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چکیده
ش در سطح جهان، ضمن تمرکز بر ضرورت و موضوع مدیریت دان ادبیاتاین مقاله با بررسی      

کارگیری مدیریت دانش در  ترین مسائل به اهمیت مدیریت دانش در کشورهای در حال توسعه، مهم
پردازد که برای تقویت مدیریت  هایی می ها و روش . همچنین به سیاستکند میسطح ملّی را مطرح 

کار گرفته شده است. بر آن مبنا، با  های توسط کشورهای مختلف ب دانش در سطوح ملّی و منطقه
کاربردی در خصوص نحوه اعمال احکام  پیشنهادهایبررسی قانون مدیریت خدمات کشوری ایران، 

ملّی ارائه شده است. این این قانون در امور فناوری اطالعات و مدیریت دانش و اطالعات در سطح 
ی اطالع رسانی الکترونیکی، تهیه و اجرای عبارتند از: طراحی و استقرار سیستم جامع ملّ پیشنهادها

آوری اطالعات مربوط  های مشمول قانون، جمع های کلیه سازمان سایت برنامه ارزیابی و بازنگری وب
بندی دانش بیرون و درون  عنوان بخشی از پایگاه اطالعات ایرانیان، شبکه های ایرانیان به به تخصص
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.مقدمه1
اند، منبع اقتصادی اصلی و  در فضای رقابتی قرن بیست و یکم که آن را قرن دانش نامیده     

های انسانی و  سرمایه برگذاری  ها به سرمایه ها، دانش بوده و نیاز سازمان یدی در سازمانکل
. دانشمندان مدیریت معیار استهای  فکری موجود یک ضرورت حیاتی  استفاده مؤثرتر از دارایی

یکم پیشنهاد  و ها در قرن بیست را برای ارزیابی مدیریت سازمان 4نرخ بازده استعدادهای انسانی
گذاری بر استعدادهای انسانی  اند که حاصل تقسیم ارزش دانش تولید شده بر میزان سرمایه کرده

تغییر جهت از اقتصاد بر  فرآینداقتصاد صنعتی . 2(Chowdhury, 20000ت )درون سازمان اس
و   3(2222)علوی،  های فکری را طی کرده است پایه منابع طبیعی به اقتصاد بر پایه دارایی

کند ولی هنوز یک  آمیز این تغییر را فراهم می دانش ابزاری است که امکان موفقیت ،مدیریت
پنج چارچوب  و عنوان مثال حداقل بیست های آن وجود ندارد. بهفرآیندتفسیر مشترک در مورد 

های مدیریت دانش توسط متخصصین این رشته معرفی شده است. شاید فرآیندمتفاوت برای 
کارگیری مدیریت دانش را در بعضی از  ههایی است که ب کی از عاملمتعدد ی ها ریفهمین تع
موضوع مدیریت دانش مملو از  مبانی نظریها با تأخیر مواجه کرده است. اگرچه  سازمان
باشد، ولی در سطح  های فراوان در زمینه مدیریت دانش در سطح سازمانی می و یافتهها  پژوهش
کارگیری مؤثر  است. نکته مهم دیگر اهمیت دوچندان بهتر توجهی به این موضوع شده  ملّی کم

از مدیریت دانش در کشورهای در حال توسعه است که استعداد فراوانی برای شکوفا شدن دارند. 
کارگیری مدیریت دانش در سطح ملی، مورد بررسی قرار  ترین مسائل به رو در این مقاله مهم این
برای تقویت مدیریت دانش در سوح ملی و  هایی که ها و روش گیرد همچنین سیاست می

 ای توسط کشورهای مختلف به کار گرفته شده است، بررسی می شود منطقه
 
مبانینظریوپیشینهپژوهش.2

دارای  های تجربهترکیب سیالی از "عنوان  از دانش به ها تعریفیکی ازمعروفترین .مفهومدانش
تخصصی که ساختاری برای ارزیابی و تلفیق ها ، اطالعات مفهومی و بینش  ساختار، ارزش

(. در Davenport et al., 1998یاد کرده است ) "کنند جدید فراهم می ها تجربهاطالعات و 
(. Moran, 1998اند ) بندی دانش، متخصصین دو نوع دانش نهان و آشکار را معرفی کرده تقسیم

های بدون ساختار است که یک  صها، فنون و تخص ، مهارتها تجربهای از  دانش نهان انباشته
بندی و مستندسازی آن مشکل است.  سازمان دارد و جدا کردن آن از منبع اصلی اش، و طبقه

، کارآموزی،  با روش هایی نظیر معاشرت سازمان،انتقال این نوع دانش از طریق تعامل بین افراد 
                                                 
1. ROT (Return On Investment)
2. Chowdhury, 2000
3. Alavi, 2000 
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دانش آشکار، دانشی است  .پذیر است شاگردی، مکالمات و دیگر روش های تعامل اجتماعی امکان
ها، اسناد، و نرم افزارها مستند شده و بدون نیاز به تعامل  ها، روش هایی مانند سیاست که در قالب

بین فردی قابل انتقال است. در گذشته، سازمان ها بیشتر برکسب، ذخیره و تسهیم دانش آشکار 
ها  توجه سازمان دبیشتر مور اننهتمرکز داشتند، ولی امروزه هر دو نوع دانش، و خصوصاً دانش 

 .(Engstrom, 2003)است 
 

مديريتدانش راهبرد فراهم »از  است مدیریت دانش عبارت های تعریفیکی از رایجترین .
کردن دانش مناسب، برای افراد مناسب، در زمان مناسب، و کمک به آنها برای تسهیم دانش و 

(. O’Dell and Grason, 1998) «د سازمانبکارگیری عملّی اطالعات به منظور بهبود عملکر
در خصوص جنبه های مختلف مدیریت دانش به سه جنبه فنی ، انسانی ، و معرفت شناسی اشاره 

درصد  12تا  02شده و متخصصان مدیریت دانش معتقدند که جنبه اجتماعی و فرهنگی حداقل 
ها را فرآینددرصد این  22 های مدیریت دانش را پوشش می دهد و سایر جنبه ها حداکثر فعالیت

(.Hlupic, et al. 2002شامل می شوند )
 

به میزان های اخیر  در سالیکی از مواردی که .کشورهایدرحالتوسعهدرمديريتدانش
. استکشورهای در حال توسعه در مدیریت دانش  اهمیتزیادی مورد توجه قرار گرفته است، 

موفقیت این کشورها در آن دارند. مؤثر دانش و مدیریت  به فراوانیکشورهای در حال توسعه نیاز 
کشورها این مداوم به همراه سرمایه گذاری  پشتیبانیدر موارد زیادی به یک نگرش این زمینه، 

بستگی دارد. نیاز به ایجاد ساختارهای بهتر  ،کنند که مدیریت دانش را رهبری یبر متخصصین
به عنوان یکی از عوامل است و توسط بانک جهانی واضح  در این کشورها بسیارمدیریت دانش 

های  کشورهای در حال توسعه با چالش مدیریت دانش در مورد توجه قرار گرفته است.توسعه 
اول اینکه زیر ساخت ملّی مدیریت دانش در این کشورها ناآشنا،  زیادی روبرو می شود.

، اه زیرساختتماد برای پشتیبانی این اطمینان، و ناقص است. نبود قدرت و فضای قابل اع قابل غیر
است در این کشورها مالی، مشکالت دیگری هستند که ممکن  سائلاغتشاشات سیاسی، و م

. با این وجود، در جهت افزایش رفاه اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی، توجه وجود داشته باشند
کشورها وجود این ملّی در  ای به نیاز به تسهیم دانش از طریق تشریک مساعی و اتحاد فزاینده

که ایجاد اطمینان کند و ایجاد  ملّی ساختارهای طراحیجدید،  هایفرآینددارد. همزمان با ایجاد 
و  ارهنمودهشبکه هایی که با پشتیبانی مداوم ارتباط فناوری همراه باشد، به عنوان منبعی از 

مدیریت های موفق  های فعالیت نمونهکارگیری  هو بتسهیم ، ها مهم خواهد بود. همچنین تشویق
در این کشورها یاد عامل تغییر  عنوان بهتوان  میرا  اند که در جاهای دیگر آزمایش شده دانش

دیگران درس بیاموزند و اشتباهاتی را که قبال دیگران انجام داده  یها تجربهطوری که از  هب ؛کرد
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ش می تواند ساختار بسیار ارزشمندی مفاهیم مدیریت دانبکارگیری اند، مرتکب نشوند. بنابراین 
 (.Debowski, 2006) ، فراهم کندبه پیشرفت آنهاکمک و برای کشورهای در حال توسعه 

 
 راهبردهای مديريت دانش سطح ملّیدر در های مختلف چه  ملتدر دو دهه اخیر، .

