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Abstract
Proper management of resources and facilities in the country, and above all the
management of knowledge and information flow at the national level is one of
the most fundamental factors in realizing the concept of resistance economy. The
purpose of this study is to investigate the quality of police law enforcement services
as one of the organizations that considers Daneshvari as one of its strategic policies
in the ability to predict events and turn security threats in the community into
opportunities for public comfort. This study has been done by content analysis
and citation methods. Knowledge management in the police are strategies and
processes that are able to produce and flow knowledge in order to create and meet
the expectations of the police organization. Therefore, knowledge management is a
challenge to discover the knowledge of the police and even the people. One of the
measures that can be considered in the direction of knowledge-based policing of
Iran is understanding the necessity and importance of using strategic models and its
design and implementation. At the same time, in order to achieve knowledge-based
policing, in addition to measures such as developing research centers, promoting the
role and share of police academic sciences, and establishing appropriate interactions
and platforms, attracting people to cooperate with the police and establish community
feedback channels and strengthen knowledge-oriented managers; the “learner
police” and the “knowledgeable police” should not be forgotten. In this research, the
concept of knowledge management, its importance, models, and strategies for using
knowledge management in law enforcement are discussed.
Keywords: Knowledge management; community-based policing; knowledge-based
policing; resistance economics
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چکیده

مدیریــت صحیــح منابــع و امکانــات موجــود در کشــور و در رأس آن مدیریــت دانــش و جر یــان
اطالعــات در ســطح ملــی یکــی از اساسـیترین عوامــل در تحقــق مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی اســت.
هــدف از تحقیــق حاضــر ،بررســی کیفیــت خدمــات انتظامــی پلیس بــه عنوان یکی از ســازمانهایی
کــه ،دانشــوری را جــزء سیاس ـتهای راهبــردی خــود در توانایــی پیــش بینــی رخدادهــا و تبدیــل
تهدیدهــای امنیتــی جامعــه بــه فرصتهایــی بــرای آســایش مــردم اســت کــه بــا روش تحلیــل
محتوایــی و اســتنادی انجــام شــده اســت .مدیریــت دانــش در پلیــس ،راهبرهــا و فرایندهایــی
هســتند کــه قادرنــد تولیــد و جریــان دانــش را بــه منظــور ایجــاد و تأمیــن انتظــارات ســازمان پلیــس
بــه وجــود آورنــد .لــذا مدیریــت دانــش بــه منزلــه چالــش کشــف دانایــی هــای پلیــس و حتــی مــردم
اســت .از اقداماتــی کــه میتــوان در راســتای دانشمحــوری پلیــس ایــران برشــمرد ،درک ضــرورت
و اهمیــت بهرهگیــری از مدلهــای راهبــردی و طــرح و اجــرای آن اســت .در عیــن حــال بــرای
تحقــق پلیــس دانشمحــور عــاوه بــر اقداماتــی چــون توســعه مراکــز تحقیقاتــی ،ارتقــای نقــش و
ســهم علــوم دانشــگاهی پلیســی و برقــراری تعامــل و بســترهای مناســب جلــب همــکاری مــردم
شگــرا ،توســعه
بــا پلیــس و برقــراری کانالهــای بازخوردگیــری از جامعــه و تقویــت مدیــران دان 
نیــروی «پلیــس یادگیرنــده» و «پلیــس دانشگــرا» را نبایــد از یــاد بــرد .در ایــن تحقیــق مفهــوم
مدیریــت دانــش ،اهمیــت آن ،مدلهــا ،و راهبردهــای بهرهگیــری از مدیریــت دانــش در نیروهــای
انتظامــی پرداختــه شــده اســت.
وازگان کلیــدی :مدیریــت دانــش ،پلیــس جامعــه محــور ،پلیــس دانــش محــور ،راهبردهــا ،اقتصاد
مقاومتی
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دانــش یــک ســرمایه از نــوع غیرمحســوس اســت کــه بــرای
مدیریــت و توســعه جوامــع امــروزی جــزو ملزومــات اصلــی
اســت .دانــش یــک ســازمان مرکــب از دو نــوع دانــش اســت.
دانــش صریــح کــه مســتدل و قابــل مستندســازی اســت و در
یــک فرآینــد رســمی تحصیــل میشــود و دانــش ضمنــی کــه
در ذهــن افســران صفــی و ســتادی ذخیــره شــده و در زمــان
الزم مــورد اســتفاده آنــان قــرار میگیــرد .دانــش ســازمانی از
طریــق تعامــل اجتماعــی میــان دانــش ضمنــی و صریــح توســعه
مییابــد .در عصــر اطالعــات ســرمایهگذاری اصلــی جوامــع و
ســازمانها بــرای دســتیابی بــه اهــداف رقابتــی در حــوزه دانــش
و مطالعــات اســت .زیــرا پیشــرفت دانــش اتفاقــی نیســت و بــه
ســرمایهگذاری نیازمنــد اســت و از آنجــا کــه پلیــس بیشــترین
تعامــل را بــا مــردم دارد و ماموریتهــای آن بــه گونــهای اســت
کــه همــواره در حــال تولیــد و حــل مســأله اســت .بــه عنــوان
مثــال ،حرف ـ ه کارآگاهــی بهتریــن مصــداق پژوهشگــری اســت.
کارآگاههــا در هــر پرونــده بــا مســاله جدیــدی مواجــه میباشــند
کــه تنهــا راهحــل آن تحقیــق و دانــش پژوهــی اســت .آنهــا بایــد
بداننــد بــه چــه اطالعاتــی نیــاز دارنــد؟ از کجــا بایــد ایــن دانــش را
ً
بــه دســت آورنــد؟ چگونــه از هــر اتفــاق و اطــاع ظاهــرا بیربطــی
اســتفاده و تحلیــل کننــد؟ و ســرنخها را بیابنــد؟ و ردگیــری
کــرده تــا بــه حــل مســأله برســند .بنابرایــن پلیــس بــرای حفــظ
ســرآمدی و پیشــگامی در برقــراری نظــم و امنیــت و انجــام مؤثــر
مأموریتهــا ،بــه تولیــد و بهرهبــرداری مــداوم دانــش نیــاز دارد.
پلیــس یکــی از ســازمانهایی اســت کــه دانشــوری را جــزء
سیاس ـتهای راهبــردی خــود قــرار داده اســت و نزدیــک بــه
ً
دو دهــه تــاش و پیشــرفت ،دارای کارنامــهای نســبتا موفــق در
ایــن زمینــه میباشــد .هــدف اصلــی پلیــس ایجــاد یــک پلیــس
مقتــدر و محبــوب اســت کــه توانایــی پیشبینــی رخدادهــا

و تبدیــل تهدیدهــای امنیتــی جامعــه بــه فرصتهایــی بــرای
آســایش مــردم را داشــته باشــد .مدیریــت دانــش در پلیــس،
راهبردهــا و فرآیندهایــی هســتند کــه قادرنــد تولیــد و جریــان
دانــش را بــه منظــور ایجــاد و تأمیــن انتظــارات ســازمان پلیــس
بــه وجــود آورنــد .امــروزه دانــش مهمتریــن دارایــی ســازمان
پلیــس محســوب میشــود ،لــذا مدیریــت دانــش بــه منزلــه
چالــش کشــف داناییهــای پلیــس و حتــی مــردم و تبدیــل آن
بــه یــک موضــوع اطالعاتــی میباشــد ،بــه نحــوی کــه بتــوان آن را
در پایگاههــای اطالعاتــی ذخیــره کــرد ،بــا دیگــران مبادلــه نمــود
و در فرآینــد کارهــای روزمــره بــه کار گرفــت .مدیریــت دانــش در
ســازمان پلیــس ،موضــوع مهمــی اســت ،زیــرا بــه مهمتریــن
ســرمایه ارزشــمند ســازمانی یعنــی ســرمایههای فکــری مربــوط
میشــود .مدیریــت دانــش بــا تبدیــل ســرمایههای انســانی بــه
داراییهــای فکــری ســازمان یافتــه بــرای ســازمان ایجــاد ارزش
میکنــد .مدیریــت دانــش در ســازمان پلیــس مســتلزم وجــود
مدیریــت آگاه و تأثیرگــذار در ســازمان اســت .مدیریــت دانــش
بــه طــور مســتقیم بــا عملکــرد پلیــس ارتبــاط دارد (تونــس.)1389 ،

