
١١٣ 

 ١٣٩١، پاييز سوم ةشمارسال سوم، ها& روستايي،  پژوهش
 ١٣٧-١١٣صص 

 

هاي توسعه و عمران روستايي  هاي توليد دانش در پروژه كانون

 هاي هادي روستايي) (مطالعه موردي: طرح
 

 دانشگاه تهران ،دانشكده محيط زيستيار استاد - *حسن دارابي

 بابل  ،نور رشد مديريت اجرايي، دانشگاه پيامدانشجوي كارشناسي ا -بهادر افشيدكيا

 

 ٢٤/٣/١٣٩١پذيرش نهايي:        ١٤/١٠/١٣٩٠ ت مقاله:درياف

 

 چكيده

رويكـرد  بـر مبنـاي   . شـود  مـي توليـد  دانـش  هاي عمران روستايي به صورت مـداوم   در فرآيند تدوين و اجراي پروژه
اگر شرايط مناسب ايجاد شود، حركتي ضعيفي چون بال پروانه، منجر به تحوالتي بـزرگ خواهـد    ،اي پروانه تأثيرات

هاي ايجاد دانش در جريـان يـك پـروژه     به تحليل كانوناست تالش شده وهش حاضر پژ، در اين ايدهبا الهام از شد. 
اين موضـوع  DPSIR تاكئوچي با  -خاص حاصل تركيب دو مدل نانوكا  يدل تحليلو با ايجاد م ودموردي پرداخته ش

هاي توليد دانش در فرآيند تهيه و اجراي طرح هادي به عنوان مصـداق   كانون اساس،مورد بررسي قرار گيرد. بر اين 
رآينـدهاي آن  هاي عمران روستايي شناسايي شده و چگونگي توليد و تبديل دانش سازماني و نحوه مـديريت ف  طرح

ريـزي جغرافيـاي    مـديريت دانـش و برنامـه    هـاي  هـاي رشـته   آموزهگيري از  پژوهش حاضر با بهرهتبيين شده است. 
 30هـاي الزم   هگـردآوري داد  هاي هادي روستايي به نگارش درآمده است. به منظـور  اجراي طرح موردروستايي در 

و در  هاي مذكور انتخاب شـدند  طراحي، اجرا و نظارت طرح ريزي، نفر متخصص به عنوان خبره مرتبط با نظام برنامه
ضـريب كرونبـاخ    بـا هـا   دسـت آمـده از پرسشـنامه   ه دو مرحله متفاوت مورد پرسشگري قرار گرفتند. صحت نتايج ب

. در نهايـت نظـام موجـود بـراي     بـه دسـت آمـد    79/0 و 84/0و دوم معـادل   يكـم در پرسشنامه ررسي گرديد كه ب
و كسب دانش مورد بررسـي قـرار گرفـت و در چـارچوب مـديريت دانـش تحليـل شـد. بررسـي          ها  شناسايي كانون

بين دانش ضمني و عيني وجـود دارد و نظـام موجـود بـه صـورت گـذرا و        عميقكه شكافي  نشان داد هگرفت صورت
از نظـام و   بااليي از دانش ناخودآگـاه هاي دانش توجه دارد. به همين دليل حجم  مقطعي به دانش توليدي در كانون

دانـش و   يهـا  شود كه در صورت وجود نظام مديريت دانش، شناسايي كانون فرآيند تدوين و اجراي پروژه حذف مي
 ي را در فرآيندهاي طرح هادي فراهم سازد.  مهمتواند با ايجاد تغييرات شگرف بستر تحوالت  ال آن ميصاستح

 .هاي توليد دانش فرآيندهاي تبديل دانش، كانوناي،  پروانه طرح هادي روستايي، اثر ها: كليدواژه
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 مقدمه

 صورت به اي به نام دانش هاي متداول، سرمايه بر منابع و سرمايه افزوندر عرصه توسعه روستايي  

هـاي   تواند توسـعه عرصـه   برداري مي گيري است كه در صورت بهره رايگان و مداوم درحال شكل

زمينـه  برخورد علمي و منطقي بـا آن،  . مديريت دانش ابزاري است كه را متحول سازدروستايي 

با هدف  هاي توسعه روستايي رنامهب ةبرداري مناسب از آن را فراهم مي سازد. اجراي گسترد بهره

كنـد.   در سطح كشور ايجاد ميرا اي  شبكه گسترده ،توسعه، در سه مرحله تدوين، اجرا و ارزيابي

، دانش به صورت مداوم در حال توليد اسـت كـه در نهايـت سـرمايه     در نقاط مختلف اين شبكه

گرفتـه   ). دانش شـكل 1389(دارابي و ديگران،  كند ايجاد ميدر سطح كشور فراواني را  اجتماعي

است اما هر جزء آن ممكن  ،تدوين، اجرا و ارزيابي هر پروژه بسيار عظيم است ةگسترد ةدر شبك

گـردد.   تـوجهي بـه دانـش توليـدي مـي      باعث بي امرهمين  و بسيار ناچيز و كوچك به شمار آيد

توانـد   برداري مناسب به عمل آيـد، مـي   هاي خرد بهره اي، اگر از اين دانش پروانهبراساس ديدگاه 

تواند مبنـايي را بـراي اقـدامي نـو در      اي به دنبال داشته باشد. همين نظر مي كننده نتايج تعيين

ايـن   پرسـش ق نيافتـه اسـت. حـال    تاكنون تحق بتهالزند كه فرآيند عرصه توسعه روستايي رقم 

هـاي توسـعه و عمـران روسـتايي      هاي توليد دانش در فرآيند تهيه و اجراي پروژه است كه كانون

در  .دگـرد  و فرآيندهاي آن مديريت مـي  شود ميند و دانش سازماني چگونه توليد و تبديل ا كدام

هـاي توليـد دانـش اسـت. در فرآينـدهاي       شناسايي كـانون ين گام، نخستترين نكته و  واقع مهم

هـا   هاي گذرا بخشي از اين كانون ساختار مديريت دانش، برحسب ضرورت فقدانكنوني به دليل 

از اين رو تنها بخش محـدودي از   ؛شود و به صورت موردي به آنها رجوع مياست شناسايي شده 

در  اسـت و  شـده بدل به تجربه فردي دانش ضمني شناسايي شده و بخش اعظم دانش توليدي 

در صـورت  كـه  شـود نشـان داده شـود     تـالش مـي   نوشتار حاضرگردد. در  طول زمان حذف مي

برداري از دانش عظيمي به صورت پايدار وجـود   امكان و فرصت بهره ،كارگيري مديريت دانش هب

امـا بـه دليـل عـدم      بسترساز تحوالت شگرفي شود، اي تواند مبتني بر رويكرد پروانه دارد كه مي

 رود.   استقرار نظام مديريت دانش اين فرصت از دست مي
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 هاي مرتبط با موضوع پژوهش بر مروري

بـه   نـاك  هاي آشوب سيستماي است كه به دليل حساسيت  اي نام پديده ثر پروانها اي: اثر پروانه

سيسـتم  كوچـك در   كـه تغييـري   دارد مـذكور بيـان مـي   پديـدة  شـود.   شرايط اوليه ايجاد مـي 

كـه   را   ايـده ايـن  . )Hawthorne, 2005(شود  آينده شديد در تغييرات باعث تواند مي ناك آشوب

  دمطـرح كـرد   1952كارري در سـال  نخستين بار  ،تواند باعث تغييري آشوبي شود اي مي پروانه

)Wes Moss, 2010به  ادوارد لورنتساي از  در پي مقاله 1961 سال در »اي اثر پروانه« ). عبارت

هايي است كه با يك حركت  اي توجيهي عقاليي و كامل از رفتارها و تصميم پروانه اثروجود آمد. 