نش و دا هخود ب در نوع نگاهبه کوچکی سنگاپور،  یکشوردر بزرگی آمریکا و چه  کشوری به
ای  طرز فزایندهه بی ملّی مدیریت دانش و اطالعات ها اطالعات بازنگری کرده اند. سیاست

طور که  کنند. همان می معرفیکارگیری، و تسهیم دانش را  هب ،دهی های شناسایی، سازمان راه
توجه  مشی ملّی دانش قابل متعددی در زمینه خط های دهد، موضوع نشان می (4شکل شماره )

یک موضوع  ،برای مثال، استفاده از فناوری برای کسب و تسهیم دانش و اطالعات .هستند
  .استمشی ملّی  مهم مورد توجه خط

 

 
  (Debowski, 2006 (های یک سیاست دانش ملّی جنبه .4شکل 
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هایملّیدانشمشیخط ی موارد حق دانستن برای افراد، یک حوزۀ بحث داغ و در بعض.
ای از موضوعات اطالعاتی، شامل  های ملّی بر محدوده . سیاستاستحوزۀ قانونگذاری 

ها و سایر منابع اطالعاتی تمرکز دارند. در استرالیا، تدارک یک شبکه ملّی  دسترسی به کتابخانه
. همچنین، استها و خدمات مشابه آن، یک مکمل مهم برای کسب و کارهای ملّی  از کتابخانه

ها در جهت ایجاد مخازن دانش  های دیجیتال و استفاده از آن ست های مربوط به کتابخانهسیا
شوند. این یک عنصر مهم برای ایجاد ظرفیت جهت  مؤثر برای دسترسی همگان هدایت می
(. اگر چه ضرورت Wood,  2003کار در آینده است ) و رشد یک ملت، و به تبع آن رشد کسب

ای دانش ملّی برای تقویت اقتصادهای مبتنی بر دانش تا حدود ه مشی توجه به توسعه خط
زیادی آشکار است، ولی با این وجود هنوز به میزان زیادی جای کار و پیشرفت در این زمینه 

، ش، به شدت متکی بر ساختارهای اثربخشاتی اثربخپژوهشوجود دارد. توسعۀ یک راهبرد 
صادی و توسعه کشورهایی را دارای اقتصاد های اقت . سازمان همکاریاستدانش و نوآوری 

ها دانش، منبع اصلی ثروت، رشد، و استخدام بوده و این  کند که در آن محور تعریف می-دانش
کشورهایی که  (.Housel & Bell,  2001کشورها اتکای زیادی بر فناوری اطالعات دارند )

ای ایجاد یک اقتصاد در سطح ملّی تمرکز ضعیفی بر آموزش دارند، پتانسیل ضعیفی بر
محور دارند.  دانش

 
نقش مهمی را در تشویق  ،های دولتی بسیاری از سازمان.تشريکمساعیدرسطحملّی
کنند. برای مثال، اداره آمار استرالیا خدمات بسیاری را برای  رشد دانش در جوامع خود بازی می

دهد. از آنجا که ارزش دانش به  های آن کشور ارائه می های دانشی در سازمان پشتیبانی فعالیت
سازی، تسهیم، و تشریک  میزان روز افزونی مورد توجه قرار گرفته است، ممکن است که مستند

عنوان راهبردهای ملّی دیده شود. در کشوری مثل استرالیا، در بخش  مساعی در زمینه دانش به
رد توجه قرار گرفته تشریک مساعی مو صآموزش و پرورش، نیاز به راهبردهای ملّی در خصو

 دباشن های مهمی برای ساخت یک جامعه دانشی ملّی می است. این ابتکارات، راه
(Debowski, 2006.) 


دانشچالش مديريت زمینه در ملّی های ها برای کسب مزیت  همزمان با تالش ملت.

ع پیری ها، موضو های بیشتری فراروی آنان قرار می گیرند. یکی از این چالش رقابتی، چالش
های زیادی از کارکنان ممکن است  نیروی کار است که یک حوزۀ قابل توجه است، زیرا گروه

در دهه آینده بازنشسته شوند، بدون اینکه دانش و تخصص خود را به دیگران منتقل کنند. 
ای در حال رقابت با یکدیگر، برای جذب و نگهداری کارکنان دانشی با  فزاینده طورکشورها به 
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باشند. برای بعضی از کشورها، این کار به مفهوم ایجاد ارتباط  داد از گوشه و کنار جهان میاستع
ها برای کسب دانش است. برای مثال، سنگاپور در تالش برای  بین آحاد ملت خود و عطش آن

(. جوامع کاری Debowski, 2006) است "جزیرۀ دانشورانه"عنوان  تعریف مجدد خود به
مهمی در پشتیبانی از تغییر و توجه به چنین روندهایی در سیاست دانشی محور نقش  –دانش 

بهتر  شهای دانفرآیندخواهند داشت. این دیدگاه بر نیاز به توجه و فعالیت در خصوص بهبود 
کند. برای تضمین آینده یک ملت و همچنین هر سازمانی، تأکید می

محور معرفی کرده  -ش یک اقتصاد دانشادارۀ آمارهای استرالیا چهار عامل را برای سنج     
اتی و استعداد خلق دانش، پژوهشی است که شامل: تأثیرات اقتصادی و اجتماعی،  زیربنا

 ارتباطات و میزان دسترسی به دانشزیر ساخت فناوری اطالعات و نوآوری و کار آفرینی، و 
ها  در این زمینه های مربوط به عملکرد ملی که الزم است در سطح ملی داده استاطالعات 

 (. Debowski, 2006آوری شود ) جمع
 

سیاست دولت در شکل دادن محیطی که در آن .سیاستدولتدرزمینهمديريتدانش
تولید ثروت کرده و در شکوفایی جامعۀ خود سهمی  استفاده از دانش د باها بتوانن افراد و سازمان

محور، الزم است تغییرات مهمی -اد دانشداشته باشند، نقش مهمی دارد. برای ایجاد یک اقتص
های کارآفرینانه و  منظور تشویق انواع مناسب فعالیت های سیاست دولت به در بسیاری از حوزه

هایی که در زمینه سیاست دولتی در زمینه دانش و  ها، انجام شود. حوزه حذف موانع آن
هانی ارتباطات، محیط های ج اطالعات الزم است مورد توجه قرار گیرند شامل زیر ساخت

. همچنین استهای بین المللی در زمینه تجارت الکترونیک  گذاری، و توافق قانونی و قانون
محور توسعه دهند، –بایست ابتکاراتی که نوآوری را در سازمان های دانش گذاری می سیاست

ش توسعه را برای گزار "دانش برای توسعه"(. بانک جهانی عنوان 2223)اسکرم،  تقویت نماید
خود انتخاب کرده است. در مقدمه این گزارش آمده است : 11-4110

های ساالنه است، نقش  یکمین گزارش از سری و گزارش توسعۀ جهانی امسال، که بیست"     
کند. به دلیل اهمیتی که دانش دارد،  دانش را در پیشرفت رفاه اقتصادی و اجتماعی بررسی می

کنند )و اینکه چرا  جوامع چگونه دانش را کسب و استفاده می شناخت این نکته که افراد و
ها، حیاتی  ترین آن ویژه فقیر هها، ب کنند(، برای بهبود زندگی ملت بعضی اوقات این کار را نمی

بینی  های پیش حل های توسعه، راه عنوان هستۀ مرکزی فعالیت باشد. با توجه به دانش به می
 (.Skyrme, 2003)"شف خواهد شدای برای مسائلی پیچیده ک نشده
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موفقیتشاخص جديد های یکم، فقط ثروت  و مبنای شکوفایی یک کشور در قرن بیست.
های شهروندان و زندگی در یک  های مالی نیست، بلکه رفاه فردی و کامیابی مادی و شاخص

هروندان، نگر مثل سوئد، کیفیت زندگی ش شود. در یک کشور آینده محیط پایدار را نیز شامل می
( نمایی از 2شکل شماره ) (.Skyrme, 2003) استمشی( دولت  یکی از اهداف سیاست )خط

  دهد. یک اقتصاد دانشی جهانی را نشان می
 

 
 ((Skyrme, 2003مدل ساده شدۀ اقتصاد دانشی جهانی  .2شکل 


، (IMD) در ژنو و سازمان بین المللی توسعه مدیریت(WEF) مرکز اقتصادی جهانی      

پذیری در زمینه  ها کشورها را از نظر رقابت کنند که در آن ای تهیه می سالیانه های گزارش
عامل توسط  223کنند. تعداد زیادی از عوامل شامل،  بندی می توانایی تولید ثروت، درجه

عامل توسط مرکز اقتصادی جهانی در این زمینه اعالم  411و  المللی توسعه سازمان بین
بندی کلی که  . در دستههستندو وابسته به دانش  سبسیاری از این عوامل، نامحسواند که  شده

هر دو سازمان دارند و شباهت زیادی به یکدیگر دارد، هشت دسته این عوامل را معرفی 
 (.4اند )جدول  کرده
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 (211، ص 2223پذیری ملّی )اسکرم،  بندی عوامل رقابت دسته .4جدول 
شدهتوسطمرکزاقتصادیجهانیاعالم المللیتوسعهمديريتانبینسازمشدهتوسطاعالم