 -2روش تحقیق

در ایــن تحقیــق از روش تحلیــل محتــوا و روش تحلیــل
اســتنادی کــه یکــی از شــیوههای کتابســنجی اســت،
اســتفاده شــده اســت .مهمتریــن مزیــت تحقیــق حاضــر ،روش
امــکان عملــی انجــام آن دو و دورمانــدن از تعصــب هــا و اعمــال
نظرهــای مزیــت شــخصی در بررســی کلیــه متغیرهــای تحقیــق
حاضــر و نتایــج آن میباشــد .بــه عبارتــی تحلیــل محتــوا یکــی
از روشهای تحقیق و تحلیلی اطالعــات اســتفاده شــده در
تحقیقــات و مطالعــات بیشتــر رشــتهها میباشــد.
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 _3مبانی نظری
مدیریت دانش در پلیس

1

لویــن و الهوامــده 2دربــاره مدیریــت دانــش در پلیــس دو
تعریــف را مــد نظــر قــرار داده انــد .ایــن دو تعریــف از دانــش
(دانــش آشــکار3و دانــش ضمنــی یــا دانــش غیــر آشــکار )4دو
دیــدگاه اجرایــی متفاوتــی را بــه وجــود میآورنــد ،بــه جــای اینکــه
انحصــاری و منحصــر بــه فــرد باشــند ،مکمــل یکدیگرنــد .اگــر
ســازمان بخواهــد همــه مزایــای مدیریــت دانــش را کســب کنــد
هــر دوی ایــن دیدگاههــای اجرایــی ،الزم و ضــروری خواهــد بــود.
دانــش آشــکار بــه عنــوان خــط مشــی و دســتورالعملی بــرای
اقدامــات و تصمیمگیــری پلیــس اســتفاده میشــود .دانــش
آشــکار در شــکل اســنادی (مثــل؛ اصــول ،دســتورات عمومــی
پلیــس ،رویههــای عملیاتــی اســتاندارد) بــه دســت میآینــد کــه
بــرای افســران پلیــس تأییــد شــده و واضــح میباشــند .دانــش
ضمنــی یــا دانــش غــی آشــکار شــامل؛ شایســتگی ،تجربــه و
مهــارت افســران پلیــس میباشــد .دانــش ضمنــی در مقایســه
ً
بــا دانــش آشــکار یــا مســتند ،معمــوال پویــا بــوده و بــه ســرعت در
ً
حــال تغییــر اســت .دانــش آشــکار یــا مســتند معمــوال بــه عنوان
گزارشهــای ثابــت و یکنواخــت در اســناد اداری پلیــس حفــظ
و نگهــداری مــی شــود .مثالهایــی از ایــن اطالعــات مســتند
شــامل آمارهــا و روندهــای جنایــی ،گزارشهــا و اطالعــات
موقعیتــی موجــود مرتبــط بــا حادثــه خــاص مــی باشــد .بــا توجــه
بــه دانــش ضمنــی ،حیطــه مدیریــت دانــش در کار پلیــس بــه
طــور اساســی در زمینــه ایجــاد و تســهیم اطالعــات و دانــش
میباشــد (جواهــری کامــل ،اســعدی و کوثرنشــان .)1388 ،دو
موضــوع عمــده کــه در اینجــا بایــد بــه آن پرداختــه شــود تمایــل
افســران پلیــس بــرای ایجــاد و تســهیم دانــش ،و توانایــی
افســران پلیــس بــرای ایجــاد و تســهیم دانــش میباشــد.
موضــوع مهمتــر و مشــکلتر ایجــاد تمایــل افســران
پلیــس بــرای خلــق و تســهیم دانــش؛ نیــاز بــه یــک فرهنــگ
اســت کــه توســط همــکاری و مشــارکت افســران پلیــس شــکل
گرفتــه شــده باشــد .در ایــن راســتل الزم اســت افســران پلیــس،
اهمیــت همــکاری و تســهیم دانــش بــا خودشــان را بشناســند.
بــه منظــور رهایــى از ایــن مســأله ،ارزیابــى مدیریــت دانــش ابــزارى