هـاي شـگرفي را فـراهم     هـاي عظـيم و توفيـق    انرژي، موجبات تحـول و دگرگـوني   مناسب و كم

آفـرين   پروانه در مسيري چنان كارساز و انرژي زدن همچون بالتواند  ميآورند. انديشه خالق  مي

ترتيـب، تفكـر    ). بـدين Rygg, 2004باشد كه طوفان و تحول برپا كند و از اندك بسـيار سـازد (  

اسـاس آن   فرض نظم و تقـارن در امـور شـكل گرفتـه اسـت و بـر       گرا كه با پيش سنتي و قطعي

نظمـي و آشـوب، جايگـاهي     شوند، در پـارادايم بـي   ي را موجب ميئي، تغييرات جزئهاي جز داده

اي از  توانـد نقطـه   هـا مـي   از اتفـاق اي  مجموعـه  كه زندگي، محرز استنيز همانند در علم  .ندارد

  ).Andrews, 2010( دكنبحران را به بار آورد كه تغييرات كوچك را بزرگ 

و  اخوانمهندسي فرآيند به مديريت دانش تبديل شد ( ،ميالدي 90در دهه : مديريت دانش

 فردي دانش و يعني تجربه -معنوي  سرمايه از استفاده توانايي دانش مديريت ).2008 ديگران،

 پردازد هاي نامحسوس مي به خلق ارزش از دارايي فرآيندي است كه طي -گروهي  دانش و

(Geisler et al., 2009)هاي نامحسوس به عنوان سرمايه معنوي، شامل سرمايه انساني،  . دارايي

سرمايه ساختاري و سرمايه ارتباطي است. سرمايه انساني، قدرت مغز و معلومات كاركنان است. 

آن را  به آسانيتوانند  كاركنان نميشود كه  اطالق مي اي هاي معنوي سرمايه ساختاري به دارايي

گردآوري دانش و توان  ميمديريت دانش را  ترتيب دين). ب1387 ليبوويتز،د (كننحمل 

هاي عقالني و تجربيات افراد و ايجاد قابليت بازيابي آنها به عنوان سرمايه و براي انجام  قابليت
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 1. در چارچوب مديريت دانش، دانش به دو شكل عيني)Pérez-López, 1999( كردكار تعريف 

ها، اشكال،  عبارت است از دانشي كه در قالب واژهتواند تجلي يابد. دانش عيني  مي 2و ضمني

، اما دانش ضمني به شود تبادل ميافراد آساني ميان ها، معادالت و يا اعداد ارائه و به  نقشه

 شود ميگذاري ن بندي، تبادل و يا اشتراك راحتي طبقه و به يستيت و يا اظهار نؤسهولت قابل ر

كيد بسياري أاز به تبديل اين دانش به دانش عيني ت). نوناكا و تاكوچي بر ني1386(افرازه، 

به وسيله گردد كه  زماني به دانش تبديل مي ،). اطالعاتMcBriar et al., 2003(كنند  مي

 ,Nonaka( و به آن مفهوم داده شود درآميزد، با عقايد و تعهدات آنها شودشخاص تفسير ا

استراتژيك براي نوآوري و تجديد حيات نظام  ينبعمتواند به  بر همين اساس مي ؛)4 ,2000

 كه مديريت دانش نوعي مديريت پايين به باالست ريزي تبديل گردد. با توجه به اين برنامه

)Nonaka, Takeuchi, 1995, 125( كه در جريان فرآيند فراواني را دانش ضمني تواند  مي

 يشب). 1389ند (دارابي و ديگران، شود تبديل به دانش عيني و بالعكس ك ريزي توليد مي برنامه

ها شامل دو تا هشت مرحله  مدل ينارائه شده است. ابراي استفاده از مديريت دانش مدل  20از 

ند ا متفاوت يباتترتها يا  گامها و  اما داراي واژه ،يكديگرندمشابه  يباًتقريي و از نظر محتوا

 دانش يمدل عموم ها اشاره كرد: مدلاين توان به  ). از جمله مي1387، شالدهي رفعتي(

(Rodney, McCreedy, 1999) ،ساختمان  هاي يهمدل پا يوهالس،مدل است، مدل بكمن

 Jaakkolaسازي مديريت دانش ( ) پياده7C)، مدل هفت سي (Beynen, 2011( دانش يريتمد

& Tokuda, 2008 ،(يليامزو و يتزمدل بكو (Kwang Seok Yoon, 2008) ،و مدل نوناكو 

 ).1389 (خنيفر، ساخته محقق يشنهاديپ، مدل (Nonaka et.al., 2000) يوچيتاك

تعامل ميان افراد با افراد و  ةحاصل تجرب ،دانش :اي كاركرد مديريت دانش در ايجاد اثر پروانه

هر كانوني كه تعامل مذكور در هاي مختلف است.  تعامل با واقعيت در عرصه ةها و تجرب گروه

در  بسياريهاي تعامل  گيري است. بر اين اساس، كانون دانش در حال شكلگيرد،  شكل مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Explicit Knowledge 

٢. Tacit Knowledge 
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اي و محلي طرح  طراحي، اجرا، نظارت و پس از آن در مقياس ملي، منطقه ريزي، فرآيند برنامه

 گيري دانش در آنها رخ مي دهد.  كه فرآيند شكل شود، ميايجاد 

گيري  از شبكه يا كانون تعامالت، دانش خاصي در حال شكل 1اين اساس در هر گره بر

يي اچكاني در حال توليد است، در شرايط موجود كار صورت قطرهبه است. دانش توليدي كه 

ها  هاي توليد دانش از سطوح خرد محلي تا سطح ملي وجود دارد. اين كانون ندارد. كانون

گيرند و  داراي منافع متفاوت با يكديگر در تعامل قرار مي ي هستند كه در آن بازيگرانِيها گره

 ةقابل پايش و تمامي آن در شبك حاصل تعامل آنها توليد دانش است. بر اين مبنا، توليد دانشِ

برداري  تواند براي بهره آوري و مستندسازي است و مي قابل جمع ريزي، طراحي و اجرا برنامه

شود  ميدانش توليدشده به سرمايه اجتماعي تبديل ن ،ناسبشرايط م نبودآماده شود. در صورت 

. نقش مديريت صورت پذيردبه طور اتفاقي و غيرسيستماتيك اين تبديل اگرچه ممكن است  –

هاي هادي  طرح ةدانش در اين زمينه تبديل اين قطرات ريز به دانش مورد نياز در زمينه توسع