 مدیریت
 اقتصاد داخلی

 
 علم و فناوری
 مردم )جمعیت(

 دولت
 سازی المللی بین
 ساخت مالی زیر

 کیفیت مدیریت سازمانی
 المللی میزان باز بودن در خصوص تجارت بین

 کیفیت فناوری
 پذیری بازار کار انعطاف

 نین دولتینقش بودجه و قوا
 های سیاسی و قضایی کیفیت سازمان

 ساخت کیفیت زیر
 توسعه بازارهای ملّی

 
ثروت در  ددر خصوص شناسایی عواملی که موجب تولی 4(4111کوزمتسکی و همکاران )     

بایست یک  کنند که می شوند، خط مشی کالنی را معرفی می محور می–یک اقتصاد دانش
برای  بساخت مناس فراهم کند، و ابتکار را برانگیزد، و زیرچارچوب قانونی و قانونگذاری 

نوآوری و توسعۀ دانش ایجاد کند. عناصر این زیرساخت نوآوری شامل: چهار بعد دانش فنی، 
. کوزمتسکی با تأکید بر اهمیت دو جنبه زیر ساخت فناوری، هستنداستعداد، فناوری، و سرمایه 

های فناوری نه تنها روابط بین  برای افزایش فعالیت های کارآفرینانه معتقد است که و شبکه
تر و  های روابط، وسیعتر، پیچیده ها، نیاز است. هر چه شبکه افراد، بلکه بین انواع سازمان

 تر باشند، احتمال تسریع در توسعۀ صنعتی و تکنولوژی بیشتر است. متنوع
ی ماساچوست که کنسرسیومی پذیری، توسط مرکز فناور اهمیت دانش و نوآوری در رقابت     

هاست، مورد توجه قرار گرفته است. شاخص نوآوری  ها، دولت، و دانشگاه متشکل از سازمان
 های اقتصادی است که به طرز ای از شاخص شده توسط این کنسرسیوم مجموعه تهیه

ه و ای اقتصاد نوآوری را شناسایی کرد های مقایسه ها و ارزش اصلی، پویائی یتری، اجزا روشن
های حیاتی،  بندی، شامل سه گروه ورودی دهد. این طبقه ها ارائه می توضیح بهتری درباره آن

 .اند ( ذکر شده2باشند که در جدول شماره ) ها، و نتایج میفرآیند

 
فناوریزير ساخت ساخت فناوری جهانی  سوی یک زیر امروزه، اینترنت تنها اولین قدم به.

جهش شدیدی در خصوص ساعات کار روزانه و سرعت های آینده شاهد  است. در سال
ها و دفاتر در  ای اینترنتی که در خانه دسترسی به اینترنت، خواهیم بود. امکانات چند رسانه
های کاربردی را فراهم  استفاده از برنامه دسترس خواهد بود، زمینه انجام تعامالت ویدیویی با

                                                 
1. Kozmetsky, 1994
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در این خصوص درک کرده و به توسعه زیر  های زیادی نقش مهم خود را خواهند کرد. دولت
اند. های فناوری مورد نیاز پرداخته ساخت

ساخت اطالعات ملّی آمریکا که توسط ال گور معاون وقت رئیس جمهور آمریکا  زیر     
های  ها، پایگاه های ارتباطی، رایانه یک شبکه یکپارچه از شبکه"عنوان  پیشنهاد شد، به

کنندگان که حجم زیادی از اطالعات را در دسترس  رونیکی مصرفاطالعاتی، تجهیزات الکت
سراسری  ، توصیف شده است. اهمیت این شبکه را به اندازۀ شبکه"کاربران قرار خواهد داد

عنوان یک  های پیشین آمریکا به ند که قبالً توسط دولتا ای آمریکا تشبیه کرده نقل جاده و حمل
ساخت، آمریکا به ده است که با فراهم کردن این زیرش ساخت مهم ملّی ایجاد شد و ادعازیر

 . استاندازۀ بیست سال از نظر اطالعاتی از اروپا و ژاپن جلوتر 


 شاخص نوآوری ماساچوست .2جدول 
نتايجشاخص(9ها)فرآيندشاخص(11ها)ورودی

 منابع انسانی:
 رشد جمعیت

 سطح تحصیالت
 امتیازات ارزیابی

 فناوری:
 و توسعه پژوهشبودجه سرانه 

 و توسعه سازمانی پژوهش
 گذاری: سرمایه

 گذاری در یک شرکت سرمایه
 اتیپژوهشاستفاده از اعتبار مالیات 

 ساخت:زیر
 قابلیت دسترسی -

 خدمات یکپارچه شبکه دیجیتال -
 ارتباطات اینترنت

های  دسترسی به اینترنت در کالس
 درس

 المللی مسیرهای خطوط هوایی بین

 ی:نوآوری سازمان
 ارزش افزودۀ صنعت

 های ناملموس ارزش دارائی
 تجاری سازی:

 حق امتیازهای لیسانس
اداره غذا و دارو  نرخهای تأیید دارو توسط

 )در آمریکا(
 آفرینی: کار

 جوایز نوآوری
 شده های ثبت تعداد شرکت

 عرضه های سهام عمومی اولیه
 آفرینی: ایده

 شده تعداد اختراعات ثبت

 رشد شغلی
 تمزدهامتوسط دس

 توزیع درآمد
 های صادراتی فروش

 فضای تجاری
 طبقات صنعت جدید

 
یک زیرساخت حیاتی برای "عنوان  ای فراملّی را به اتحادیه اروپا، خدمات ارتباطات شبکه     

پرورش،  و نقل، آموزش و بنایی برای تجارت، دسترسی به خدمات، تولید، حمل پذیری و زیر رقابت
 داند. و تفریحات می

ترین ابتکار ملّی در این زمینه متعلق به سنگاپور باشد که عنوان جزیرۀ  شاید بلند پروازانه     
ویژه در  ههای مختلف و ب های خود در زمینه دلیل توسعۀ زیرساخت کابلی مشهور بوده، و به
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عنوان اولین کشور در زمینه  به 4110های جامع ارتباطات، در سال  ساختزمینۀ زیر
ری شناخته شده است. این کشور منابع فیزیکی قابل توجهی ندارد و بیشتر بر منابع پذی رقابت

فکری ملت خود تکیه کرده است. کمیته ملّی رایانه سنگاپور، نقش مهمی در این زمینه بازی 
های این کمیته برنامه ملّی فناوری اطالعات در سال  کرده است. برای مثال یکی از فعالیت

ها با هدف ایجاد منافع اجتماعی شروع شد.  ای کردن فعالیت ینه رایانهبود که در زم 4101
 4112بود که در سال  "جزیرۀ کابلی"به نام  2222انداز فناوری اطالعات  برنامه دوم چشم

ای، تقویت اقتصاد، و افزایش کیفیت  شروع شد و هدف آن تبدیل سنگاپور به یک مرکز منطقه
متخصص  22222د. سیستم آموزشی این کشور بیش از زندگی در آن کشور عنوان شده بو

ای خود را در سنگاپور  های خارجی دفاتر منطقه فناوری اطالعات تربیت کرده است. شرکت
ساختی فراهم شده در زمینۀ فناوری اطالعات، استفاده کنند. اند تا از امکانات زیر مستقر کرده

ز رایانه در تعامالت بین واحدهای دولتی دولت سنگاپور به میزان زیادی در زمینۀ استفاده ا
دهد. برای مثال، مجوز صادرات که  پیشرفت کرده و خدمات خود را با سرعت بیشتری ارائه می

کشید، اکنون  ها طول می نیاز به تأیید واحدهای دولتی زیادی دارد و قبالً طی مراحل آن هفته
شود.  میل، ظرف چند ساعت انجام میکننده از طریق ای استفاده از درخواست ارسالی صادر با

ها از طریق شبکه  ها، مدارس و سازمان تمامی خانه 2223هدف سنگاپور این بوده که تا سال 
شروع شد و  4111های اولیه در این خصوص از  کابلی به شبکه ملّی متصل شده باشند. فعالیت

استوار بود. در  (ATM) بندی بر روی یک شبکه خود پرداز زیرساخت آن بر اساس استخوان
ملّیتی قرارداد مربوطه را برای انجام خدمات و تهیه  شرکت پیشرو چند 41تعداد   4113سال 
 آغاز شد.  "4سنگاپور وان"های کاربردی امضاء کردند و برنامه  برنامه
دهد که چگونه با همکاری دولت و  های آمریکا، اتحادیه اروپا، و سنگاپور نشان می مثال     

های با سرعت باال و خدمات دارای ارزش افزوده ایجاد کرد.  توان زیرساخت صوصی میبخش خ
یک مسئله مهم در این زمینه این است که دسترسی به این خدمات، هم جهانی و هم قابل 