اســت کــه میتوانــد مراکــز دانشــى را بــه ســوى حــوزه هایــى کــه
نیازمنــد توجــه بیشــتر هســتند و اقدامــات مدیریــت دانشــى کــه
در آنهــا برتــرى دارد هدایــت نمایــد (دوجاگــر.)1999 ،5
ایــن مســأله بــراى همــه ســازمانها و بــه ویــژه ســازمان
پلیــس ،بــا توجــه بــه مأموریتهــاى مهــم و در رأس آن دانشــگاه
علــوم انتظامــى بــه عنــوان تنهــا مرکــز آمــوزش عالــى افســران
پلیــس ،داراى اهمیــت فــراوان اســت و ارائــه ابــزارى بــراى ارزیابــى
وضعیــت مدیریــت دانــش در دانشــگاه علــوم انتظامــى و
ســنجش وضعیــت فعلــى ایــن دانشــگاه در مدیریــت دانــش،
بــه عنــوان نخســتین گام در راســتاى پیــاده ســازى موفــق
مدیریــت دانــش در آن ،ضــرورت داشــته و راهگشــاى مســیر
خواهــد بــود آنچــه موضــوع مدیریــت دانــش را در ســازمان
پلیــس ضــرورى ســاخته و بــر اهمیــت آن میافزایــد ،مىتــوان بــه
طــور خالصــه ایــن گونــه بیــان نمــود:
 .1نیــروى انتظامــى پلیــس رســالت بــزرگ برقــرارى نظــم و امنیــت
عمومــى ،پیشــگیرى از وقــوع جــرم و مقابلــه و برخورد بــا مجرمین
را بــر عهــده دارد و بــراى تحقــق ایــن رســالت نیازمنــد اطالعــات و
دانشهــاى فــراوان ،صحیــح ،ســریع و البتــه بــه هنــگام اســت.
 .2عصــر حاضــر بــا پیشــرفت فناوریهــاى ارتباطــى و اطالعاتــى،
ایــن ســازمان را بــا مشــکالت جدیــدى نظیــر جرایــم رایان ـهاى،
مجرمــان فوقالعــاده حرفــهاى ،ناامنــى فضــاى ســایبر و غیــره
مواجــه ســاخته اســت.
 .3نیــروى انتظامــى از معــدود ســازمانهایى اســت کــه کارکنــان
آن پیوســته و در ســطح گســترده بــا اقشــار گوناگــون مــردم
ســروکار دارد و کارکنــان آن در ایــن تعامــات و ارتباطــات
نزدیــک ،تجربههــاى فــراوان و البتــه منحصــر بــه فــرد و بینظیــرى
را کســب میکننــد بــه طــوری کــه تنهــا جایــگاه نگهــدارى آنهــا
ذهــن افســرى اســت کــه آن را تجربــه مىکنــد و بــراى دســتیابى و
نگهــدارى آن در ســازمان هیــچ تالشــى صــورت نمىگیــرد.
بــا توجــه بــه مســائل فــوق میتــوان گفــت :ناجــا ســازمانى
اســت کــه بــه شــدت نیازمنــد دانــش و اطالعــات نــاب و بــه
هنــگام .ســازمانى اســت داراى دانشــى فــراوان امــا ضمنــى و
مســتند نشــده و باالخــره ســازمانى اســت کــه بیــش از هــر
ســازمان دیگــرى ،نیازمنــد تحقــق اهدافــش میباشــد .ایــن
1- Knowledge Management in the Police
2- Luen & AL-Hawamdeh
3- Explicit Knowledge
4- Tacit Knowledge
5- De Jager
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تهــا حداقــل یــک امــر را بــراى ناجــا اجتنــاب ناپذیــر
واقعی 
مىســازد و آن روىآورى بــه مدیریــت دانــش و پیادهســازى
آن بــه عنــوان بهتریــن ابــزار ســازماندهى و بهرهگیــرى از دانــش
اســت .ضــرورت توجــه بــه مدیریــت دانــش در دانشــگاه علــوم
انتظامــی ایــن واقعیــت اســت کــه ،ایــن دانشــگاه اولیــن و تنهــا
مرجــع آمــوزش عالــى مامــوران پلیــس و خزانــه نشــاء ناجــا اســت.
مدیریــت اثربخــش دانــش در ایــن دانشــگاه و بــه دنبــال آن
موفقیــت در تحقــق اهــداف ،تأثیــر مســتقیم و البتــه مهمــى را
بــر دانشــجویان آن ،یعنــى کارکنــان آینــده پلیــس و در نتیجــه بــر
عملکــرد ســازمان برجــاى مىگــذارد (همــان.)1999 ،
دانشــگاه علــوم انتظامــی بــه عنــوان یــک مؤسســه آمــوزش
عالــی ،انتقــال دهنــده دانــش نویــن در حــوزه پلیســی اســت و
ســازمان پلیــس بــه عنــوان نهــادی اجتماعــی کــه حافــظ جــان و
مــال مــردم اســت دارای وظایــف و مســئولیتهای متعــددی
اســت کــه تحقــق هــر کــدام از آنهــا نیازمنــد بــه اخــذ تصمیمــات
واقعگرایانــه اســت کــه ایــن امــر تنهــا از طریــق مدیریــت دانــش
و اطالعــات تحققپذیــر اســت .مدیریــت دانــش بــا سادهســازی
و اصــاح فرآینــد مشــارکت ،توزیــع ،ابــداع یــا آفرینــش ،گــردآوری
و درک دانــش میتوانــد بــه تصمیمــات نوآورانــه در ســازمان
پلیــس کمــک کنــد و آن را از یــک ســازمان بوروکراتیــک بــه
ســازمانی دانــش محــور ،نــوآور و روزآمــد تبدیــل ســازد (دانشــگاه
علــوم انتظامــی.)1389 ،
از عناصــر جلــو برنــده مدیریــت دانــش ،فرهنــگ ســازمانی
متکــی بــر خالقیــت و نــوآوری اســت .ســازمان پلیــس بــرای ایــن
کــه بتوانــد مدیریــت دانــش را توســعه داده و تقویــت کننــد ،باید
در پنــج فعالیــت عمــده مهــارت الزم را کســب کنــد .ایــن پنــج
مهــارت عبارتنــد از :قــدرت حــل نظاممنــد مســأله را پیــدا کننــد.
توانایــی کســب تجربــه از موفقیتهــای دیگــران و بکارگیــری
راهکارهــای نویــن را داشــته باشــند .تجــارب قبلــی و فعلــی را بــه
کار گیرنــد .خــود را بــا الگوبــرداری از ســازمانهای پلیســی موفــق
مقایســه نماینــد .و توانایــی انتقــال مؤثــر و ســریع دانــش را در
تمــام ســطوح ســازمان را داشــته باشــند.
هــر یــک از ایــن مهارتهــا نیازمنــد تفکــر ویــژه ،ابــزار و رفتــار
معینــی اســت کــه بایــد بــه هنــگام بکارگیــری آنهــا مــورد اســتفاده
قــرار گیــرد .بــه طــور کلــی ،سیســتمهای مدیریــت دانــش بایــد

بــه همــه افــرادی کمــک کنــد کــه در فرآیندهــای ادراک ،ارزیابــی
و ســازماندهی کار مشــارکت دارنــد .از جملــه ایــن افــراد عبارتنــد
از :کارکنــان جدیــد ســازمان ،فرماندهــان ،مدیــران تحلیلگــران
سیســتم کــه در فرآیندهــای کاری کل ســازمان مشــارکت
میکننــد (تونــس.)1389 ،
مدیریــت اطالعــات و دانــش در نیــروی انتظامــی بســیار بــا
اهمیــت اســت؛ چــرا کــه اکثــر بخشهــای نیــروی انتظامــی ،در
گــردآوری و تهیــه مســتمر اطالعــات کیفــی فعــال هســتند ،ایــن
امــر میتوانــد ،اعــام وضعیــت مشــکوک و یــا بررســی صحنــه
جــرم و وقــوع حــوادث در جامعــه را دربرگیــرد .برنامهریــزی
مبتکرانــه در پاســخ بــه موقعیتهــا ،حاصــل اطالعــات کیفــی
و دسترســی بــه منابــع مــورد نیازاســت کــه منجــر بــه خدمــات و
عملکــرد کیفــی میگــردد .مدیریــت دانــش ،ســازمان پلیــس را از
ســازمانی بوروکراتیــک بــه ســازمان دانــش مــدار تغییــر میدهــد
(بنــت و بنــت ،2005، 1بــه نقــل از ابراهیمــی قــوام.)1390،
مدیریــت دانــش ،نظــام انطبــاق جویانــه پیچیــدهای
اســت کــه دارای عناصــر و مؤلفههــای متعــدد خودســازمان
دهنــده اســت و ایــن امــر موجــب میشــود تــا ســازمان بــه اکثــر
هدفهــای خــود دســت یابــد و مطابــق بــا قواعــد درون بافــت
ســازمان و روابــط بــا ســایر مؤلفههــای آن عمــل میکنــد .ایــن
نظــام ترکیبــی ،از ســطوح سلســله مراتبــی تشــکیل م یشــود کــه
بــه عنــوان نیروهــای خودســازمان دهنــده محســوب م یشــوند
و بــه شــکل تیمهــای کاری ،بخــش هــا و ســایر ســاختارهایی کــه
بــا آنهــا پیونــد مشــترک دارنــد ،عمــل میکننــد (همــان.)1390،
ابعاد ساختاری سازمانهای دانش محور