مان و مكان خاص، در چارچوب ساختار دانش است. تبديل قطره پراكنده باران به سيل در ز

رود  انتظار مي .دده ميآنها را در اختيار قرار  ديريت دانشمي است كه هايمستلزم الزامات و ابزار

در فرآيند را گيري اثر پروانه  وجود آيد كه امكان شكله ب يشرايط ،كارگيري مديريت دانش هبا ب

  .فراهم آوردتوسعه روستايي 

 

 تحقيقشناسي  روش

سابقه فعاليت  دارايو نفر متخصص  30 ،هاي الزم هبه منظورگردآوري دادحاضر در پژوهش 

 هاي ريزي، طراحي، اجرا و نظارت طرح مرتبط با نظام برنامه گانبه عنوان خبرسال  5باالي 

 شان سطح تحصيالت و پست سازمانيافراد مذكور بر مبناي است.  انتخاب شده هادي روستايي

متفاوت مورد پرسشگري قرار  ةمرحلدو  بندي شده و در گيري احتمالي طبقه مونهاز روش ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Node 



 ها1 توسعه و عمران روستايي ر پروژهها1 توليد دانش د كانون حسن دارابي و بهادر افشيدكيا  

118 

دو در كرونباخ ضريب  ،ها دست آمده از پرسشنامهه گرفتند. به منظور اطمينان از صحت نتايج ب

به منظور استفاده از مدل مناسب مديريت  .دست آمده ب 79/0و  84/0معادل مذكور  ةپرسشنام

شد و سپس نقاط قوت و ضعف آنها مشخص گرديد و در تهيه ها  روش فهرستدانش ابتدا 

 وچيئنوناكا و تاكمدل  - ها با توجه ماهيت فعاليت پروژه -نهايت براي تبيين و تحليل نتايج 

كه با ساختار پروژه باشد ارچوب فرآيندي داراي چروش تحقيق راي اينكه برگزيده شده است. ب

زمان از  هم ،گر قابليت تحليل گام به گام فعاليت را فراهم كندو از سوي ديباشد انطباق داشته 

تلفيق و مدل مذكور با يكديگر در نهايت دو روش  .نيز بهره گرفته شد DPSIRچارچوب 

. در ادامه، مدل نوناكا و تاكئوچي شرح دگرديمحيطي بر فرآيندهاي تبديل دانش ايجاد  تأثيرات

  شود. داده مي

و ضمني،  عينيوچي با وجود تمايز بين دو نوع دانش ئنوناكا و تاك :1وچيئنوناكا و تاكمدل 

دانند. پيوند بين دانش  افزايي ميان اين دو را ضروري و مكمل يكديگر مي پيوند و ايجاد هم

كند  اساسي تبعيت مي مؤلفهاز چهار  -موصوف به فرآيند تبديل دانش  - عينيضمني و دانش 

: )(Sallis, & Jones, 2002 اند مطرح شده چنين معرفي و چينوناكا و تاكئو مدلكه بر اساس 

 ، ضمني به صريحدانش از  -سازي ب) بروني، ضمني به ضمنيدانش از  -شدن ف) اجتماعيال

 ةشد الگوي ارائهضمني. از دانش صريح به  -سازي د) درونيو ، از صريح به صريح -ج) تركيب

آفريني با اشتراك دانش آغاز  فرآيند دانش .آفريني است مرحله دانش چندنوناكا مبتني بر 

 به وسيلةشدن مطابقت دارد. در مرحله دوم، دانش ضمني  كه تقريباً با شيوه اجتماعي، شود مي

د. مفهوم گرد مي و در قالب مفهوم جديدي آشكار شود مي اعضاي تيم به اشتراك گذاشته

و در گردد  ميپيگيري دارد، توجيه  تمركز بر اين نكته كه آيا ارزش شده در مرحله سوم، با خلق

بسط و توسعه  هدف ةجامعشود، در سراسر  مي سازي دانش ناميده سطح نهايت درخالل آنچه هم

 يابد. مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. Nonaka, I. Toyama, R. Konno (٢٠٠٠) 
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 ،محيطي ةبه منظور ارزيابي عوامل يكپارچ 1آژانس محيط زيست اروپا :DPSIR چارچوب مدل

) 1 (شكل 6ها پاسخو  5راتتأثي ،4وضعيت، 3فشارها ،2نيروهاي رانش را با پنج عاملDPSIR مدل 

ات اجتماع تأثيرتوان به بررسي  . با استفاده از اين مدل مي)ICCSA, 2011(طراحي كرده است 

بر روي مقوله دانش پرداخت، به طوري كه آنچه در فرآيند اجتماعي منجربه توليد دانش 

نيروهاي رانش: مجموعه عواملي  ).Kristensen,  2004( اشدبگرفته از پنج عامل برشود،  مي

كه ممكن است بيروني و دروني،  ؛سازد است كه انگيزه الزم براي توليد دانش را فراهم مي

تحميلي و يا انتخابي يا حاصل رقابت و لزوم بقا و مانند آن باشد. اين عوامل نياز به تغيير را در 

شده را  هدف ةش است كه جامعكند. فشارها: ناشي از عوامل ران نهايت به سيستم تحميل مي

دارد كه به جاي  كند. فقر دانايي، افراد را بر آن مي هاي توليد دانش مي وادار به اقدامات و فعاليت

تبديل  يشرايط چنين. در يشندبهينه از منابع دانايي و علمي بيند ةآزمون و خطا به استفاد

 ,Pirrone et al) خواهد بودانش ترين راه كسب د هزينه دانش ضمني افراد به دانش عيني، كم

هاي توليد دانش است. جامعه  جديد ناشي از فعاليت ة. وضعيت: حاصل موقعيت ايجادشد(2005

گيرد.  قرار مي و فشارها، هر زمان در وضعيتي متفاوت ها ثر رانشبر اهدف با جريان دانش و 

فرآيند تبديل دانش ضمني پيامدها: تغييرات حاصل از خلق دانش يا استفاده بهينه از دانش و 

شود و  به عيني در كل سيستم است، يعني دانش عيني سازماني تبديل به نوع ضمني فردي مي

ي در تأثيري قو ،آيد يا وقتي كه دانش ضمني افراد به صورت مكتوب و قابل استفاده درمي

مثبت و  ي استها: پاسخ . واكنشگذارد ميها  پروژه ها و هدف و انجام طرح ةچگونگي اداره جامع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. EEA 

٢. Driving forces 

٣. Pressures 

٤. State 

٥. Impact 

٦. Responses 
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و در نهايت  شود داده مي ها به فرآيند و جريان دانش يا منفي كه از سوي افراد و گروه

 ). Pirrone et al., 2006(سازد  بازخوردهاي سيستمي براي نظام فراهم مي
 

 

 

 

 

 

  DPSIR: مدل 1 شكل

 Hak et al., 2007اقتباس از منبع: 
 

هـا، فشـارها، وضـعيت، پيامـدها و      و با درنظرگرفتن پنج عامل رانش DPSIRمطابق با چارچوب 