های با سرعت باال در مناطق دور افتاده با  تهیه توسط عموم باشد. مشکل دسترسی به شبکه
های  پرداخت یارانه توسط بخش دولتی منجر شود، با پیشرفت جمعیت کم که ممکن است به

 ای، ممکن و در حال حل شدن است. مربوط به ارتباطات ماهواره
 

های جدید برای استفاده از فناوری،  جامعه دانشی جدید به توانائی.پرورشوآگاهیوآموزش
عدم اطمینان آینده به معنی مدیریت اطالعات و کارآفرینی نیاز دارد. بعالوه، سرعت تغییرات و 

                                                 
1. Singapore ONE 
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 ,Skyrmeباشد ) پرورش به چهار روش اساسی زیر می و نیاز به تغییرات اساسی در آموزش

2003:) 

 ؛های تفکر و یادگیری تغییر جهت از تأکید بر دانش مهم به تأکید بر توسعه مهارت. 4

 ؛العمر ادامباره دوران کودکی، به یادگیری م های آموزشی یک تغییر جهت از فعالیت. 2

 ؛تبدیل سواد فناوری اطالعات به یک مهارت تکاملّی دوران کودکی. 3

 ها )مدرسه و دانشگاه(. آوردن دنیای کسب و کار به داخل کالس. 1

. بسیاری از استها در این زمینه حیاتی  مشارکت فعال بخش خصوصی و دیگر سازمان     
یشتر جامعه، مانند دسترسی بیشتر به از مشارکت ب کارگیری با بههای آموزشی،  سازمان

های  دانشگاه یابند. های آموزشی مشترک به این هدف دست می تسهیالت و اجرای برنامه
هایی از همکاری ین  های آموزش مجازی مثال ها، آموزش از راه دور، و شبکه به شرکت هوابست

 باشند. ها و سیستم آموزشی می سازمان
جام کارهای مشابه بیشتری در زمینه ایجاد ساختار توسعۀ در سطح ملّی نیاز به ان     

را  «ها کمیته ملّی قابلیت»های ملّی، وجود دارد. دانمارک در این زمینه پیشرو بوده و  توانائی
ها  توسعه توانائیدر خصوص مشاورۀ ملّی عنوان سازمانی ایجاد کرده است که از ان در زمینه  به

 کنند. هد، استفاده مید در جامعه دانشی را انجام می
 

گذاری در زمینه نوآوری  سومین زیرساخت اساسی، سرمایه.گذاریدرزمینۀنوآوریسرمايه
دهی بیشتر حول  های مالی معموالً در زمینه وام محور است. سازمان-های دانش و ایجاد سازمان

های  ن، سازمانثبات هستند. همچنی زنند و در نتیجه بی های تجاری دور می محور فراز ونشیب
های  گذاری جهت زیر ساخت های ملموس را بر سرمایه گذاری سنتی در دارائی مالی سرمایه

دهند. آنچه که مورد نیاز است،  مدار ترجیح می-کارهای دانشی آینده و مربوط به کسب
آفرین واقعی را  محور و ثروت-کارهای دانش و هایی هستند که کسب های مالی و مکانیسم شبکه
از طریق  دتوان گذاری کمک کنند. بخش دولتی می قبولی از سرمایه کسب سطح قابل بری

ها، جوّ مساعدی  های کوچک و تازه کار و سرمایه گذاران آن های مالیاتی برای شرکت معافیت
بایست بوروکراسی مربوط به   را برای تشویق به این کار ایجاد کند. همچنین بخش دولتی می

هایی را به حداقل برساند. با این وجود در کشورهایی مثل فرانسه،  کتراه اندازی چنین شر
کنند که تفاوت زیادی با بوروکراسی  های کوچک با موانع بوروکراتیکی برخورد می شرکت
های بزرگ ندارد. شرکت
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قانونیچوبچار های بدون چارچوب مورد نیاز قانونی، به سرعت در حال  یاقتصاد دانش.
تر است.  والً سرعت قانونگذاری به مراتب از سرعت پیشرفت فناوری پایینگسترش است. معم

دهند، بر یک مبنای ملّی تکامل  هایی که صنایع دانشی را تحت تأثیر قرار می بیشتر قانونگذاری
کند، این نکته موجب  که اینترنت فراتر از مرزهای ملّی عمل میاینیابند و با وجود  می

های فکری، حریم  های مهم مرتبط مانند دارایی ون در حوزههای گسترده در قان تفاوت
(. Moran, 1998) خصوصی اطالعات شخصی و آزادی اطالعات در سطح جهان شده است

الیحه قانونی مربوط به اینترنت در دو سطح ایالتی و ملّی  412، تعداد 4110در آمریکا در سال 
کشورها کاالیی که از طریق اینترنت گذاران ارائه شد. همچنین در بسیاری از  به قانون

صورت سنتی و در محل  شود مشمول مالیات نیست، در حالی که همان کاال اگر به خریداری می
(.Skyrme, 2003باشد ) خریداری شود مشمول مالیات می

دلیل نبود هماهنگی  محور است که به-های فکری نیز حوزۀ دیگری از فعالیت دانش دارائی     
ها مشابه یک میدان  های جدید که این ناهماهنگی انونگذاری مربوط به فناوریدر خصوص ق
دلیل اینکه در بعضی موارد، تکثیر و انتقال اطالعات بدون  بیند. به کند، لطمه می مین عمل می

کنندگان انگیزه مربوط به تولید اطالعات جدید  حفاظت آسان است، ممکن است برای تولید
حفاظت بیش از حد نیز ممکن است منجر به محدود کردن جریان دانش کاهش یابد. از طرفی، 

کنندگان و کاربران بایست بین حقوق تولید کردن نوآوری شود. یک توازن مناسب می و خفه
 اطالعات برقرار شود.

 
دانشی جامعه به مربوط ابتکارات در سراسر جهان، ابتکاراتی وجود دارند که جامعۀ .

دهند. اتحادیۀ اروپا حرکت در  دیل شدن به جامعۀ دانشی حرکت میاطالعاتی را به سوی تب
شروع  «پذیری، استخدام رشد، رقابت»با یک گزارش دولتی باعنوان  4113این مسیر را از سال 

عنوان  های بازار به کرد. در گزارش مربوط به این  ابتکار بر توجه اتحادیه اروپا بر مکانیسم
ت تأکید شده بود. این گزارش بر ضرور ،صر اطالعاتقدرت انگیزشی برای حرکت در ع

آفرینی، و توسعۀ یک نگرش مشترک قانونگذاری تأکید کرده، اقداماتی برای تقویت روحیۀ کار
و در خصوص پرداخت یارانه دولتی و حمایت از صنایع داخلی اخطار داد. در این گزارش ضمن 

شود، ده درخواست فراملّی در این  ا موجب میگذاری بیشتر ر تأکید بر انجام اقداماتی که سرمایه
 : موارد زیل می شود شاملمطرح شده است که  زمینه

اهش مسافرت بین پذیری، افزایش اثر بخشی و ک های بهبود انعطاف کار از راه دور )با ویژگی
ه از سازی استفاد تر و بهینه العمر با دسترسی آسان یادگیری از راه دور )مادام خانه و محل کار(،

کردن  تر منظور اثربخش )به ی .پژوهشها و مراکز  ای از دانشگاه منابع کمیاب آموزشی(، شبکه
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از طریق تشریک مساعی بیشتر و دسترسی بیشتر به اطالعات(، انتقال اطالعات  ها  پژوهش
شدن، رشد سریعتر و  رت پذیر های کوچک و متوسط ) با هدف رقابت الکترونیکی برای بنگاه

ی کیفیت بهتر های الکترونیکی برا ای )جاده شاغل بیشتر(، مدیریت ترافیک جادهایجاد م
های پیشرفته برای اطالعات رانندگان، راهنماهای مسیر برای کاهش تراکم  زندگی، سیستم

جویی در انرژی(، کنترل ترافیک هوایی )برای ایجاد سفرهای هوایی ایمن و با  ها و صرفه جاده
های برخط )تشخیص برخط بهتر، تجزیه و  ی بهداشتی مبتنی بر سیستمها تراکم کمتر(، شبکه

های  تحلیل سریعتر آزمایشات، و مدیریت سریعتر(، مناقصه الکترونیکی )مدیریت شبکه
کنندگان(، شبکه مدیریت دولتی  تر برای مرتبط کردن خریداران با عرضه تر کم هزینه اثربخش

تر برای تبادل اطالعات مسئولین دولتی با یکدیگر  ینهاروپایی )برای مرتبط کردن بهتر و کم هز
ها، مرتبط  های اطالعات شهری )آوردن جامعه اطالعاتی به خانه و با شهروندان (، شاهراه

ای مانند خرید از راه دور، و آموزش مجازی(.  هکردن شهروندان به تعدادی از خدمات چند رسان
ایین به باال وجود دارد که در آن بخش خصوصی گرای از پ ها یک دیدگاه عمل در این برنامه