2

ســیر گــذار و تکامــل ســازمانها بــه ســازمانهای ارگانیــک،
منعطــف ،مســطح و غیرمتمرکــز نشــان میدهــد کــه ابعــاد
تشــکیل دهنــده آنهــا بایــد چیــزی فراتــر از ابعــاد ســازمانهای
سلســله مراتبــی و رســمی باشــد .در ایــن گونــه ســازمانها
روابــط غیررســمی میتواننــد نقــش مهمــی در ســاختاردهی
ســازمانی ایفــا کننــد .ایــن روابــط جنبــه مهمــی از تفــاوت بیــن
ســاختارهای مکانیکــی و ارگانیکــی را تشــکیل میدهنــد و
حتــی جنبــه تعییــن کننــدهای از ســاختارهای فرایندمحــور را
بــه خــود اختصــاص میدهنــد .بــه عنــوان مثــال؛ ســازمانهای
1- Bennt &Bennt
2- Knowledge - Oriented
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ً
شــبکهای بــدون توجــه بــه اجتماعــات کاری نیــز عمدتــا امــکان
ً
وجــود ســاختارهای رســمی اساســا بــر روابــط غیررســمی مبتنــی
هســتند .ســاختارهای غیررســمی میتواننــد در کنــار ابعــاد
ســاختاری ســه گانــه ســنتی ،زمینــه بســیار قویتــری بــرای
ســاختاردهی ســازمان تشــکیل دهنــد .امــا شــرایط حاکــم بــر
اقتصادهــای دانــش محــور و الزاماتــی کــه بــرای ســازمانها
ایجــاد کردهانــد ،نشــان میدهــد کــه ایــن چهــار بعــد بــرای
تغییــر و موفقیــت ســاختارهای مــدرن کفایــت نمیکننــد .ایــن
امــر منجــر بــه ســاختاردهی ســازمانی و کشــف ابعــاد اساســی
عمیقتــری از ســاختار در بازارهــای پویــا شــده اســت .بــرای ایجــاد
ســازمانهای دانــش محــور بــه شــکل اجتماعــات کاری بــه
ابعــاد ســاختاری ســطح باالتــری نیــاز اســت .ایــن ســطح شــامل؛
مبتنــی بــر ابعــادی اســت کــه در ادامــه بــه تشــریح ایــن ابعــاد و
بــر اعتمــاد ،1روابــط تعاملــی برونگــرا 2و روابــط عاطفــی فراگیــر
3میباشــد .در زیــر بــه نقــش آنهــا در ســازمانهای دانــش محــور
پرداختــه میشــود.
 )1روابــط مبتنــی بــر اعتمــاد :اعتمــاد ســازمانی موجــب
اثربخشــی و حــذف موانــع محــدود کننــده در جوامــع میشــود.
بــه طــوری کــه میتــوان اطمینــان حاصــل کــرد کــه بــه وســیله
همــکاری ،انســجام و هماهنگــی موجــود ایدههــای جدیــدی
خلــق میشــوند کــه بــرای کل ســازمان همچنیــن بــا کمــک
اعتمادســازی درک واضحــی از دیــدگاه ســازمانی و اســتراتژی
در تمــام ســطح ســازمانی ایجــاد میشــود .ســاختارهای دانــش
محــور بــه دلیــل نیــاز شــدیدی کــه بــه دانــش دارنــد ،بایــد اعتمــاد
محــور باشــند ،نــه کنتــرل محــور .بــرای خلــق و تســهیم دانــش
بایــد ســطح باالیــی از اعتمــاد و خوشبینــی در روابــط اعضــاء
ســازمان بــا یکدیگــر وجــود داشــته باشــد .افــراد توانمنــد شــده
دانــش را بــه صــورت آزادانــه خلــق و تســهیم میکننــد .روابــط
مبتنــی بــر اعتمــاد موجــب؛ شــفافیت سیاســی ،ارتباطــات مؤثــر
و مهارتهــای همــکاری میشــود.
 )2ارتباطــات تعاملــی برونگــرا :ســاختار اصلــی ســازمانهای
دانــش محــور از توافقــات ســاختاری خــوب تعریــف شــده و
هدفمنــد تشــکیل درجــه شــده اســت کــه بــه جــای برنامههــا،

تگــر تعامــات
رویههــا و روندهــای مشــخص داخلــی ،هدای 
هســتند .نگرشهــا و رویکردهــای تنگنظرانــه موجــب
محبــوس کــردن دانــش و محــدود نمــودن تســهیم آن
میشــود .از طــرف دیگــر محیطهــای همکارانــه کــه مرزهــای
خارجــی را گســترش دادهانــد ،خلــق دانــش را تســهیل کــرده و
جریــان دانــش را روان میســازند .تعامــات داوطلبانــه ،آشــکار
و شــفاف ،امــکان گســترش عمیقتــر پیوندهــای غیررســمی،
شــخصی و رفتــاری را فراهــم میســازند و ایــن عوامــل اثــر تعییــن
کننــدهای در موفقیــت مدیریــت دانــش دارنــد.
 )3روابــط عاطفــی فراگیــر :وجــود روابــط عاطفــی فراگیــر در
شهــا
ســاختاردهی ســازمان بــه کارکنــان اجــازه میدهــد بــه ارز 
و توانمندیهــای ســازمانی بــه شــیوههای ســازمان یافتــه پاســخ
دهنــد .ایــن بســتر فرهنگــی فرصتهــای بســیار زیــادی بــرای
خالقیــت و نــوآوری ایجــاد میکنــد و در عیــن حــال انســجام
را نیــز بــه همــراه دارد .همافزایــی عواطــف ســازمانی و حداکثــر
کــردن آزادی عمــل کارکنــان موجــب تشــویق ،مســاعدتهای
خالقانــه ،ایجــاد بینــش ســازمانی و در نهایــت توســعه ظرفیــت
خودمدیریتــی افــراد و گروههــای ســازمانی میشــود.
توســعه ســازمانهای دانــش محــور مســتلزم پایــان
دادن بــه اقدامــات ســاختارهای تحکمــی عقالیــی 4و تشــویق
گشــودگی در روابــط 2و تجربهگرایــی 3بــه منظــور رســیدن
بــه تنــوع اســت دانــش محــور بــه وجــود تعــادل بیــن تنــوع
(مســاعدتهای چندگانــه) و وحــدت (تبدیــل مســاعدتهای
مختلــف بــه عملکــرد واحــد ســازمانی) نیــاز دارنــد.
ســازمانهای دانــش محــور بــه شــکل اجتماعــات کاری
ایــن تغییــر را بــه جلــو رانــده و نیازمنــد توســعه کامــل در جهــت
چهــار بعــد مذکــور میباشــند .بنابرایــن بــا ورود بــه یــک فضــای
دانشــی ســازمانها بــرای بدســت آوردن فرصــت در محیــط
پویــا بایــد انطباقپذیرتــر و منعطفتــر باشــند .ادراکات ســنتی
شهــا و
کــه از ســاختار ســازمانی وجــود دارد در مواجهــه بــا چال 
نیازهــای جدیــد اقتصــاد دانشــی بــا شکســت روبــرو میشــوند.
بــه هــر حــال بــرای توســعه و ترســیم اشــکال ســاختاری جدیــد
کــه بتواننــد نیازهــای جدیــد محیــط دانــش محــوری را بــرآورده
1-Trust - Based Ralationship
2- Externally - Oriented Interactive Ralationship
3- Emotionally - Inclucive Ralationships
4- Rational Imperactives
2- Playfullness
3- Exprimentetion
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ســازند بــه کمــک ابعــاد ســاختاری ســطح باالتــری نیــاز اســت .در
ایــن میــان روابــط غیررســمی نقــش مهمــی در تعریــف و ادراک
تهــای ســاختاری بــر عهــده دارنــد .ایــن ابعــاد انــرژی
فعالی 
واقعــی ســازمانهای رقیــب را در زمینــه توانمنــدی پویــا در
اقتصــاد دانشــی تعییــن میکننــد.
برخــی از مهمتریــن الزامــات ســاختاری بــرای مدیریــت مؤثــر
دانــش در ســازمان عبارتنــد از:
 )1کاهــش مرزهــا :ســازمانهای دانــش محــور نیازمنــد رهایــی از
محدودیــت مرزهــای جداکننــده و ایجــاد یــک چهارچــوب فکــری
مشــترک هســتند .انجــام چنیــن کاری ،کارکنــان ســازمان را قــادر
م یســازد کــه بــدون ممانعــت ســاختارها و کنترلهــای رســمی
بــه اطالعــات دسترســی داشــته باشــند .روابــط غیررســمی نقــش
مهمــی در از میــان برداشــتن ایــن مرزهــا ایفــا میکننــد.
 )2ســیالیت :14مدیریــت مؤثــر دانــش مســتلزم جریــان دانــش
اســت نــه انباشــته کــردن آن .ســازمان بایــد جریــان دانــش را
روان ســاخته و اجــازه دهــد کــه دانــش تأثیــر عمیقــی بــر عملکــرد
داشــته باشــد.
 )3انعطــاف پذیــری :بــرای اینکــه بتــوان ســتادههای مبتنــی
بــر دانــش را بــه صــورت مؤثــر تولیــد نمــود ،ســاختار بایــد
منعطــف باشــد نــه قطعــی ،تــا بتوانــد دانــش را بــه موقــع و بــه جــا
بازســازماندهی کنــد و افــراد و واحدهــا را بــرای بــرآورده ســاختن
نیازهــای ســازمانی گردهــم آورد .بنابرایــن ســازمانها نمیتواننــد
چهارچوبهــای نامنعطفــی باشــند؛ بلکــه پدیدههــای پویایــی
هســتند کــه بــه وســیله فرایندهــای مختلفــی خلــق میشــوند
و دوبــاره تجلــی پیــدا میکننــد .ایــن الــزام بــه وســیله روابــط
غیررســمی بــرآورده میشــود (منوریــان ،عســگری و آشــنا.)1386 ،
دانش محوری و مدیریت راهبردی در سازمان پلیس