تركيـب و   و سـازي  شدن، برونـي  هاي محيطي، نحوه اثرگذاري روي فرآيندهاي، اجتماعي واكنش

شـود. بـه    تحليل مـي سازي با درنظرگرفتن عامل زمان در مدل نانوكا و تاكئوچي تجريه و  دروني

اي دانـش را   طوري كه دو عامل زمان و شـرايط، مبنـاي توضـيح چگـونگي تبـديل چهارمرحلـه      

شود كه در  ، نحوه توليد و تبديل دانش به اين صورت تفسير ميمذكور مدل دردهد.  تشكيل مي

شـوند. ايـن نيروهـا     هدف، نيروهاي رانش عواملي هستند كـه موجـب توليـد دانـش مـي      ةجامع

باعـث  و يـا  باشند كه محرك توليد و تبديل دانـش هسـتند    اي وانند عوامل دروني و بيرونيت مي

بـه  در چگونگي هريك از فرآينـدهاي تبـديل دانـش    را شوند كه پيامدهايي  ايجاد فشارهايي مي

. با درنظرگرفتن اينكه در هر زمان، يك وضعيت منحصـر بـه فـرد در جامعـه هـدف      دنبال دارند

ها و شرايط مختلف متفاوت است.  ان نتيجه گرفت كه اثر اين فرآيندها در زمانتو مي ،وجود دارد

ايـن پيامـدها در    DPSIRمطابق با چارچوب  ثر از وضعيت قبلي است.أچگونگي تبديل دانش مت

شود كـه در هـر يـك از مراحـل فرآينـدهاي       هايي از سوي محيط مي هر لحظه منجر به واكنش

دهنـد. در نتيجـه وضـعيت     گذارند و آنها را تغيير مي ارها اثر ميچهارگانه و نيروهاي رانش و فش

آيد، كه خـود   ثر از وضعيت فعلي به وجود ميأو وضعيت آينده مت ،ثر از وضعيت گذشتهأفعلي مت

 ها   محرک   ها واکنش

 فشارها

 وضعيت

   پيامدها
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توانـد چهـار فرآينـد تبـادل دانـش را در       اي شود. اين دانش مي پروانه تأثيرايجاد  أتواند منش مي

 و در نهايت منجر به تغييرات شگرف شود.  بديا  پرورش ند،جامعه هدف طي ك

مبتني بر مدل فوق، طرح هادي با توجه به گسترش محلي تا ملي و مصداق  پژوهش حاضردر 

هاي عمران روستايي انتخاب گرديد. با توجه به نظام مديريتي حاكم بر  بارز و فيزيكي طرح

هاي عمقي با افراد خبره،  صاحبهفرآيند تدوين، تصويب و اجرا در اين طرح، ابتدا براساس م

ها مورد بررسي قرار گرفت و در  هاي توليد دانش شناسايي شد و نحوه ارتباط با كانون كانون

 .ديدها ارزيابي گر برداري از دانش توليدي در كانون نهايت ساختار بهره

 

 ها يافته

باعث  ، ولي عمدتاًآمد بعد از اصالحات ارضي و با حضور دولت تغييراتي در جامعه روستايي پديد

بندي نواحي روستايي و تمايز بين شهر و  ). طبقه1389رفع مشكالت روستايي نشد (طالب، 

 –هاي اقتصادي  براساس شاخصرا هر كشوري تعريف خاص خود  يست وروستا كار آساني ن

). به 1390 كشورها در سطح جهان نيست (رضواني، ديگراجتماعي دارد كه قابل تعميم به 

هاي  ترويجي افزايش يافت و ضعف رهيافتهاي  حضور و مشاركت روستاييان در برنامه ،تدريج

بعد از انقالب  ).1390 هاي جديد شد (پيرعليدهي، مشاركتي رايج و سنتي باعث ايجاد روش

بسا  كه چهد، گرديطراحي و اجرا  يهاي متفاوت اسالمي ايران در سطح روستاهاي كشور طرح

از بدو شروع كه طرح هادي ي يكل روستاها . تعدادطرح هادي روستايي است فراگيرترين آنها

 به دنبال بسترسازي ديها طرح. استمورد  11257 در آنها به اجرا درآمده فعاليت تاكنون

طرح هادي روستايي شيوه ساماندهي و اصالح بافت موجود، ميزان و ست. توسعه و عمران روستا

و از سوي  ،كند را تعيين مي ها فاده از زمين براي كاربريمكان گسترش محدوده و نحوه است

هاي  هاي عمومي روستايي برحسب مورد در قالب مصوبات طرح سيسات و نيازمنديأديگر ت

(بنياد  شود اي مشخص مي هاي جامع ناحيه هاي روستايي با طرح  ساماندهي فضا و سكونتگاه

ين گستردگي طرح در سطح روستاهاي ). با توجه به ماهيت و كاركرد و همچن1385 مسكن،

تا در است هاي عمران روستايي برگزيده شده  كشور، اين طرح به عنوان مصداق موردي از طرح
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هاي مورد توجه و دانش استخراجي  هاي دانش و حجم دانش توليدي بالقوه و كانون آن كانون

يي در ها ميداني، تحليل شده و بر اساس اطالعات هئمورد آزمون قرار گيرد. مبتني بر مدل ارا

 ها ها، فشارها، وضعيت موجود، پيامدها و باالخره واكنش نيروهاي رانشي و يا محركزمينة 

 . صورت گرفته است

ها و نيروهاي رانشي است كه علت  هاي كسب دانش و يا محرك تعريف انگيزه ،گام نخستين

 مبنا در چارچوب مدل نانوكاشود. بر اين  ميقلمداد هاي دانش  اصلي حركت به سمت كانون

به كسب دانش با هدف توانمندسازي افراد براي بسط دانش فردي و را علل  توان اين مي

هاي هادي  سازي و مداخله در طرح هاي هادي، ذخيره كارگيري آن در تهيه و اجراي طرح هب

ا اثرگذاري بالقوه افزايي دانايي، تسهيل دسترسي و بازيابي محتوا، استعداد و توانمندي ب آتي، هم

بر ايجاد كانون شايستگي، درك نتايج استراتژيك و دانش با تكيه بر اقدامات آتي برشمرد. 