عنوان فیلتر عمل کرده و در صورت ضرورت،  کند و اتحادیه اروپا به هایی را اجرا می پروژه
کند. در برنامه روزآمد سال  های مالی برای بخش خصوصی را فراهم می قسمتی از حمایت

 موارد زیر می شود:مد نظر قرار گرفت که شامل این اتحادیه، پنج اولویت  4110
های  ویژه توسط شرکت هکارگیری تجارت الکترونیک ب ه، شامل برکا و بهبود محیط کسب

های آموزشی رسمی شروع شده و به  گذاری برای آینده، که با کالس کوچک و متوسط، سرمایه
ساسی در گذاری ا ویژه سرمایه هیابد، پشتیبانی فناوری اروپایی، ب العمر توسعه می یادگیری مادام

های کلیدی نوظهور که در مرحله اولیه تکامل هستند، قرار دادن افراد  زمینه توسعه بازار فناوری
های استخدام و کیفیت زندگی، تمرکز بر مشارکت اروپا در  در کانون توجه، برای بهبود فرصت

(.Skyrme, 2003)های جهانی.  زمینه
 

اروپايی دانش مديريت مرکز شده، ایجاد مرکزی برای  اقدامات انجامترین  یکی از مهم.
هدف این مرکز ایجاد زیربنای مشترک اروپایی برای . استمدیریت دانش اتحادیه اروپا 

های انجام کار در مدیریت دانش، با کمک یک شبکۀ پویا  ها و بهترین روش ها، ایده دیدگاه
 2222باشد. از سپتامبر  میافزار، و محققان  کنندگان نرم ها، مشاوران، تولید متشکل از شرکت

عنوان یک پایگاه  از طریق این شبکه شروع شده است. این مرکز به ها تجربهدانش و  متسهی
که دارای یک برنامه مشترک مدیریت  استسازمان اروپایی  12مشترک دانش برای بیش از 

محور برای توزیع، تسهیم و -، با این هدف که یک پایگاه مشترک شبکههستنددانش 
های انجام کار در خصوص مدیریت دانش  سازی دروس آموخته شده، و بهترین روش کپارچهی
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های مختلف برای تعریف استانداردهای اروپایی  شاخه نای از متخصصی ایجاد کند، تا شبکه
کارگیری مدیریت دانش، و  هها، مفاهیم، کاربردها و ب مشترک در زمینه اصطالحات، روش

باشد. این مرکز  د یک جامعۀ مدیریت دانش اروپایی زه در جهت ایجاهمچنین برای ایجاد انگی
ها، و  های آموزشی آنالین و حضوری، جلسات بحث، نظرخواهی اروپایی با برگزاری کارگاه

کند: زیر را دنبال می های هدفها،  مصاحبه
ن خاص، تسهیل و ایجاد انگیزه برای پرداختن به ای های موضوعرسانی در خصوص  اطالعـ 

 در جامعه مدیریت دانش اروپایی؛ های موضوع
 ها در درون جامعۀ مدیریت دانش اروپایی؛ سازی از افراد و سازمان شبکهـ 

، هستندهایی که عضو جامعه مدیریت دانش اروپایی  تسهیم دانش بین همۀ افراد و سازمانـ 
 توجه؛  عنوان یک نکته مهم قابل به

 های مربوطه در زمینه مدیریت دانش؛ قایع، و فعالیتها، و ترکیب نتایج حاصله از بحثـ 

 نگر. منظور بهبود روش با یک دیدگاه کل ، بهیادشدهارزیابی تأثیر همۀ موارد ـ 

توان  اگرچه بسیاری از ابتکارات موفق مدیریت دانش انجام شده در کشورهای دیگر را می     
های فرهنگی موجود و تأثیر  یست به تفاوتبا سازی این الگوها می الگوبرداری کرد، ولی در پیاده

( در خصوص تأثیر فرهنگ ملّی 2221وانگ ) پژوهش. برای مثال، کردآن بر نتیجه کار توجه 
های مدیریت دانش  بر عوامل مربوط به مدیریت دانش، انتظارات از مدیریت دانش، و فعالیت

که دو گروه مورد مطالعه  که در خصوص دو فرهنگ تایوانی و آمریکایی انجام شد، نشان داد
های  دارای عقاید مختلف در خصوص عناصر کلیدی مدیریت دانش، انتظارات متفاوت، و روش

ی وجود دارند که در اجرای لطور عام عوام . بههستندکاری متفاوت در خصوص مدیریت دانش 
آمیز مدیریت دانش تأثیر گذارند، ولی میزان تأثیر هر عامل ممکن است از کشوری به  موفقیت

کشور اروپایی، عوامل حیاتی  1انجام شده بر روی  پژوهشکشور دیگر متفاوت باشد. در نتیجه 
 ,Akhavan and Jafari).موفقیت در اجرای مدیریت دانش به شرح زیر شناسایی شدند

2006). 
ی برای نظارت بر آن و تجدید فرآیندو برنامه زمانی مناسب و هبردی جامع ریزی را برنامه. 4

نظرهای الزم در آینده، وجود داشته باشد و با آن بتوان نحوه رسیدن به هدف، تغییرات انجام 
 شده و نتایج بکارگیری مدیریت دانش را ارزیابی کرد.

ها  جو، پورتالند موتورهای جستمدیریت دانش )مانفناوری اطالعات و ارتباطات: ابزارهای . 2
 اند. شدت به زیرساخت فناوری وابسته و...( به

عین  های دولتی و خصوصی در جهت تشریک مساعی در سطح ملّی و در توجه به بخش . 3
حال رقابت در سطح سازمانی با استفاده از دانش. این موضوع، ضرورت بررسی برای میزان 
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های مدیریت دانش در سطح سازمانی،  نش، اجرای برنامهکارگیری مدیریت دا هآمادگی جهت ب
شناسایی و انگیزش بازیگران کلیدی موفقیت مدیریت دانش در داخل مرزهای سازمانی و 

شده را در سطح  گرفته کار ههای ب گیری نتایج تالش ها، و اندازه های متشکل از سازمان شبکه
 سازد. ملّی ضروری می

دار در زمینۀ ابتکارات مدیریت دانش  راهنمای عملی و معنی نواعن مدل عمومی مرجع که به. 1
های اقتصادی، فنی، ساختاری، فرهنگی، و اجتماعی و تأثیر متقابل این عناصر( در  )در زمینه

ترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت یا شکست  کند؛ و مهم داخل یک سازمان با جامعه عمل می
ها را  ها، و ابزارها( و روابط متقابل بین آنفرآیندها، افراد،  یابتکارات مدیریت دانش )مانند دارائ

های مبتدی در  تواند نقش مؤثری در خصوص راهنمایی سازمان کند. این مدل می تشریح می
های مختلف از یک مدل  زمینه استقرار مدیریت دانش ایفا کرده و از طرفی استفاده سازمان

ها شده و امکان  های مدیریت دانش سایر سازمان ستمها از سی مرجع، موجب درک بهتر سازمان
 .کند میها را در سطح ملّی بیشتر  های متشکل از سازمان افزایی دانش ناشی از شبکه هم
مستمر مأموریت،  فرآیندعنوان یک  بایست به رهبری در سطوح سازمانی و ملّی که می. 1

ازمان یا کشور خود را به طور دقیقی ابتکارات مدیریت دانش س های هدفانداز، راهبرد، و  چشم
بایست بر اساس  شده مدیریت دانش در سطح ملّی، می تعریف کنند. راهبرد و اهداف تعریف

الزامات محیطی آتی و توسعۀ دانش در حوزه های مربوط در داخل )کشور یا سازمان( و خارج، 
 و سازمانی، بازنگری شوند.کارگیری ابتکارات مدیریت دانش در سطح ملّی  هو نتایج حاصله از ب

ها و رفتارهای مدیران و کارکنان و ایجاد فرهنگ  مدیریت تغییر در جهت تغییر نگرش. 1
ها، و یا استقرار  کارگیری راه حل هب در راستایبستر فرهنگی الزم  تشکیلپرور که برای  دانش

غییر، به تیم پروژه ها، عمل کند. ابعاد ساختار مدیریت ت های مدیریت دانش در سازمان سیستم
های فرآیندکند تا بررسی کند که آیا عوامل مرتبط در  مدیریت دانش سازمان کمک می

 اند یا خیر. کارگیری مدیریت دانش و تغییر، جواب داده شده هب
بینی  پیش قابل شدت پویا و غیر گویی به محیط به عنوان راهی برای پاسخ یادگیری سازمانی به. 3

، قادر اه ، سازمانی است که با خلق، اکتساب، و انتقال قابلیتهگیرند زمان یادکار: یک سا و کسب
. یادگیری سازمانی، بیانگر حالتی استهای جدید  به تغییر رفتار خود بر اساس دانش و دیدگاه