دانــش محــوری ،هویــت نویــن ســازمانهای معاصراســت و
رویکــرد نوینــی اســت کــه بــه اقتضــای حاکمیــت واقعیــات جدید
بــر ســاختار و شــکل ســازمانها مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
ایــن هویــت بیانگــر ویژگیهــای خــاص ماهیــت ســازمانهایی
اســت کــه بــه رمــز موفقیــت خویــش نایــل آمدهانــد .بــر ایــن
اســاس ســازمانها بــا بازنگــری در مزیتهــای رقابتــی خــود،
بــرای تقویــت آنهــا ســرمایهگذاریهای مختلفــی را انجــام

میدهــد .در ایــن میــان ،منابــع انســانی بــه عنــوان بــا ارزشتریــن
دارایــی ســازمانها و جــزء داراییهــای مشــهود آنــان محســوب
میشــود .ســازمانها بایــد بــا بازنگــری شکس ـتهای گذشــته
و نیــز ضعفهــای کنونــی ،راههــای نادرســت گذشــته را ادامــه
ندهنــد و درصــدد یافتــن دانشهایــی برآینــد تــا بتواننــد بــه
موفقیــت نایــل شــوند ،بــه عبــارت دیگــر دانــش چگونگــی
انجــام درسـتترین روشهــای کاری کــه ضامــن موفقیــت آنــان
در حــال و آینــده اســت ،دنبــال شــود.
بـرای موفقیـت سـازمان در شـرایط کنونـی چـه کارهایـی بایـد
انجـام شـود؟ کارهـای الزم االجـرا چگونـه و چـرا بایـد انجـام پذیرند؟
سـؤاالتی اسـت کـه در سـایه دسـتیابی بـه رویکرد دانـش محوری
میتـوان بـه آنهـا پاسـخ داد .بـه عبارت سـادهتر ،میتـوان گفت که
دانـش میتوانـد در عصـر اطالعـات ،ضامـن اثربخشـی و کارآیـی
سـازمانها باشـد .توسـعه دانـش در فرهنـگ ،سـاختار ،نیـروی
انسـانی ،ر وشهـا و تصمیمهـای سـازمانها بـه آنهـا هویـت
جدیـدی بـه نـام سـازمانهای دانـش محـور اعطـا میکنـد .نتایـج
حاصـل از مطالعـات انجـام شـده ،نشـان میدهـد سـازمانهای
پلیسـی در قالبهـای متفاوتـی در مسـیر دانـش محـوری گام
2
برمیدارنـد .یکـی از ایـن قالبهـا ،رویکـرد مدیریـت راهبـردی
نامیـده میشـود .مدیریـت راهبـردی فرآینـدی اسـت که در سـایة
آن تصمیمگیری و برنامهریزی براسـاس بررسـی و تجزیه و تحلیل
محیـط سـازمان و نیـز چشـمانداز واقعبینانـه از افـق بلندمـدت
سـازمان صـورت میپذیـرد .بـه همیـن دلیـل در دایـرۀ شـمول
رویکـرد «دانـش محـوری» قـرار دارد .چـرا کـه تحلیـل راهبـردی
دانسـتیهای ارزشـمندی از واقعیـات دنیـای کنونـی سـازمان بـه
دسـت میدهـد کـه خود یکی از ارکان «هویت دانشـوری» اسـت.
دیویـد )1831( 3از صاحبنظـران ایـن عرصـه در تعریـف مدیریـت
راهبـردی آورده اسـت؛ مدیریـت اسـتراتژیک هنـر و علـم تدویـن،
اجـرا و ارزیابـی تصمی مهـای تدویـن شـده و اجـرای وظیفـهای
چندگانـه اسـت کـه سـازمان هـا را قـادر م یسـازد بـه اهـداف
بلندمـدت خـود دسـت یابنـد (احمدونـد و روحانـی.)1386 ،
از ایــن رو ســازمانهای پلیــس نیــز نیازمنــد تغییــر و تحــول
بــرای نیــل بــه اهــداف خــود هســتند .مدیریــت راهبــردی
وظیفــۀ هدایــت ســازمان بــه ســمت تغییــر و تحــول و جلــب
مشــارکت کارکنــان را دارد .امــروزه امــور پلیســی بــه ســطح یــک
1- Fludity
2- Strategic management
3-David
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ً
ســاختار واقعــا پیچیــده تکامــل یافتــه کــه بــه الگوهــای رهبــری
ً
و ســازمانی منطبــق بــا جهــان ســریعا در حــال پیشــرفت نیــاز
دارد .بــرای اینکــه در بافــت انتظامــی امــروزی ،مدیــران اجرایــی
پلیــس موفــق باشــند بایــد کارشــان را بــا مدیریــت راهبــردی
همــراه کننــد .مدیریــت راهبــردی کــه بــه «مغــز ســازمانی»
ســازمان مــدرن دولتــی معــروف اســت .بــه دیدگاههــای حامــی
سیســتمهای اندیشـهگرا توجــه و در عیــن حــال بــه احساســات
انســانی کــه تغییــر ســازمان را پیــش میبرنــد ،بهــا میدهــد.
مدیریــت راهبــردی ،یــک دیــدگاه مدیریــت سیســتمها اســت
کــه از رهبــران فعــال در ســازمان بــرای بــه حرکــت درآوردن
تغییــرات در سراســر مرزهــای ســازمانی اســتفاده میکنــد.
مدیــران راهبــردی بایــد فرصتهــا را بــرای کارکنــان مهیــا کننــد
تــا آنهــا بتواننــد بــر تغییــر ،اعمــال نفــوذ و کنتــرل داشــته باشــند
(قمــری.)1385 ،
از اقداماتــی کــه میتــوان در راســتای دانــش محــوری
پلیــس ایــران برشــمرد ،درک ضــرورت و اهمیــت بهرهگیــری از
مدلهــای راهبــردی و طــرح و اجــرای طــرح راهبــردی ناجــا اســت.
در ســایۀ ایــن طــرح پلیــس ایــران دربــارۀ واقعیــات پیرامونــی و
تغییــر الگوهــای جــرم و تهدیــدات پیــش روی امنیــت اجتماعــی
و فرصتهــا ،بــه دانشهــای مســتدلی دســت یافــت و بــا
تدویــن چش ـمانداز  10ســاله درصــدد اســت بــا حداکثــر تــاش
بــرای عملیاتــی کــردن طــرح راهبــردی مزبــور ،اثربخشــی خویــش
را در آینــده تضمیــن نمایــد .در عیــن حــال بــرای تحقــق پلیــس
دانــش محــور عــاوه بــر اقداماتــی چــون برقــراری تعامــل و
بســترهای مناســب جلــب همــکاری مــردم بــا پلیــس و برقــراری
کانالهــای بازخوردگیــری از جامعــه ،توســعه مراکــز تحقیقاتــی،
ارتقــای نقــش و ســهم علــوم دانشــگاهی پلیســی ،تقویــت
مدیــران دانشگــرا و توســعه نیــروی «پلیــس یادگیرنــده» و
«پلیــس دانشگــرا» را نبایــد از یــاد بــرد .هــم اکنــون فقــدان دو
مقولــه اخیــر ،کاســتیهای اساســی پیــش روی «دانشــوری
پلیــس ایــران» اســت و تدبیــری راهگشــا در ایــن بــاره ،ضرورتــی
اساســی اســت .از ایــن رو در تحلیــل راهبــردی پلیــس راهنمایــی
و رانندگــی میخوانیــم؛ نــگاه مدیریــت ســازمان بــه منابــع
انســانی ،نــگاه ماشــینی بــوده و ایــن عامــل در عــدم انگیــزۀ
یادگیرندگــی ،خودشــکوفایی و بهــرهوری کارکنــان راهــور
نقــش بــه ســزایی دارد .بدیــن ترتیــب بــا تربیــت نیــروی انســانی