هاي  هاي گوناگون حامي مديريت دانش و نظام استراتژي ،محور دانايي ةچگونگي ايجاد سرماي

رسي ). بر اساس بر(Alvai, 2007, 109, 110گيرد  شكل ميكننده از مديريت دانش  حمايت

كسب  -1هاي كسب دانش را چنين معرفي كرد:  توان محرك در پژوهش حاضر ميشده  انجام

 ديگرحفاظت از فعاليت در رقابت با  -2 ؛هاي هادي روستايي اعتبارات مالي مورد نياز طرح

 طرح؛  آنتعريف لزوم ايجاد تحول و يا باز -4 ؛هاي ناظر سازمانفشار ناشي از  -3 ها؛ سازمان

چارچوب  در ها گرايي مديريت و گاه نتيجه گرايي آرمان -6 ؛شرايط موجود يارتقا حفظ و -5

 ؛ وپيشگيري از بحران -8 ؛فشارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي بيروني -7 ؛توسعههنجارهاي 

از جمله ي يها ها شاخص ). در ميان اين محرك1 (جدول وارد ديگرم و ؛وجود افراد خالق -9

كننده به شمار  ز عوامل تعييناها، لزوم تحول در طرح و فشارهاي بيروني  سازمانرقابت با ساير 

ريزي و  كننده از نظر مديريت دانش برنامه كه عوامل تعييناست در حالي  ؛ اينآيند مي

  . اينها هستندنگري، توانمندسازي افراد، دانايي و مانند  آينده
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 هاي كسب دانش از نظر پاسخگويان محرك .1 جدول

 مخالف بي نظر موافق كامال موافق عامل رديف
كامال 

 مخالف

 20 30 10 25 15 كسب اعتبارات مالي مورد نياز 1

2 
ــا    ــت ب ــت در رقاب ــت از فعالي ــرحفاظ  ديگ

 ها سازمان
41 29 15 10 5 

 10 20 30 25 15 هاي ناظر سازمانفشار ناشي از  3

 7 8 15 25 45 طرح آنتعريف لزوم ايجاد تحول و يا باز 4

 7 15 8 45 25 شرايط موجود يحفظ و ارتقا 5

 10 20 10 45 15 ها گرايي مديريت و گاه نتيجه گرايي آرمان 6

7 
ــادي    ــاعي، اقتص ــي، اجتم ــارهاي سياس فش

 بيروني
35 45 10 5 5 

 10 10 20 35 25 پيشگيري از بحران 8

 20 35 5 25 15 وجود افراد خالق 9

 0 11 9 47 33 دانش فردي توانمندسازي افراد براي بسط 10

 5 10 10 40 35 افزايش دانايي 11

 0 10 20 47 23 اثرگذاري بالقوه بر اقدامات آتي 12

 

هـاي الزم را در سـاختارهاي موجـود ايجـاد      واكنشآورند تا بتوانند  وارد ميي يها فشارها محرك

 ييفشـارها  هـا،  محركاز  يكهر د. نمورد نياز را به وجود آور جديد و ويژةيا ساختارهاي و ند نك

هـا براسـاس نظـر     هاي دانش است. اين كـانون  بازتاب فشارها تمركز بر كانون و كنند يم يجادرا ا

 منعكس شده است. 2 پاسخگويان در جدول
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 (درصد) منابع دانش از ديد پاسخگويان .2 جدول

 مخالف موافق منابع دانش رديف

 18 82   شوند. منبع دانش محسوب مي ،كارشناسان ستادي 1

 9 91  آيند. ها، منبع قوي دانش به شمار مي ها و پروژه ن تهيه طرحامشاور 2

 50 50 ي در ارائه دانش مورد نياز دارند.مهمنقش  ن ستاد مركزي،امشاور 3

در موارد ضروري، كارشناسان اولويـت اول كسـب دانـش بـراي مـديران بـه        4

  آيند. شمار مي

71 29 

4 
هاي موازي دانـش مناسـبي در اختيـار مـا قـرار       ها و ارگانNGOها،  سازمان

  دهند. مي

68 32 

5 
ريزي، نظـارتي و ماننـد آن، دانشـي بـراي      هاي بيروني، اعم از برنامه سازمان

 ارائه دارند.  

80 20 

 11 89  هستند.مردم بومي، قابليت ارائه دانش مورد نياز را دارا  6

 39 61 شود. ها و دانشجويان توجه مي دانشگاه تادانبه دانش اس 7

 29 71 دهند. ن بومي دانش الزم براي پروژه را ارائه مياكارشناسان و ناظر 8

 68 32 شوند.   پيمانكاران و مجريان طرح، به عنوان منبع دانش تلقي مي 9

10 
عنـوان  هـاي بيرونـي بـه     ها و سـازمان  هاي اطالعاتي شركت ها و بانك سامانه

  منبع دانش در دسترس نيست.

75 25 

 

اين گام بعدي شناسايي مكاني  وهاي دانش  در اين مرحله، شناسايي كانون نخستگام 

هاي توليد  ) كانون2 هاي هادي روستايي (شكل هاست. در فرآيند تهيه و اجراي طرح كانون

و اين تعامل منجر به خلق  اند متفاوت كنشگرانساز تعامل بين  هايي هستند كه زمينه دانش گره

 به وسيلهسسات علمي و دانشگاهي، دانش ايجادشده ؤشود. در اكثر موارد به غير از م دانش مي

. بر استضمني، تجربي و فاقد مستندات عيني و به سختي قابل انتقال به ديگران  الباًغآنها 

اساس  هر واحد برداد:  توان چنين شرح را ميهاي دانش بالقوه  كانون ،شده اساس بررسي انجام

در  Nاست. به عنوان مثال تعداد جوامع محلي كانون  Niتوزيع ساختار سازماني و مكاني داراي 

گردد.  واحد مي 35506معادل -ده اعم از تهيه و اجراش -تعداد روستاهاي داراي طرح هادي 

كانون است كه  73533 تهيه و اجراي طرح هادي معادل ةهاي توليد دانش در عرص كل كانون

در  قابليت استقرار نظام دانش در آنها ودرصد از آن با ارتباط بسيار نزديك به سازمان  50اگر 
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ها، فشار بر  كانون خواهد شد. در واكنش به محرك 36766ها معادل  اين كانون نظر گرفته شود،

در اين ساختار امكان اين تعداد كانون بايد وارد شود. بديهي است بدون استقرار نظام دانش 

هاي مورد استفاده در  كانونبدين ترتيب بازيابي دانش ضمني توليدي وجود نخواهد داشت. 

كانون  1000با نگاه خوشبينانه حداكثر معادل  Ni، زمينهدر اين  ،بررسي شده است 3 شكل

يل محدوديت رسد. به دل كمتر به اين تعداد مي افتد و معموالً خواهد بود كه به ندرت اتقاق مي

ه شده از مجموع ئبندي خواهند شد و آنچه در اين شكل ارا ها اولويت منابع دانش و كانون ،زماني

كانون اولويت  12و در اين ميان  اند دهكربندي  دهندگان اولويت كه پاسخاست منبع دانش  20

ار گسترده كانون در كارهاي بسي 12دهد كه از  بيشتري دارند. نتايج بررسي ميداني نشان مي

بندي كليه منابع  ). اولويت3 (جدول گيرند بيشتر مورد توجه قرار مي نخست اولويت 7حداكثر تا 

كسب دانش در اجراي طرح هادي بيانگر تمركز كارشناسان و متوليان اجرايي بر روي منابع 

 هاي هاي هادي روستايي به عنوان كانون ستادي است و كمتر به منابع اصلي و نزديك طرح

 شود.  توليد دانش توجه مي

 

 
 هاي دانش در تهيه و اجراي طرح هادي روستايي نقشه كانون .2 شكل

MIN n= Ni* ٥ 
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 دهندگان اولويت اول پاسخ 11 هاي توليد دانش در تهيه و اجراي طرح هادي و نقشه كانون .3 شكل

