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   زدانش دل پیر برنا بود  توانا بود هرکه دانا بود

 
  بر"یشدان توان" يباره حکیم توس درکالم نغزهزار سال است که  تردید بیش از یکبی  

 تا جهان، استه دطول کشینیز  اما همین مدت زمان . افزوده است جهانغناي ادبیات ایران و

 knowledge is“ ا دریابد و نداي حکیم توس کهدرستی و عظمت این حرف ریکپارچه، 

power”، مدیریت دانشبحث هاي مرتبط با  نظریهي فلسفیشالوده (knowledge 

management)کارل اریک  از زبان متفکرینی چون د وي غرب سیطره یاب بر اندیشه، شود

 نه تنها ،آیدکه از شواهد برمی  چنان شده است واین بحث آغاز . شودیده شنی و پیتر دراکربسیو

در  .رود بشر امروز پیش می در عمق افکارنفوذ  و، بلکه به سوي عالمگیر شدنندارد ایستادنسر باز

.  ضروري استبراي پذیرش این مسئلهجامعه کتابداري و اطالع رسانی   آمادگی،چنین احوالی

 و یدانش  توانایی است که دربرگیرنده مصادیقو عملکرده آشنایی با مفاهیم ،وجهی از این آمادگی

 شود، میمنتسباندرکار دانش که به فعاالن دست جمله مفاهیمی از . استمفاهیم مرتبط با آن

 کند؟دانشکار کیست و چه می  اما. است(Knowledge Worker)» دانشکار« مفهوم

در میالدي  1959 در سال اولین بار دیریت امریکا، آن را پیتر دراکر، غول ماین مفهوم که 

 هي کسی است کا، به معنکرد  مطرح(Landmarks of Tomorrow) هاي فردانشانه شکتاب
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یا تبدیل   فراهم آوري، تجزیه و تحلیل)در قیاس با تولید کاالها و خدمات( وي ي اصلیمشغله

ه به  انجام کارهایی کراهدانشکار کسی است که از ، 2ث از دین هورواتعبیر دیگربه . 1اطالعات است

 کسی باشد که مکن است دانشکار ممثال،. کند معاش میامراراست   تولید یا مصرف دانش مربوط

ریزي، دریافت، جستجو، تجزیه و تحلیل، سازماندهی،  مرتبط با برنامههايزمینهیک از  در هر

 ؛ و یاانتقال یا تجارت اطالعات به کار اشتغال داشته باشد ،ی، توزیع، بازاریابی نویسذخیره، برنامه

 اگر شرایط اما .تولید شده است که از این طریق  است استفاده از دانشیي شغلش در حیطه کهکسی

 ،ايیابیم که در چنین جامعهخوبی درمیه ، بمحور را در نظر بگیریمي دانشعمومی یک جامعه

 در ،نخستي در وهله ،نیز دانش یکی هستند و تجلّی این امر يتولید کننده و استفاده کننده

ي  افراد هم تولیدکنندهيبه بیان دیگر، در سازمانهاي دانش محور، همه. ها مشهود استسازمان

شواهد و نظریات حاکی .  آن و همه به نوعی با دانش سروکار دارنديند و هم مصرف کنندهادانش

 روبتان روـ داس.جوامع دانشی است  استقرار حال حرکت به سوير د امروزاست که جهاناز این 

ها و اینترنت و خدمات و قابلیت. مقایسه کردروئی با اینترنت  رویابا توان را می با این موقعیتشدن

  بود؛ هرکس زودتر آن را باور کرد وي امروز بشري جامعهمحتوم سرنوشت ،فضاي آن، به نوعی

  با شتاب، به ناچار،ه این صرافت افتادمند شد؛ و هرکس دیرتر ب آن بهره، زودتر از مواهبپذیرفت

 براي پذیرش هرقدر.  مبتنی بر دانش نیز همینطور استي جامعه.دمها برآبیشتر در پی جبران فاصله

ي داشته  آمادگی بیشتر»مدیریت دانش« امکانات و ابزارهاي آن به ویژه  ازگیريره بهاین فضا و