دانشــگر تحــت رهبــری اثربخــش پلیســی ،تکمیــل کننــده راه بــه
ســوی پلیــس دانــش محــور اســت (احمدونــد و روحانــی.)1386 ،
طبــق نظــر کوپــر و لوبیتــز )1661( 1کارکنــان بــا محموعــه
شهــا ،در مقایســه بــا
متفاوتــی از انتظــارات شــغلی و ارز 
گذشــتگان خــود ،وارد نیــروی پلیــس م یشــوند .آنهــا
میخواهنــد و انتظــار دارنــد کــه بخشــی از یــک گــروه باشــند.
آنهــا میخواهنــد کــه رهبرانشــان بــرای افــکار و پیشــنهادهای
آنــان ارزش قائــل شــوند و بــه آنهــا اجــازه مشــارکت در
تصمیمگیریهــای ســازمانی را بدهنــد .اگــر مــا ،بــه عنــوان
رهبــران پلیــس ،بــرای تأمیــن ایــن خواســتهها تــاش نکنیــم،
خــود را از کارکنــان و همچنیــن جامع ـ ه جــدا خواهیــم کــرد .اداره
ً
امــور پلیســی جامعهگــرا ،معمــوال مســتلزم ســبک مدیریتــی
متفاوتــی اســت .بــه گفتــه کوپــر و لوبیتــز ( )1991ایــن نخســتین
بــار اســت کــه مــا جانشــین مؤثــری (رهبــری مشــارکتی) بــرای
نســاالرانه) در
شــیوه اداره کار ســنتی خــود (رهبــری دیوا 
اختیــار داریــم .راه پیــش روی مــا اســتفاده از رهبــری پلیــس
اســت .اکنــون زمــان درآمیختــن نیازهــای کارکنــان و جامعــه مــا
بــرای شــکل دادن بــه یــک ائتــاف جدیــد اســت؛ یعنــی اداره
امــور پلیســی جامعهگــرا( .کوپــر و لوبیتــز ،1991،بــه نقــل از میلــر و
هــس.)197 -196 :1382،
دانــش فــردی نیــروی پلیــس دانشگــر ،رکــن دانــش
ســازمانی اســت و دانــش ســازمانی برآینــدی از جمــع دانشهــای
فــردی افــراد و گروههاســت .ویژگــی بــارز ایــن نیروهــا تــوان
نــوآوری و خالقیــت آنــان اســت و همیــن ویژگــی اســت کــه در
تحقــق ســازمان دانــش محــور مؤثــر واقــع م یشــود .در ادامــه
بــه مؤلفههــای مدیریــت دانــش و تأثیــر آنهــا بــر موفقیــت
ســازمانهای پلیســی میپردازیــم.
مؤلفههای مدیریت دانش در پلیس

مدیریــت دانــش بایــد بــه مدیــران ایــن توانایــی را بدهــد تــا
منابــع دانــش را بشناســند و عقایــد عملــی را کــه قابــل اجــرا
شــدن هســتند ،تحریــک نماینــد .بــه طــور کلــی میتــوان فرآینــد
مدیریــت دانــش را شــامل:
 شناســایی دانــش :در ایــن مــورد بســیاری از ســازمانهایــک ســریر دادههــا ،اطالعــات و مهارتهــای مــورد نیــاز داخلــی
و خارجــی ایجــاد کردهانــد .مدیریــت دانــش مؤثــر بایــد در
Q

1- Cooper & Lubitz
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شکل 1سیستم مدیریت دانش و مؤلفه های به هم پیوسته آن

شفافســازی داخلــی و خارجــی فعــال باشــد .یکــی از ایــن ابزارهــا
نقشــه دانــش اســت .نقشــه دانــش؛ تخصصهــا و دانــش
مــورد نیــاز افــراد را بــا محــل قرارگیــری آنهــا در ســازمان مشــخص
میکنــد .بــه طــور کلــی دانــش ســازمانی بایــد در جهــت
محصــوالت ،خدمــات و فرآینــد ســازمان بــکار گرفتــه شــود .اگــر
ســازمانی بــه راحتــی نتوانــد شــکل صحیــح دانــش را در جــای
مناســب آن مشــخص کنــد در عرصههــای رقابتــی بــا مشــکل
مواجــه خواهــد شــد .زمانــی کــه نــوآوری و خالقیــت راه پیــروزی در
جهــان امــروز اســت ،ســازمان بایــد بتوانــد دانــش مناســب را در
جــای مناســب بــه کار گیــرد.
 تحصیــل دانــش :دانــش بــه صــورت ضمنــی و عینــی دربدنــه پلیــس جریــان دارد .پــس از شناســایی دانــش میتــوان بــا
اســتفاده از چارچوبهــا و مکانیزمهــای مشــخص بــه تحصیــل
دانــش پرداخــت .ســازمان میتوانــد ،دانــش جدیــدی را کــه
خــود نمیتوانــد توســعه بدهــد ،بخــرد .بــه ایــن صــورت کــه بــا
اســتخدام کارشناســان میتوانــد از تخصــص و دانــش آنهــا
بــرای رســیدن بــه اهــداف ســازمانی کمــک بگیــرد .یکــی دیگــر از
راههــای بــه دســت آوردن دانــش جدیــد ،همــکاری و مشــارکت
شهــای دانشــگاهی و پژوهشــی در حیطــه کاری پلیــس
بــا بخ 
اســت تــا بتوانیــم از تجربــه و نتیجــه تحقیقــات و دانــش دیگــران
اســتفاده نماییــم.
 اعتباربخشــی بــه دانــش :اعتبــار بخشــی بــه دانــش ،بــهارزیابــی دانــش تحصیــل شــده توســط پلیــس و ســنجش
درجــه انطبــاق آن بــا نیازمندیهــای پلیــس اشــاره دارد .چــرا کــه
Q