 

 هاي عمراني روستايي  طرح بندي منابع كسب دانش مورد نياز اولويت .3جدول

 )20ترين اولويت  ، پايين1(باالترين اولويت 

 شرح رديف
رتبه اولويت 

 20تا  1از 
 شرح رديف

رتبه اولويت 

 20تا  1از 

 11 مديران استاني 11 1 كارشناسان ستادي  1

 12 ها دهياري 12 2 ها كارشناسان ستادي سايربخش 2

 13 طرح پيمانكاران مجري 13 3 مديران ارشد 3

 14 ها ي فرمانداري، استاندار 14 4 مديران ستادي 4

 15 مردم محلي و بومي 15 5 ن ستادامشاور 5

 16 هاي نظارتي دستگاه 16 6 كننده طرح مشاوران تهيه 6

 17 ها ر سازمانديگ 17 7 دانشگاه و دانشجويان تاداناس 7

 18 آزاد پژوهشگران 18 8 كارشناسان استاني 8

 19 هاي مردم نهاد  سازمان 19 9 شعب مديران 9

 20 نمايندگان مجلس 20 10 كارشناسان شعب 10
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پيمانكـاران و   در مقايسـه بـا   توجه به مردم بومي به عنـوان منبـع خـارجي كسـب دانـش     

. اين در حالي است كه مـردم بـومي بـه عنـوان هـدف      دارداهميت كمتري  ،ن تهيه طرحامشاور

هاي هـادي   ثري در اجراي بهينه طرحؤتوانند عامل بسيار م مردمي ميغايي، در فرآيند مشاركت 

شـده در ايـن سيسـتم ضـروري اسـت تـا تعـداد         هاي دانش حذف شند. به منظور درك كانونبا

 د.نها در هر دو شكل محاسبه و سپس با هم مقايسه شو كانون

در حالي  ،تكانون اس 35506معادل شده  در پژوهش انجامهاي توليد دانش  تعداد كانون

كانون است. اگر اين تعداد در زمان ضرب  1000هاي مورد توجه حداكثر معادل  كه تعداد كانون

هاي كسب دانش  به روش شد. فرآيند كسب دانش آنگاه تفاوت دو ساختار مشخص خواهد ،شود

هاي كسب دانش با توجه به  . درجه اهميت استفاده از شيوهبستگي داردهاي متعدد  از كانون

دهد كه به دليل وجود موانعي  مشخص شده است. اين جدول نشان مي 4 لويت آن در جدولوا

هاي محدود  چون ساختار سازماني نامتناسب با پروژه و همچنين اعتماد خاص به برخي كانون

هاي كسب دانش داراي  نبود ساختار سازماني مبتني بر مديريت دانش، شيوه و دانش،

به ها در محل،  نحوي كه سفر، بازديد و بررسي حضوري پروژه به ؛بندي سنتي است اولويت

هاي اطالعاتي  بانك 4مطابق با جدول  كارشناسان ستادي داراي باالترين اولويت است. وسيله

مناسبي مبتني بر مديريت دانش به منظور كسب و تبديل به دانش عيني قابل استفاده وجود 

ها ايجاد شده است، كه  ر تسريع كار و پردازش دادههاي موجود صرفاً به منظو ندارد و سامانه

 كند. دانش چنداني توليد نمي
 

 هاي كسب دانش درجه اهميت شيوه .4 جدول

 اهميت هاي كسب دانش درجه اهميت شيوه

 1 كارشناسان ستادي ها در محل به وسيله سفر ، بازديد و بررسي حضوري از پروژه

 2 شركت در جلسات نقد و بررسي

 3 استفاده از شبكه اينترنت

 4 ربط و كارشناسان و مديران رو در رو با افراد ذي ةمصاحب

 5 ربط و كارشناسان و مديران تماس تلفني با افراد ذي

 6 سازماني استعالم از منابع مكتوب درون

 7 شركت در سمينار و همايش  

 8 سازماني استعالم از منابع مكتوب برون
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محيطي بر فرآيندهاي تبديل دانـش سـازماني بـه منظـور      تأثيراتبا توجه به مدل بررسي 

از  )Sكارگيري مديريت دانش يا عدم آن و تبيـين وضـعيت موجـود (    هبررسي وضعيت ناشي از ب

را نشـان  اي از شـرايط مطلـوب    چرخـه  كـه  )4 شـده اسـت (شـكل   استفاده مدل حلزوني نانوكا 

فرآيندهاي قبلي و در تكامـل   به دنبالدر شرايط مطلوب، فرآيند تبديل دانش پيوسته،  دهد. مي

 كند.   ينده تبعيت ميامرحله قبلي است و باالخره از روندي فز

 
 

 انتقال دانش از دانش عيني به ضمني و برعكس در وضعيت موجود فرآيند تبديل و .4شكل

 Nonaka, Takeuchi, 1995   اقتباس از  منبع:

 

دهد كه فرآيند كسب دانش موقتي و ناپيوسته، مقطعي است و پس از  بررسي نشان مي

به ممكن است بخشي از آن و تنها  شود ميبه هدف كل ساختار به فراموشي سپرده دستيابي 

تكميلي  فرآيندها الزاماًديگر اينكه برداري مجدد قرار گيرد.  صورت دانش ضمني مورد بهره

اثر فرصت بروز در چنين سيستمي و باالخره اين فرآيند تكاملي نيست.  ندا و گسسته يستندن

از دانش ضمني  بااليياين فرآيند حذف حجم  ةترين نتيج رسد. مهم ياي به حداقل م پروانه

هاي خاص خود است. بديهي است كه استقرار چنين نظامي  تها به دليل محدودي كانون



  ١٣٩١ پاييز، ٣ ، شماره٣ دوره      ها, روستايي پژوهشفصلنامه 

129 

زماني  از ديدگاه مديريت دانش، دانش تنها و حقيقتاً پيامدهاي متفاوتي به دنبال خواهد داشت.

عدم  (Wijnhoven, 2003).پذيرفته خواهد شد كه منجر به تغيير در دانش ضمني شود 

گيري چرخه دانش و حذف گسترده دانش  كارگيري مناسب مديريت دانش منجر به شكل هب

ردد. پيامدهاي عدم استقرار گ تهيه و اجراي طرح هادي روستايي مي فرايند ضمني ايجادشده در

توان به شرح زير  نظام مديريت دانش و كسب دانش را بر مبناي تحليل نگرش كارشناسان مي

 برشمرد:

ن ستادي تهيه ادهندگان بر اين باورند كه كارشناسان و مشاور پاسخ درصد 80 حدود

اليه  ه آنها در منتهيشوند و اين در حالي است ك ميقلمداد منبع دانش اصلي  ،ها ها و پروژه طرح

در ارائه  مهميكنند و در نتيجه ستاد مركزي، نقش  هاي توليد دانش فعاليت مي كانون ةزنجير

هاي  دانش مورد نياز طرح درصد 21تر سازماني  دانش مورد نياز بر عهده دارد. از سطوح پايين

 پرتعداد، در صف سازمانهاي  توجهي به كانون شود، و اين به معني كم هادي روستايي كسب مي