است که سازمان، مزیت رقابتی آینده خود را وابسته به یادگیری مستمر و استفاده از دانش، و 
داند. در سطح ملّی، ابتکاراتی که  د برای هماهنگی با شرایط متغیر محیطی میهای خو قابلیت

های مختلف فعالیت شوند، در راستای  در سطح صنایع و حوزه همنجر به ایجاد رقابت سازند
 گیرنده بسیار مؤثر است. های یاد ها برای تبدیل شدن به سازمان حرکت سازمان
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های سازمان: توسعۀ  نبع اصلی تولید دانش فنی و قابلیتعنوان م توجه به منابع انسانی به. 0
مند و مستمر و توجه به نیروی انسانی، امکان بیشتری برای تبدیل شدن سازمان به یک  نظام

گیرنده دارد. مدیریت اثربخش دانش در رابطه با کارکنان، به معنی ایجاد  سازمان موفق یاد
ها استفاده مناسب نماید.  ا پرورش داده، و از آنها ر سازمانی است که بتواند استعدادهای آن

بخش است و کارکنان  بدین معنی که فضای سازمان طوری است که کار کردن در آن لذت
های خود را با همکاران و مشتریان خود  توانند در این فضا مطالب جدید یاد بگیرند و آموخته می

 تسهیم کنند.
ها پرهزینه است. غالب  ضروری در محیط سازمان گذاری: همیشه انجام تغییرات سرمایه. 1

خصوص در  ههای بزرگتر و ب ویژه در سازمان هشدن بر موانع مربوط به فرهنگ سازمانی، ب
مقیاس وسیع کشوری مستلزم صرف زمان، انرژی، و هزینه باالست. به همین دلیل هر تغییری 

سطوح کالن و ملّی نیاز به  ویژه در هکارگیری سیستم مدیریت دانش، ب همانند ایجاد و ب
 توجهی دارد. گذاری و تخصیص بودجه قابل سرمایه

نظام از افراد در داخل -جوامع کاری: جامعه کاری یک تشریک مساعی غیررسمی و خود .42
. زمانی که هستند، عالیق و اقدامات مشترک ها هدفکه دارای  تهاس ها یا بین سازمان سازمان

ها ممکن  دهد که برای اعضای خود مفید است، آن ن نشان مییک جامعه کاری در طول زما
است با انتخاب یک نام برای گروه، و یک سیستم معمول برای تبادل اطالعات و دانش از 

. ایجاد زمینه برای ایجاد و کنندکننده، اقدام به رسمی کردن جایگاه آن  طریق ابزارهای تسهیل
های متشکل از این جوامع در سطح ملّی،  شبکهها و ایجاد  تقویت جوامع کاری در سازمان

ها و در سطح ملّی  تواند عامل مؤثری در راستای تسهیل استقرار مدیریت دانش در سازمان می
 باشد.

های دانش و جامعیت سیستم مدیریت دانش در کل سازمان،  آموزش: برای اشاعه سیاست. 44
بوط به دانش آشنا شوند. بنابراین سیستم طور کامل و عمیق با مفاهیم مر بایست به کارکنان می

خواهد مدیریت  ها در کشوری که می های آموزشی، برای سازمان پرورش و برنامه و آموزش
العمر  یک فعالیت مادام ،. در یک جامعه دانشی، آموزشهستندکار بگیرد، بسیار مهم  هدانش را ب

 یابد.  ها نیز ادامه می ازماناست، که از مدرسه شروع شده و در زمان اشتغال افراد در س

های دانش کم و بیش داوطلبانه بوده و دانش تا حدود زیادی شخصی فرآیند فرهنگ: .42
است، قبل از اینکه کارکنان سازمان واقعاً شروع به درگیر کردن خود در توسعه، تسهیم، و 

گیزش، احساس های ان استفاده از دانش کنند، الزم است فرهنگی وجود داشته باشد که ویژگی
سازی، اعتماد، و احترام در آن وجود داشته باشد. این به معنی نیاز به  تعلق به سازمان، توانمند

ها و میزانی که آن  میزان دانش آن فرهنگی است که در آن میزان احترام به افراد بر اساس
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نی به میزان . با توجه به اینکه فرهنگ سازمادانش را در اختیار سازمان قرار می دهند، است
پذیرد، لذا برای استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در یک  زیادی از فرهنگ ملّی تأثیر می

انجام  یادشدههای  کشور، الزم است در سطح ملّی اقدامات هماهنگی در زمینۀ بهبود ویژگی
 شود.

یت آل، بهتر است که به جای اجرای فوری پروژه مدیر اجرای آزمایشی: در حالت ایده. 43
تر در سطح یک کشور، یک مرحلۀ اجرای آزمایشی  دانش در یک سازمان و یا در مقیاس وسیع

های  اجرای آزمایشی و اجتناب از دام فرآیندوجود داشته باشد، که در آن امکان یادگیری از 
. اجرای داشته باشددر کل سازمان یا در کل کشور وجود  فرآیندموجود در زمان اجرای 

بازخور برای انجام اصالحات مورد نیاز، بر اساس شرایط آتی داشته  فرآیندیک آزمایشی باید 
 باشد.

توانند بر  ، عوامل مهم دیگری نیز وجود دارند که مییادشدهسایر موارد: عالوه بر عوامل . 41
آمیز مدیریت دانش و یا عوامل مؤثر بر آن، تأثیر بگذارند. این عوامل شامل:  اجرای موفقیت

ها و  می، حمایت دولت، چاپ نشریات مختلف در خصوص مدیریت دانش، کنفرانسآگاهی عمو
های تخت یا  آکادمیک در زمینه مدیریت دانش، ایجاد سازمان های پژوهشسمینارها، 

ها و کشورهای دیگر. از میان  های موفق سازمان ساختارهای افقی، و الگو برداری از برنامه
اطالعات و  ریزی راهبردی، آگاهی عمومی، و فناوری امهویژه سه عامل برن هب یادشدهعوامل 

. بدین تر هستند های کالن مدیریت دانش مهم برای موفقیت برنامهارتباطات در سطح ملّی، 
معنی که کشورها برای اجرای موفق و مؤثر برنامه های مدیریت دانش در سطح ملّی، می 

ایجاد آگاهی عمومی در این زمینه اقدام  بایست معتقد به برنامه ریزی راهبردی بوده و در جهت
های فناوری اطالعات و ارتباطات خود را تقویت کنند. راهبردهای ملّی در این  کنند و زیرساخت

ها در  دقت تهیه شوند، زیرا راهنمای ادامه سایر فعالیت بایست به زمینه بسیار مهم بوده و می
های مدیریت دانش در  رگیری برنامهکا ه. همچنین آگاهی عمومی برای بهستندسطح ملّی 

های  تواند به نتایج زیادی از جمله انتشارات، برنامه و می استسطح کل جامعه ضروری 
ساخت عالوه، زیر هها و سمینارها در زمینه مدیریت دانش منجر شود. ب آموزشی، و کنفرانس

های مدیریت  برنامهسازی  قوی فناوری اطالعات و ارتباطات که جزو الزامات مربوط به پیاده
گذاری دولت  دانش است، به دلیل نیاز به هزینه و امکانات زیاد، تنها با حمایت و سرمایه

ها در کشورهای موفق به اهمیت دانش و مدیریت آن پی  پذیر است. امروزه دولت امکان
ه و در ویژه در کشورهای پیشرفت ههای مرتبط با مدیریت دانش ب اند، به همین دلیل فعالیت برده

 شود. حال توسعه، در سطوح باالی مملکتی رهبری می
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اینک، پس از معرفی اجمالی قانون .مديريتدانشدرقانونمديريتخدماتکشوری
مدیریت خدمات کشوری و حوزه شمول آن، مقررات و تمهیدات توسعه دانش و مدیریت دانش 

 .شود میدر این قانون، و امکان توسعه این گونه مقررات بررسی 

 420قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر .قانونمديريتخدماتکشوریمعرفیـ

هزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون  تبصره در جلسه تاریخ هشتم مهر ماه یک 421ماده و 
مشترک رسیدگی به الیحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسالمی طبق اصل هشتاد 

و پس از موافقت مجلس شورای  شدهتصویب  4اسالمی ایران و پنجم قانون اساسی جمهوری
با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال به تأیید شورای  40/3/4301اسالمی در جلسه تاریخ 

، راهبردها و ها تعریفنگهبان رسیده است. این قانون دارای پانزده فصل با عناوین زیر است: 
تار سازمانی، فناوری اطالعات و خدمات اداری، فناوری انجام وظایف دولت، حقوق مردم، ساخ

ورود به خدمت، استخدام، انتصاب و ارتقاء شغلی، توانمندسازی کارمندان، حقوق و مزایا، 
ارزیابی عملکرد، حقوق و تکالیف کارمندان، تأمین اجتماعی، شورای عالی اداری و شورای 

های پیشرفته این قانون،  جنبه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، و مقررات مختلف. یکی از
های مشمول و در کلّ  تمهیدات گوناگون آن برای توسعه دانش و مدیریت دانش در دستگاه

 نظام اداری کشور است.
 