Q

بــا گذشــت زمــان دانــش گذشــته نیــاز بــه بازنگــری و انطبــاق بــا
واقعیتهــای کنونــی دارد.
 ارائــه دانــش :ارائــه دانــش حاکــی از شــیوههایی اســت کــه ازآن طریــق دانــش در اختیــار کارکنــان پلیــس قــرار میگیــرد .بــه
طــور کلــی ســازمانها میتواننــد روندهــای مختلفــی در جهــت
ایجــاد دانــش خــود اتخــاذ کننــد .بــا وجــود ایــن ،دانــش ســازمانی
در موقعیتهــای مختلفــی توزیــع شــده و روندهــای مختلفــی را
در بــردارد و در رســانههای مختلــف چاپــی و الکترونیکــی ذخیــره
شــده اســت.
 توســعه دانــش :در ایــن قســمت تمرکــز بــر روی ایجــادمهــارت جدیــد ،فرآیندهــا جدیــد ،نظــرات بهتــر و فرآیندهــای
مؤثــر اســت .در ایــن میــان ،نکتــه دارای اهمیــت ایــن اســت
کــه دانــش فقــط از تخصــص سرچشــمه نمیگیــرد ،بلکــه از
تجربــه نیــز بــه دســت میآیــد .پــس داشــتن یــک شــبکه داخــل
ســازمانی و تســهیل در ارتبــاط بیــن افــراد داخلــی پلیــس بــا
یکدیگــر یکــی از مــوارد کلیــدی ایــن مرحلــه اســت .توســعه
مدیریــت دانــش شــامل همــه تالشهــای مدیریتــی اســت.
بــرای ایجــاد ظرفیتهایــی کــه هنــوز در ســازمان بــه وجــود
نیامــده اســت .توســعه دانــش میتوانــد بــه عنــوان تکی ـهگاه
تحقیقــات ســازمان قلمــداد شــود .در ایــن امــر اســتفاده از
گروههــای تخصصــی ،اختصــاص جــا و مــکان بــرای تشــکیل
گروههــا ،اینترانــت ،بررســی و مــرور فعالیتهــا بعــد از اتمــام آنهــا
آمــوزش چندگانــه افــراد ،اســتفاده از گــپ زدن بــرای برقــراری
ارتبــاط میتوانــد مؤثــر باشــد .ســازمانها بــه منظــور هدایــت
Q
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دانــش فــرد در جهــت اهــداف ســازمانی ،بایــد محیطــی همــراه
بــا اشــتراک ،انتقــال و تقابــل دانــش در میــان اعضــاء بــه وجــود
آورنــد و افــراد را در جهــت بــا مفهــوم کــردن تعامالتشــان
آمــوزش دهنــد .بــرای بســط دانــش مجموعــه بایــد هــر فعالیتــی
را در راســتای توســعه تعامــل منطقــی بیــن کارکردهــا هدایــت
کــرد .خالصــه ایــن کــه ،مدیریــت دانــش بــه تغییــر فرهنــگ
همــکاری بــه منظــور ممکــن ســاختن اشــتراک اطالعــات اشــاره
دارد.
 بــه اشــتراکگذاری دانــش :توزیــع و پراکندگــی دانــش دربدنــه کارشناســی پلیــس ،پیششــرط حیاتــی بــرای ایجــاد
اطالعــات و تجاربــی اســت کــه پلیــس میتوانــد از آن اســتفاده
کنــد .در ایــن امــر اســتفاده از زبــان واضــح و روشــن بــرای انتقــال
دانــش ،قــراردادن پاداشهایــی بــرای بــه اشــتراکگذاری
دانــش ،حمایــت فرهنــگ ســازمانی از اشــتراک و انتقــال دانــش
میتوانــد مؤثــر باشــد .ســؤال اساســی در ایــن بخــش ایــن
اســت کــه چطــور میتــوان بــه اشــتراکگذاری دانــش را تســهیل
کــرد .الزم اســت کــه دانــش قبــل از بهرهبــرداری در ســطوح
ســازمانی ،در درون ســازمان بــه اشــتراک گــذارده شــود .تعامــل
بیــن فناوریهــای ســازمان ،فنــون و افــراد میتوانــد اثرمســتقیم
بــر دانــش داشــته باشــد.
بهرهبــرداری از دانــش :توجــه مدیریــت دانــش بــه ایــن نکتــه
اســت کــه دانــش موجــود در ســازمانها بــه کار بــرده شــود
تــا بتوانــد بــه ســوددهی ســازمان منجــر شــود .از ســویی مهــم
بــودن و اهمیــت بســیار دانــش ،تضمیــن کننــده اجــرای آن در
هــر زمــان در فعالیتهــای ســازمان نیســت .در ایــن امــر بایــد
مراحلــی بــرای اندازهگیــری دانــش ضمنــی و مهارتهــای در
دســترس ،موجــود باشــد .ترکیــب وظایــف روزانــه بــا وظایــف در
ارتبــاط بــا مدیریــت دانــش ،حمایــت مدیــران عالــی و اســتفاده از
دانــش بــرای رقابــت و افزایــش کارایــی مؤثــر خواهــد بــود (جاللــی
و زارع.)1389 ،
یکــی از دســتاوردهای کالن ناشــی از حرکــت بــه ســوی دانــش
محــوری ،رویکــرد جدیــدی بــه نام«پلیــس جامعــه محــور »1اســت.
رویکــرد جامعـهوری پلیــس اشــاره بــه ارتبــاط و حمایت دو ســویه
ســازمان پلیــس و جامعــه دارد .از یــک ســو ،ســازمان پلیــس در
تعامــل بــا جامعــه ،دیــدگاه آحــاد مختلــف مــردم در خصــوص
Q

نیازهــای واقعــی خــود در حــوزه نظــم و امنیــت را میســنجد و از
نتایــج ایــن ســنجش در برنامهریــزی و ارائـهی خدمــات انتظامــی
بهتــر بــه مــردم اســتفاده میکنــد .ضمــن اینکــه بــا مــردم بــودن
و جلــب اعتمــاد عمومــی نســبت بــه ســازمان پلیــس ،موجــب
همــکاری و مشــارکت عمومــی بــا ایــن ســازمان در برقــراری نظــم
و امنیــت اجتماعــی میشــود .از ســوی دیگــر ،جامعــه نیــز در
تعامــل بــا پلیــس ،دیدگاههــای مختلــف خــود را در خصــوص
نیازهــای واقعــی حــوزه نظــم و امنیــت به ایــن ســازمان منعکس
نمــوده و آن را در تحقــق اهــداف خدمترســانی یــاری میرســاند
(ترویاونویــچ و باکوروکــس .)3-4:1383،جامعــه محــوری نوعــی
راهبــرد اصالحــی و رفرمــی اســت کــه هــدف آن پاســخگوکردن
پلیــس جامعــه در برابــر انتظــارات و خواســتههای اجتمــاع اســت
(گینگریــچ و چــو .)2006 ،2از نظــر ترویانوویــچ و باکوروکــس پلیس
جامعــه محــور بــه ایــن معنــی اســت کــه پلیــس بخشــی از محلــه
را تشــکیل میدهــد .ایــن کار باعــث م یشــود کــه شــناخت
بیشــتری از نیازهــای شــهروندان داشــته و بــه آنهــا کمــک نمایــد
تــا اعتمــاد بیشــتری بــه پلیــس پیــدا کننــد و شــهروندان نیــز
بــه نوبــه خــود بــه پلیــس میپیوندنــد و بــه همــراه پلیــس بــرای
رســیدن بــه هــدف مشــترکی کــه عبارتســت از داشــتن محیــط
امــن ،تــاش کننــد ( ترویاونویــچ و باکوروکــس.)9:1383،