د كه پيمانكاران و مجريان طرح، به عنوان منبع ندهندگان معتقد پاسخ درصد 70 . حدوداست

هاي موازي به عنوان منبع  ها و ارگانNGOها،  سازمان شوند. نمي قلمدادپراهميت چندان دانش 

 درصد 68اين در حالي است كه حدود  ؛شوند دانش مناسب و واجد دانش كافي شمرده نمي

منابع بيروني  -ريزي، نظارتي و مانند آن  اعم از برنامه - هاي بيروني افراد معتقدند كه سازمان

ن خارجي ديده نشده كنشگرا، ولي راهكاري براي استفاده درست از دانش اين هستنددانش 

مراتب و قوانين و  براي كسب دانش، سلسله ،از پاسخگويان درصد 81است. به گفته حدود 

هاي تعامل بين  اند كه چارچوب و شيوه افراد گفته درصد 67شود.  تعريف نمي يرچوب خاصچا

بر اين  درصد 40 هاست. تقريباً ها و پروژه واحدهاي سازماني، مانع كسب دانش مورد نياز طرح

 91باورند كه هيچ سازوكاري به منظور اعمال پاداش و تنبيه براي كسب دانش وجود ندارد. 

اي نيست كه دانش مورد نياز را به  سان بر اين باورند كه ساختار سازماني به گونهكارشنا درصد

گويان معتقدند كه بدنه مديريتي در ارائه دانش و اطالعات  پاسخ درصد 50ستاد مركزي برساند. 

كار است، ضمن آنكه بدنه كارشناسي در هنگام ارائه دانش و اطالعات احساس نگراني  محافظه

براي مديريت و هدايت  اي ساختاريافتهنظام د كه ندهندگان معتقد پاسخ درصد 84كند.  مي
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و يا  رود مي  دانش در سازمان وجود ندارد. پتانسيل ايجاد شبكه عمودي و افقي دانش از بين

 گيرد. بسيار ناقص شكل ميو يا اقص به صورت نشبكه دانش 

شايان توجهي صورت هاي  تالش يهاي طرح هاد در حوزه فعاليت ،تمامي اين نكاتبا وجود 

تا بخشي از دانش است گرفته است. در اين جريان، تدوين كتاب و انتشار عمومي آن باعث شده 

تسري و  ود.ضمني توليدشده در فرآيند تهيه و اجراي طرح هادي تبديل به دانش عيني ش

ها برجاي خواهد  روژهپو ديگر بر روند آتي اين پروژه  اي دانش توليدشده تأثيرات بالقوهگسترش 

جلد ديگر در دست  9و شده جلد كتاب منتشر  11تعداد  كم زمينه دستگذاشت. در اين 

). اين سيستم اگرچه متكي به دانش توليدشده 1390 انتشار است (بنياد مسكن انقالب اسالمي،

 بخشي از ،هاي هادي روستايي است، اما به دليل عدم استقرار مديريت دانش حدر قالب طر

مهري قرار  ها مورد بي هاي دانش توليدي پايش نشده و دانش توليدشده در اين كانون كانون

را اي  هايي است كه امكان وقوع اثر پروانه گرفته است. نتيجه نهايي چنين اتفاقي كاهش فرصت

 .دآور فراهم مي

وضـعيت موجـود و   از دادهاي حاصل  واكنش عبارت است مجموعه اقدامات در قبال كليه رخ

تـوان   دهند و مي مينشان هاي متفاوتي  واكنشهر وضعيتي، پيامدها. لذا افراد متفاوت در مقابل 

 د:كربندي و بررسي  واكنش طبقه أآن را براساس منش

هـاي هـادي روسـتايي تـالش      نفـع در طـرح   واحـد ذي  :ربـط  سازمان ذي ي درونها واكنش

تمركز بر تعـداد   ،ترين ويژگي اين تالش كند. مهم آن مي يمضاعفي براي حفظ كيفيت و يا ارتقا

هـاي دانـش    از كانون درصد 79هاي دانش است. به همين دليل حدود  محدود و خاصي از كانون

د. اين فرآينـد  نشو به سهولت كنار گذاشته مي -قرار دارند در سطوح پايين سازماني  كه عمدتاً -

استاندارد به خود گرفته اسـت. بـه    اندك فرم كامالً طي زمان تبديل به چارچوبي شده كه اندك

هـا وجـود    دليل عدم استقرار نظام مديريت دانش، امكان استخراج كل دانـش توليـدي دركـانون   

كند. براي مديريت و راهبـري ايـن    از ساختار پروژه تبعيت مي طرح هادي روستايي كامالً ندارد.

ين واكـنش بـه ايـن وضـعيت عـدم      نخستلذا  ،ها ساختار سازماني هرمي تعريف شده است پروژه

سـال از اجـراي    20تناسب ساختار سازماني با ساختار فعاليتي است. با توجه به گذشت بيش از 
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ها دست نيافتـه   ي هنوز سازمان به ساختار سازماني متناسب با ماهيت اين پروژهيها چنين پروژه

 است. 

آن دسـته   نخست. گروه وان بررسي كردت ميدر سه گروه را واكنش افراد واجد دانش ضمني 

 هايي قرار دارند كه در وضعيت موجود مورد توجه هستند و ستاد در از افرادي است كه در كانون

كند. اين گروه از افراد بر اساس تجربـه تـالش    مراجعه ميبه آنها براي كسب دانش  صورت لزوم

آوري و تـا   ستاد دانش را جمـع  ةليقتا براساس س به وجود آورندكنند تا براي خود ساختاري  مي

گويـان   درصـد از پاسـخ   62 .دتا در صورت اعالم نياز براي ستاد ارسال شو ند،حد ممكن آماده ك

كه در كانون توليد دانش قـرار   هستندكنند. گروه دوم آن دسته از افرادي  ييد ميأاين روش را ت

 شـان  افراد بر حسـب جايگـاه سـازماني    شود. برداري مي ندرت از دانش ضمني آنها بهره دارند و به

كنند تا بـر دانـش ضـمني خـود تـا حـد ممكـن         نيازمند اين دانش هستند. اين گروه تالش مي

 اسـت كنند. گروه سوم نيز شامل افـرادي   ييد ميأگويان اين ايده را ت درصد از پاسخ 72بيفزايند. 

