدارک سازمانی در کنار بهره گیری از الگوهای مدیریت دانش در شرکت مایکروسافت بالغ بر  15سال به
صورت مبحثی مهم و حیاتی تعمیم و تا به امروز باعث رشد و ارتقاء سطح دانش سازمانی نسبت به دیگر شرکتهای پیشرو در صنعت آی
تی شده است .به گفته مدیران ارشد این سازمان تا به امروز (سال  )2015میلیاردها دالر صرفه جویی مالی در کنار بازدهی و بهره وری
باالی فعالیت های این گروه را به همراه داشته است.
 )8نتیجه گیری  :
با بررسیهاي آماري فوق مشاهده شد که استفاده از سیستمهاي اطالعاتی براي انجام هر یک از گامهاي مدیریت دانش و مستندسازي
فنی در پروژه هاي عمرانی الزم است .بنابراین ضرورت تولید اینگونه سیستمها ،بیش از پیش احساس میشود .این سیستمها می بایست
متناسب با نحوه کار و نیاز پروژههاي عمرانی تهیه شوند تا بتوانند عالوه بر انجام وظایف اصلی یک
سیستم اطالعاتی ،به عنوان یک مرجع و مشاور در زمینه مستندسازي فنی نیز به کاربران پروژه ها یاري رسانند.
استفاده از مديريت دانش در سازمانها سبب كاهش هزينه ها و بهبود كيفيت ،بهره وري و سودمندي سازمان مي شود .بررسي مفاهيم
و رده بنديهاي موجود در زمينه مديريت دانش نشان مي دهد كه طيف متنوعي از نظرات و ديدگاهها در اين حوزه وجود دارد .در حال
حاضر سازمان ها با وجود پراكندگي هاي جغرافيايي مي توانند با استفاده از فناوريهاي جديد و از طريق گروه هاي مجازي و ارتباط از
راه دور با يكديگر همكاري نمايند .نظام هاي مديريت دانش داراي توانايي هاي بالقوه با ارزشي براي رسيدن به اين اهداف مي باشند.
انتخاب ابزارها و نظام مناسب براي پياده سازي مديريت دانش يكي از مالحظات مديريتي در استفاده هر چه سودمندتر از دانش هاي
آشكار و نهان در سازمان ها مي باشد .سرمايه مورد استفاده در نظام مديريت دانش سرمايه اي زيرساختي است كه سودمندي هاي
هوشمندانه و بسيار ظريفي دارد .به نظر مي رسد قبل از پياده سازي مديريت دانش بايد مطالعات گسترده اي در اين زمينه انجام داد.
شاخص ها نشان مي دهد اگر چه براي پياده سازي نظام جامع مديريت دانش به يك رويكرد نظام مند و بلند مدت نياز است ،اما ميتوان
درجاتي از اين نظام را با امكانات موجود در سازمانها پياده كرد.
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صاحب امتیاز :پارامیس پارک
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