 کشوریـ خدمات مديريت قانون شمول کلیه قانون، این  443به موجب ماده .حوزه

که زیر نظر  یهای سازمان به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیالت و 2یهای اجرائ دستگاه
که با  یغیر دولت یعموم یشوند، وزارت اطالعات، نهادها یاداره م یمستقیم مقام معظم رهبر

دیوان  یمستشار یها و قضات هیأت ی، اعضاء هیأت علم3تطبیق دارند 3تعریف ماده 

                                                 
اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به . 4

تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار  دیگری نیست. مجلس نمی
های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین  از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون وضع بعضی

  ها با مجلس خواهد بود... شود و تصویب نهایی آن نماید به صورت آزمایشی اجرا می در مدتی که مجلس تعیین می
 یها ، شرکتیغیردولت یعموم ی، مؤسسات یا نهادهایلتها، مؤسسات دو این قانون، کلیه وزارتخانه 1بر اساس ماده . 2

ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملّی نفت ایران،  که شمول قانون بر آن یهای و کلیه دستگاه لتیدو
 .شوند ، دستگاه اجرایی نامیده مییدولت یها ها و بیمه ، بانکیصنایع ایران، بانک مرکز یسازمان گسترش و نوساز

 یاست که دارا یمشخص ی: واحد سازمانیغیردولت یمؤسسه یا نهاد عموم" یادشدهقانون  3بر اساس تعریف ماده. 3
شود و بیش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از  یاست و با تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا م یاستقالل حقوق

  است که جنبه عمومی دارد. یخدماتدار وظایف و  محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده



 

 44 ...تيريو توسعه دانش و مد دیتمه یکاوش نظام قانون

 ینگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبر یشورا ،4کشور محاسبات
مطابق نظر مقام  یو انتظام ینظام یشوند و در خصوص نیروها یمقررات این قانون م مشمول

 شود. یعمل م یمعظم رهبر
 

 دانشـ مديريت و دانش توسعه با بررسی مقررات تمهیدات توسعه دانش و .تمهید
های  توان ذیل عنوان مدیریت دانش در قانون مدیریت خدمات کشوری، این مقررات را می

 بندی نمود. های اجرایی دسته نشی، رفتار دانشی و تعامالت دانشی محیطی دستگاهساختار دا
های ساختاری مقررات دانشی قانون مدیریت  بارزترین جلوه.هایاجرايیساختاردانشیدستگاهـ

های دانشی، نظام پیشنهادها،  های برون سپاری فعالیت خدمات کشوری را می توان ذیل عنوان
های اجرایی، پایگاه اطالعات ایرانیان، و بانک اطالعات مدیران  ندان دستگاهنظام آموزش کارم

 بررسی کرد.
به منظور  یاجرائ یها دستگاه »این قانون  41به موجب ماده .های دانشی برون سپاری فعالیت

انجام خدمات  یارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برا
و  ی، بازنگرینوین مدیریت یها توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام یها ر زمینهد یا مشاوره

و  یانسان یها ، توسعه و مدیریت سرمایهیتشکیالت یها و ساختارها پاالیش وظایف و مأموریت
تأیید صالحیت  یو مؤسسات خصوص ی، دولتی، پژوهشیبا مراکز آموزش ینوین ادار یفناوریها

 .«ربط عقد قرارداد نمایند یایت مقررات ذشده توسط سازمان، با رع
 یها توانند در قالب برنامه ی م یاجرائ یها دستگاه»قانون این  11به موجب تبصره ماده      

ها و مؤسسات آموزش  مورد نیاز خود با دانشگاه یآموزش یها دوره یاجرا یمصوب برا یآموزش
، اجراء و یتوانند کلیه مراحل طراح یبور ممز یها انعقاد قرار داد نمایند. همچنین دستگاه یعال

و  یخود را به مؤسسات و مراکز آموزش یو پژوهش یآموزش یها ها و فعالیت دوره یارزشیاب
د سازمان رسیده باشد، أییها به ت آن یو تخصص یکه صالحیت فن یو غیر دولت یدولت یپژوهش

 .«واگذار نمایند
منظور ایجاد  های اجرائی مکلفند به دستگاه»ون این قان 22به موجب ماده .نظام پیشنهادها

ربط خود  مندی از فکر و اندیشه و خالقیت کارمندان ذی انگیزه و افزایش کارآیی و بهره
آن در   کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری و ساز

                                                 
های مستشاری(( در متن این ماده بوده ولی بعد از ارسال ))قانون(( برای رئیس جمهور، نایب رئیس  عبارت ))هیأت. 2

. متن این نامه "زائد بوده و باید حذف شود"مجلس شورای اسالمی طی نامه ای به عنوان رئیس جمهور نوشته است که 
 است:  در منبع زیر آمده

  .1، تهران، فرمنش، ص 4301قانون مدیریت خدمات کشوری، گردآوری و تنظیم یوسف رونق، چاپ پنجم: 
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ای  نامه داخت پاداش بر اساس آئینها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پر گیری تصمیم
 .«رسد خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

ریزی  منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه»این قانون،  42بر اساس ماده
 .«استکشور 

موظف است  ،ازمانس »این قانون  10موجب ماده  به.های اجرایی نظام آموزش کارمندان دستگاه
های اجرائی، نظام آموزش کارمندان  منظور ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی دستگاه به

ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و  های اجرائی را به گونه دستگاه
های الزم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در  نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه

ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش  آموزش تامین نماید به نحوی که رابطه رآیندف
براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار  یبرقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزش

 .4«گردند
و  اطالعاتی  منظور ایجاد زیر ساخت به »این قانون  12به موجب ماده .پایگاه اطالعات ایرانیان

تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطالعات در خدمات اداری، دولت موظف است از 
های  طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسالمی ایران و مشارکت کلیه دستگاه

تبصره  1این ماده دارای  .«اجرائی پایگاه اطالعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید
استفاده از شمار ملّی و کد پستی از طریق  آن این پایگاه با 4صره بموجب ت بهاست که 

 . 2گردد ها تشکیل می ها و اطالعات موجود دستگاه دهی، هدایت و اتصال داده سامان
منظور حفظ  سازمان مکلف است به»این قانون  11موجب ماده  به .بانک اطالعات مدیران

های مدیریت نسبت به ایجاد  پست اد واجد شرایط احرازشناسایی افر های انسانی و سرمایه
 .«ربط اقدام نماید بانک اطالعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی

                                                 
در زیرنویس باال، و تبصره آن در  11های پژوهشی( است. ماده  و تبصره آن نیز راجع به نظام آموزش )و فعالیت 11ماده . 4

ها و  مدیریت خدمات کشوری سازمان موظف است برنامهقانون  11متن مقاله آمده است. همچنین به موجب ماده 
های  ها و دستگاه های مورد انتظار در بخش های اجرایی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقش سامانه

 باشد.  ربط می های ذی اجرایی کشور تنظیم نمایند و هر گونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره
 

های مربوط به خود را با  های اطالعات داده پایگاه 4301های اجرائی موظفند تا پایان سال  کلیه دستگاه -2ه تبصر. 2
  استفاده از شماره ملّی و کد پستی آماده نمایند. 

 آئین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.  -3تبصره 
باشد. هر گونه ارائه خدمات و  رح در این ماده میصی و نظارت بر حسن انجام تکالیف مسازمان مسئول پیگیر -1تبصره 

بدون استفاده از  4300باشد از سال  ها می قراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنرب
 باشد. ممنوع می های اجرائی شمار ملّی و کدپستی توسط دستگاه
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 دستگاهـ تعامالتمحیطی و دانشی اری مقررات رفتهای  بارزترین جلوه .هایاجرايیرفتار
همیت دانش در شرایط های ا توان ذیل عنوان دانشی قانون مدیریت خدمات کشوری را می

 کارگیری بازنشستگان متخصص بررسی کرد. استخدام، توانمندسازی، و به
دارا بودن مدرک "این قانون  12ماده  "و "به موجب بند .اهمیت دانش در شرایط استخدام

ها  تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز )برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آن
موجب تبصره  های اجرایی است. به از شرایط عمومی استخدام در دستگاه "ده است(بینی ش پیش

شناسی و باالتر رهای اجرائی در مشاغل تخصصی و کا استخدام افراد در دستگاه"این ماده،  2
باشد که عناوین  اطالعات می  فناوری یهای پایه و عموم منوط به احراز توانایی آنان در مهارت

این  11موجب ماده  . به"توسط سازمان تهیه و ابالغ خواهد شد یادشدههای  و محتوای مهارت
حصول اطمینان از لیاقت )علمی، اعتقادی و اخالقی(، کاردانی، عالقه به کار، خالقیت، "قانون 

نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز الزم با 
های آموزشی و  طی دوره "و  "صالحیت کارمندان رسمی تشخیص کمیته تخصصی تعیین

و  "الف")بندهای  باشد از شرایط رسمی منظور شدن کارکنان آزمایشی می "کسب امتیاز الزم
 .("ب"

سازی و  کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند"این قانون  12موجب ماده  به.توانمندسازی
ها و الگوهای  های اجرائی شیوه خود اقدام نمایند. دستگاههای شغلی  ها و توانایی افزایش مهارت

م کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابالغ والزم برای افزایش توان و توان سنجی مدا
سازمان موظف "این قانون  11موجب ماده  . همچنین به"شود به مورد اجرا خواهند گذارد می

ری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و های اجرائی مؤث ها و سامانه است برنامه
های اجرائی کشور تنظیم نماید و هر گونه انتصاب  ها و دستگاه های مورد انتظار در بخش نقش

 باشد. ربط می های ذی و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره
دمت توانند در طول مدت خ های اجرایی می کارمندان دستگاه"نیز  01ماده  4اساس تبصره  بر

ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در  خود با موافقت دستگاه ذی
صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیالت عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل 

 . "کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود
 
کارگیری بازنشستگان  بهن قانون ای 11موجب ماده  به.کارگیری بازنشستگان متخصص به

ها،  عنوان اعضای کمیته متخصص )با مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر( در موارد خاص به
های حقوقی  ای غیر مستمر، تدریس و مشاوره ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره کمیسیون

سوم ساعت های اجرایی از یک  ها در دستگاه مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آن
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الزحمه این افراد متناسب با ساعات  باشد. حق اداری کارمندان مؤظف تجاوز نکند بالمانع می
 گردد. کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می

 
 دانشـ محیطی اجرايیدستگاهمدار-تعامالت های دولتی و  تقویت حمایت از بخش غیر.

مدار مقرر شده برای -توان از بارزترین تعامالت محیطی دانش اطالع رسانی به مردم را می
های اجرایی دانست. دستگاه

های اجرائی موظفند  دستگاه»این قانون  22موجب ماده  به.تقویت حمایت از بخش غیر دولتی
منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی اقدامات الزم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد  به

های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیر دولتی بر اساس  کتسهیالت و کم
 . «رسد، به عمل آورند ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می نامه آئین

، 43هایی دانست که در ماده های  توان در راستای تحقق نقش این وظیفه دستگاه اجرایی را می
.  این ماده امکان انتقال 4ش غیردولتی در نظر گرفته شده استهمین قانون برای بخ 41، و 41

 کند. دانش از بخش خصوصی به بخش خصوصی را در قالب خرید خدمات فراهم می

های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول  امور تصدی» این قانون 43مادهبر اساس 
یق توسعه بخش تعاونی و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از طر و بیست

خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صالحیت شده و بانظارت و حمایت 
 : «های ذیل انجام می گردد دولت و با استفاده از شیوه

اعمال حمایت های الزم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی  .4
از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و خرید خدمات  .2غیردولتی مجری این وظایف. 

 مؤسسات عمومی غیردولتی 
دولتی از طریق اجاره،  مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر .3

 واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی. 

                                                 
 قانون مدیریت خدمات کشوری: 41، و 41، 43های  ماده. 4

های اجرائی توسط بخش غیر دولتی،) تعاونی و خصوصی و  امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه -41ماده 
نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی( انجام خواهد شد و در موارد استثنایی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی 

 م خواهد شد. انجا
(قانون اساسی جمهوری اسالمی جمهوری اسالمی  11های اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم) امور تصدیی -41ماده 

گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و  دولتی واگذار می های ابالغی مقام معظم رهبری به بخش غیر ایران و سیاست
کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و  کنندگان و مصرف حقوق تولیدمقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع 

ها و مزیت الزم و  گذاری و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم کردن زمینه توسعه و امنیت سرمایه
رفع بیکاری را فراهم نماید. 
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ی واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عموم .1
ایجاد و اداره واحدهای دولتی  .1غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات. 

 های اجرائی  موضوع این ماده توسط دستگاه
( 1لغایت 4الذکر )  اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق .4 تبصره

 فه دولت است. مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظی
موجب این ماده  تأیید صالحیت علمی و اخالقی کلیه افراد موضوع این قانون که به .2تبصره 

بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم   های آموزشی، در بخش
 این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات

 ."مربوط است

های اجرائی مکلفند مردم را با حقوق  دستگاهاین قانون  21موجب ماده  به .رسانی به مردم اطالع
های اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به  و تکالیف خود در تعامل با دستگاه

ارتقاء داده و ویژه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را 
ون نیز از این قان 23اطالعات الزم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند. ماده 

مراحل، زمان و  ،های اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه دستگاه "جمله مقرر می دارد 
مختلف به  ها را مستند و شفاف نموده و از طرق کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آن

 . برسانند اطالع مردم
نیز  "اطالع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات "این قانون  33موجب ماده  به

 های اجرایی مقرر شده است. جزء وظایف دستگاه
 

وپیشنهادهاگیرینتیجه
یت موضوع مدیر مبانی نظریبا عنایت به آنچه که بیان شد و نظر به مطابقت متن قانون با 

                 رسیم که قانون مدیریت خدمات کشوری دارای مقرراتی برای دانش به این نتیجه می
های اجرایی در هر سه بعد ساختار، رفتار، و تعامالت محیطی  مدار کردن دستگاه-دانش

باشد. می
ضای رساند، مورد اقت این تحول، ضمن این که هماهنگی با دانش پیشرفته مدیریت را می     

 تحقق نقشی است که همین قانون برای دولت، و برای بخش غیر دولتی در نظر گرفته است.
 شود با توجه به این امر، پیشنهادهای زیر ارائه می
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منظور ایجاد زمینه مساعد برای اجرای موفق این قانون با تأکید بر جنبه دانشی مواد آن،  به     
 شود: پیشنهادهای زیر ارائه می

احی و استقرار سیستم جامع ملّی در جهت اطالع رسانی الکترونیکی به مردم و استفاده از طرـ 
پایگاه اطالعات مشترک ملّی. الزمه این کار، تقویت زیرساخت فناوری اطالعات از نظر سخت 
افزاری و نرم افزاری و آموزش همگانی در زمینه استفاده از فناوری اطالعات در انجام کارها 

 م می باشد.توسط مرد

سازمان های مشمول این قانون  تهیه و اجرای برنامه ارزیابی و بازنگری وب سایتهای کلیهـ 
ها برای انجام تعهداتی که در این قانون از نظر انجام  در سطح ملّی و با هدف روزآمد کردن آن

 رسانی بر عهده آنان گذاشته شده است. وظیفه اطالع
عنوان بخشی از اطالعات  های ایرانیان به مربوط به تخصصآوری اطالعات  بینی جمع پیشـ 

سازی از  ها و امکان شبکه پایگاه ایرانیان برای ایجاد امکان توسعه استفاده ملّی از این تخصص
 متخصصین ایرانی برای هم افزایی ناشی از تسهیم دانش آنان.

ش بیرونی با شناسایی بندی دانش بیرون و درون نظام اداری کشور و وارد کردن دان شبکهـ 
اطالعاتی خاص که های آموزشی و پژوهشی با استفاده از بانک  مراکز توانمند در اجرای دوره

 شود. در سطح ملّی ایجاد می

های  های مرتبط با مدیریت دانش در طراحی و تنظیم تشکیالت دستگاه پست بینی پیشـ 
 .اجرائی

 ها با یکدیگر. ازمانطراحی سیستم تسهیم دانش واحدهای سازمانی وسـ 

به نحوی که پیشنهادهای مفید و موفق اجرا  ای پیشنهادهای جامع ملّی رایانه سیستمایجاد ـ 
منظور الگوبرداری و استفاده در سطح ملّی در این سیستم قرار داده شود  ها به شده درسازمان

ز دوباره کاری های مختلف امکان دسترسی و استفاده از آن را داشته باشند، تا ا وسازمان
 ها نیز جلوگیری شود.  درسازمان

و مؤثر هر سازمان را شناسایی کند و  هایی که بازنشستگان متخصص بینی برنامه پیشـ 
صورت مشاور در واحد مربوطه فعالیت  بالفاصله بعد از بازنشستگی بتوانند در سازمان خود به

ستفاده در سازمان فراهم شود؛ تا بتوان آنان برای ا ها تجربهکنند، و امکان مستندسازی دانش و 
ها را استفاده کرد و با ترکیب دانش و تجربه آنان و مستندسازی، آن را  و دانش آن ها تجربه

 های اجرایی قرار داد. برای استفاده مجدد در اختیار فعاالن دستگاه
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