انـدك  گذارد امـا بعـد از    ني ميكانون دانش ضمني قرار دارند و اين دانش مدام رو به فزو كه در

و  شـود  مـي توجه  دانش بيتوليد مدتي به دليل عدم نياز و يا عدم توجه به دانش ضمني، فرد به 

ز خـود نيـز بـه دانـش ضـمني مسـلح       و در حـد نيـا   آيد برميتنها درصدد انجام وظايف روزمره 

 گردد. مي

ي از افـراد، نهادهـا و   ا هـاي بيرونـي شـامل طيـف گسـترده      گـروه : هاي بيروني واكنش گروه

گردد كه هريك در قبال اين طرح و وضـعيت موجـود آن واكـنش خـاص خـود را       ها مي سازمان

ريـزي و   هـاي برنامـه   سـازمان  -1نـد از:  ا هاي دانش عبـارت  كانون ةدارند. اين گروه براساس نقش

نهـاد،   مـردم هاي  ن و سازمانامتخصص -4ها،  دانشگاه -3هاي مرتبط دولتي،  سازمان -2نظارتي، 

 جامعه محلـي. هريـك از ايـن مـوارد بـر      -8و باالخره  ،مجري طرح -7كننده،  ن تهيهامشاور -6

 گردنـد. بـا توجـه بـه ماهيـت      منبع دانش محسوب مي ،با طرح هادي شان اساس ماهيت ارتباط

دانش خاص خـود را توليـد    ،ماهيت دانش نيز متفاوت است. بنابراين هر سازمان و گروهارتباط، 

تعيـين   از كل دانـش را سهم آنها توان  آوري آن، نمي كند. با توجه به عدم ثبت دانش و جمع يم

پذير است كه نظام دانش به صـورت كامـل و    . سنجش سهم دانش هر سازمان، زماني امكانكرد
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تعيين سهم آنها از دانـش قابـل    ،جامع استقرار يافته باشد. باتوجه به عدم استقرار چنين نظامي

جامعه روسـتايي بـه دنبـال منـافع خـود حـداكثر        ،دقيق و علمي نيست. به عنوان نمونهبررسي 

ثير قرار دهـد. بنـابراين بـا توجـه بـه ماهيـت       أآورد تا طرح هادي را تحت ت تالش را به عمل مي

. تداوم بازي در قريـب بـه   شود ميتهيه و اجرا كشاكشي متقابل بين آنها برقرار  ةگران عرصكنش

ايـن  چنانچـه  داد.  بـه دسـت مـي   را تعامل با روستاها  ةها بايد دانش كافي در نحونيمي از روستا

آفريني در ساختار، ماهيت و كـاركرد طـرح هـادي دگرگـوني      دانش، طي زمان در راستاي تحول

اما ساختاري شكل نگرفته اسـت تـا قابليـت و يـا بسـتر الزم      نمود،  كرد، بسيار مهم مي ميايجاد 

 هاي مديريت دانش را فراهم سازد.گيري فرآيند براي شكل

ها براساس ماهيت خود در مقاطعي اقدام به انجـام كارهـاي    ن مستقل و يا دانشگاهامتخصص

شده در زمينـه طـرح هـادي     توان به مقاالت نگاشته ها مي ند. از جمله اين فعاليتكن مستقل مي

هـاي   هـا نيـز در قالـب    فعاليت ها و مواردي مانند آن اشاره كرد. اين بخش از نامه روستايي، پايان

از  انـد و آن را  و تنها قسـمت انـدكي از دانـش را مسـتند سـاخته      اند زماني و مكاني محدود شده

، لهئحـل مسـ   مسـير كننـد. فرآينـد موجـود كسـب دانـش در       حالت ضمني به عيني تبديل مي

هـاي خـاص بـه     فـرض  و بـا پـيش   سـازد  مـي دانـش را در مكـان و زمـان محـدود      وجوي جست

چـه  نچنا گـردد.  هـا متمركـز مـي    تعداد محـدودي از كـانون   لذا بر ،پردازد جوي دانش ميو تجس

جهـت آن   يـين دانش و تع يها كانون ييشود، با شناسا يجاددانش در سازمان ا يريتمد يستمس

اثـر   يجـاد دانش در سازمان منجر بـه ا  يلتبد هايفرآيند يريتو مد يدر چارچوب اهداف سازمان

 يعمرانـ  يهـا  طـرح  يـه و بـه دنبـال آن كل   يهـاد  يها طرح يشود كه اجرا يم يمثبت يا پروانه

توانـد بـا ارائـه     مديريت دانـش مـي   .رساند يبه انجام م يشتريب ييو كارا يرا با اثربخش ييروستا

ها و هدايت جريان دانـش، از مولـدهاي توليـد دانـش تـا مراكـز        نقشه دانش مورد نياز اين طرح

درپي، برخـورد مـوردي بـا هـر پـروژه و طـرح        آزمون و خطاهاي پيگيري نهايي، جلوي  تصميم

و بستر تحول  بگيردها را  هاي اضافي در تدوين، اجرا، و ارزيابي اين طرح پيشنهادي، تكرار هزينه

 بنيادين در طرح را فراهم سازد.
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 گيري   نتيجه

. در طـول  اسـت هاي با هدف توسعه روستايي كشور مستلزم عوامل گوناگوني  اجراي موفق طرح

هـا اگرچـه    اند. اين تالش ن سعي در بهبود اجراي آن داشتهها، مسئوال هاي اجراي اين طرح سال

جريان اين رخدادها توليـد   اي كه در ارزش افزودهاز نتايج به بسياري را به دنبال داشته است اما 

ر چنين رخدادي تواند بست ابزاري است كه مي ،ي نشده است. مديريت دانشچندانشده، استفاده 

هـاي توليـد دانـش     از كـانون زيـادي  را فراهم سازد. در فرآيند تهيه و اجراي طرح هادي تعـداد  

و اي اصـلي    مؤلفهبرداري از اين دانش،  گيرد. در صورت بهره ضمني در عرصه سرزمين شكل مي

ـ ابـر كـاركرد و كـار   تواند  ميكننده در عرصه توسعه وارد عمل خواهد شد كه  تعيين هـا   روژهيي پ

امـا بـه دليـل     انـد  واقـف  موضـوع ايـن   گذارد. متوليان امر نيز برباي برجاي  كننده تعيين تأثيرات

بـرداري از آن   دانش، بازيابي و بهـره  يها كارگيري نظام مديريت دانش، قابليت شناسايي كانون هب

به شدت كاهش يافته است. اين سازوكار منجر به ايجاد فرآيندي شده است كـه طـي آن سـهم    

رود.  آن از دسـت مـي   ش وسـيعي از خـ بو  شود مياندكي از دانش ضمني به دانش عيني تبديل 

توليدشـده را فـراهم    ةبـرداي متناسـب ايـن سـرماي     مديريت دانش ابزاري است كه امكان بهـره 

در آنها  هاي مختلف وجود دارد كه امكان تحول در بخش ،كارگيري مديريت دانش هبا ب سازد. مي

يابـد و   خ مـي ها با آن دست به گريبان هستند، بـه سـهولت پاسـ    ي كه طرحياه بسياري از چالش

نـي بـر مـديريت دانـش     تدر صورت هـدايت امـور مب   دهد. رو قرار مي اي را پيش هاي تازه چالش

 ةزمين ،شده دست پيدا كنند ينيب ليان اجرايي به حداكثر اهداف پيشد كه متوتوان اميدوار بو مي

هـا   يي طـرح اوري و كـار  ، ميـزان بهـره  يابد هاي اضافي كاهش ، هزينهآيدتحول در فعاليت فراهم 

تر از همه جامعه هـدف بتوانـد بـه آمـال و آرزوهـاي خـود در بسـتر توسـعه          افزايش يابد و مهم

 روستايي دست يابد.  
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