 در چنین .شویممند مییم و زودتر از ثمرات آن بهرهکنر از مراحل بحرانی آن عبور می، زودتباشیم

بایست براي هستند و الجرم می» دانشکار«تردیدي نیست که همه به نوعی طبق تعاریف، اي، جامعه

  و البته خردورزيیکی از رموز این مهیا بودن، به قول حکیم توس، دانایی. دانشکاري مهیا باشند

محور و ، دانشبراي این منظور، ناگفته پیداست که باید ساختار ذهنی و فکري انسان. است

 به در اثري که در اصل راهنماي تفکر، 2008سال این معنا را ویلیام شریدان در . خردمحور باشد

                                                
1. http://www.businessdictionary.com/definition/knowledge-worker.html 
2. Dean Horvath. http://searchcrm.techtarget.com/definition/knowledge-worker  

http://www.businessdictionary.com/definition/knowledge-worker.html
http://searchcrm.techtarget.com/definition/knowledge-worker
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به   منتشر و (UNPAN) مثابه یک دانشکار است، توسط شبکه مدیریت دولتی سازمان ملل متحد

 و همگان  به طور رایگان در دسترس است3این اثر روي سایت این شبکه. خوبی تبیین کرده است

در اینجا فقط به .  ببینند شده براي مفهوم دانشکار راتعریف، چارچوب می توانند با مراجعه به آن

ه است، کرد ریدان در صفحات مقدماتی کتابش بیانطور که ش همانکه کنم بیان این نکته بسنده می

مانند دانشجویان، متفکرین، (آیند پردازش عالمانه اطالعات است  فر مستلزمهرکس که شغلش

به نام نقشه فکري  استفاده از ابزار یا تکنیکی نیازمند ...)ران، متخصصین، نیروهاي پشتیبانی ومدی

(MindMap) است آن مبدع آن بوده است،) 1993(، که تونی بوزان  مبناي فکري این تکنیک.است 

 و در قالبشوند ها به تصویر کشیده میاي از فهرستي دانش بشري در سلسلهکه مفاهیم هسته

را تصویري تواند از دانش فرد می  با استفاده از این تکنیک، درواقع.یابندنقشه فکري سازمان می

ن کار، فرد دانشکار براي ای. آیند آن بر نمی بیاني و مجسم کند که کلمات به تنهایی از عهدهارائه

الزم  ،بیند، به ویژه زمانی که در آنها عدم تناسب و انطباق میدر برخورد با موضوعات و مفاهیم

تا حد یک استاندارد رایج مانند پول، (موضوعات تخفیف  -1: دمجهز باشمهارت به چند است 

ورها، نند باهاي مشخص؛ ماقضاوت/به ابعاد ( موضوعات جداسازي-2 ) رأي، و غیرهانرژي،

).  را بیابدايي تازه در امري، بعد نهفتهد بدین معنا که بتوان( ابتکار - 3 و )ارزشها، ارجحیتها، و غیره

 که جزئیات آن در کتاب شریدان  است شدهها و راهکارهایی آوردهالبته براي همه اینها دستورالعمل

  .خواندنی است

  یک جامعه دانشی، براي انجام درست وظایفش،دانشکاِرنمایاند که همین مختصر به ما می  

خوشبختانه . نتی مجهز باشد سيهاي معمول و سادههایی فراتر از روشبایست به توانمنديمی

اي  جامعهت به سمکشور ما، همگی حکایت از حرکت در هاي ترسیم شدهها و نقشهبرنامه

اما اکنون سئوال این است که آیا . مایاندن همین را میمحور دارد و چشم انداز بیست ساله نیزدانش

 را؟ و چه و اگر خیر، چ،اگر بلی، تا چه حد وجود دارد؟  دانشکاران امروز و فردااین آمادگی در ما

                                                
3. Available on the United Nations Public Administration Network at: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan031277.pdf  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan031277.pdf
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براي کسب ر، ـ حاضدر وضعیتآید، به نظر میی در ما ایجاد شود؟ ـ تا این آمادگردـباید ک

  .ی براي این سئواالت بیابیمپاسخوظیفه داریم هاي الزم هریک از ما آمادگی
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