Q

Q

مدلهای مدیریت دانش در پلیس

در ایــن بخــش چندیــن مــدل کــه هــر یــک ضمــن داشــتن
مشــابهت بــا دیگــر مدلهــا ،بعــد خاصــی از موضــوع را
دربردارنــد بررســی میشــوند تــا از ایــن طریــق امــکان مقایســه و
شــناخت ابعــاد گوناگــون مدیریــت دانــش بــرای یکپارچهســازی
و بکارگیــری بهتــر آنهــا در پلیــس فراهــم شــود .مدیریــت
دانــش ،عامــل تعییــن کننــدهای در نیــروی انتظامــی محســوب
میشــود .مدیریــت دانــش موجــب و بهبــود و تســهیل فرآینــد
اشــتراک ،توزیــع ،خلــق ،دریافــت و درک دانــش میگــردد.
مــا بــه ایــن دلیــل بــه راهبــرد مدیریــت اطالعــات و دانــش
نیازمندیــم کــه اطالعــات در خــاء و تنهایــی بــه وجــود ن ـم آینــد.
فرآیندهــای موجــود بــرای انتقــال آن اطالعــات بــه افســران
پلیــس ،عناصــر اصلــی تبدیــل دادههــا بــه اطالعــات ســودمند
هســتند کــه باعــث ارتقــای خدمــات بــه مــردم م یشــوند .در
1-Community Policing
2- Gingerich, T., & Chu
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میــان نیروهــا ،راهبردهــای مختلفــی بــه وجــود آمــده کــه از
قســمتی بــه قســمت دیگــر متفــاوت اســت .داشــتن یــک
راهبــرد مدیریــت اطالعــات و دانــش بــرای نیروهــای پلیــس
میتوانــد قســمتهای مختلــف را در جهتــی مشــترک ســوق
دهــد کــه فرآینــد و عملکــرد را منســجمتر میکنــد و محلــی
را بوجــود مــیآورد کــه از آن طریــق میتــوان انتظــارات عمــوم
را مدیریــت و بــرآورده کــرد .یــک راهبــرد مدیریــت اطالعــات و
دانــش ،دسترســی مناســب بــه اطالعــات و دانــش مربــوط را از
طریــق کانالهــای ارتباطــی اثربخــش ،بــرای همــه کاربــران داخلــی
و خارجــی فراهــم مینمایــد.
مدیریــت اطالعــات و دانــش اصــاح شــده ،نیروهــای پلیس
را قــادر خواهــد ســاخت تــا اهــداف عملکــردی تعییــن شــده برای
طــرح پلیــس محلــی را بهتــر بــرآورده ســازند .مــا فقــط هنگامــی
میتوانیــم بــه هــدف کاهــش جنایــت و ناآرامــی دســت یابیــم که
اطالعــات بــه صــورت اثربخــش و کارآمــد اداره ،پــردازش ،تحلیــل
و منتشــر شــوند (از لحــاظ درونــی و بیرونــی) .همچنیــن یــک
راهبــرد مدیریــت اطالعــات و دانــش مــا را قــادر خواهــد ســاخت
تــا بــه اولویتهــای تعییــن شــده در راهبــرد بلندمــدت دســت
یابیــم ماننــد بهبــود ارتبــاط بــا مــردم و تضمیــن ایــن کــه اطالعــات
مــورد نیــاز جوامــع محلــی براحتــی در دســترس میباشــد .در
مجمــوع ،راهبــرد مدیریــت اطالعــات و دانــش بــرای نیروهــای
پلیــس چارچوبــی فراهــم م ـیآورد و در دســتیابی موفقیتآمیــز
بــه چش ـماندازمان از نیروهــای پلیــس ســهیم خواهــد شــد.
یــک راهبــرد مدیریــت اطالعــات و دانــش ،دسترســی مناســب
بــه اطالعــات و دانــش مربــوط را از طریــق کانالهــای ارتباطــی
اثربخــش ،بــرای همــه کاربــران داخلــی و خارجــی فراهــم مینمایــد
(ابراهیمــی قــوام)1390 ،
مدیریت دانش در مدل پندلتون به عنوان پنج راهبرد
هدفمندانه طراحی شده است .که عبارتند از :خلق محیط نوآورانه،
گرفتندانش،تبادلدانش ،کاربرددانش،تولیددانش.
مدیریــت دانــش فرآینــد منفعالنــ ه نیســت ،بلکــه
مجموع ـهای از مشــخصههای طــرح ســازمانی و فرآیندهایــی
اســت کــه بــه طــور هماهنــگ بــا فعالیتهــای ســازمانی مرتبــط
هســتند .ایــن مــدل مشــخص میســازد کــه اداره پلیــس دارای

منابــع زیــادی از دانــش غیرمکتــوب و اغلــب تخصصــی اســت
و بــه طــور معمــول تولیــد دانــش از طریــق اقدامــات ســازمانی
کــه نقــش حیاتــی در چالشهــای امنیتــی معاصــر دارد ،حاصــل
میشــود .مدیریــت دانــش ،داشــتن توانایــی بــه اشــتراک
گذاشــتن دانــش تخصصــی در هنگامــی اســت کــه عضــو دیگــر
ســازمان نیــاز بــه آن دارد .بــه آســانی میتــوان دانــش را بــه
عنــوان ســرمایه در نظــر گرفــت (همــان.)1390 ،
چرخه مدیریت دانش هیسیگ

1

مــدل هیســیگ ( )2000از چهــار فراینــد زیــر تشــکیل شــده
اســت:
خلــق کــن :ایــن امــر بــه توانایــی یادگیــری و ارتبــاط بــر میگــردد
.توســعه ایــن قابلیــت ،تجربــه تســهیم دانــش ،ایجاد ارتبــاط بین
ایدههــا و ســاختن ارتباطهــای متقاطــع بــا دیگــر موضوعــات ،از
ایــن اهمیــت کلیــدی برخــوردار اســت.
ذخیــره کــن :بــه عنــوان دومیــن عنصــر مــورد نیــاز مدیریــت
دانــش اســت کــه از طریــق آن ،قابلیــت ذخیــره ســازمان یافتهای
کــه امــکان جســتجوی ســریع اطالعــات ،دسترســی بــه اطالعــات
بــرای کارمنــدان دیگــر و تســهیم موثــر دانــش فراهــم م یشــود،
بــه وجــود میآیــد .در ایــن ســامانه بایــد ،دانشهــای الزم بــه
آســانی بــرای اســتفاده همــگان ذخیــره شــود.
نشــرکن :ایــن فراینــد به توســعه یــک روح جمعی کــه در آن افراد
بــه عنــوان همــکاران در جهــت دنبــال کــردن اهــداف مشــترک،
احســاس پیوســتگی بــه هــم داشــته و در فعالیتهایشــان بــه
یکدیگــر وابســتهاند ،کمــک میکنــد.
بــه کار ببــر :چهارمیــن فرآینــد ،از ایــن ایــده آغــاز میشــود کــه
ایجــاد دانــش ،بیشــتر توســط کاربــرد عینــی دانــش جدیــد میســر
اســت ،ایــن عنصــر ،دایــره فراینــد مرکــزی مدیریــت دانــش
متحــد را تکمیــل میکنــد.
مدل مارک م  .مک الروی

2

وی بــا همــکاری دیگــر اعضــای کنسرســیوم بینالمللــی
مدیریــت دانــش ( )2002بــرای ایــن نــوع از مدیریــت ،چهارچــوب
فکــری بــا نــام «دوره عمــر دانــش» تعریــف کــرده کــه در آن،
1- Hicks
2- Mc alrvy
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عــاوه بــر نظریــه نونــاکا و تاکوچــی )1995( 1بــر نکتــه مهــم دیگــری
نیــز تاکیــد شــده اســت :دانــش تنهــا پــس از اینکــه تولیــد
شــد ،وجــود دارد و بعــد از آن میتــوان آن را مهــار ،کدگــذاری یــا
تســهیم نمــود» .بنابرایــن «مــک الــروی» فراینــد ایجــاد دانــش
را بــه دو فراینــد بــزرگ یعنــی؛ تولیــد دانــش و پیوســته کــردن
دانــش تقســیم میکنــد :تولیــد دانــش :فراینــد خلــق دانــش،
ســازمانی جدیــد اســت کــه بــه وســیله یادگیــری گروهی،کســب
دانــش و اطالعــات و ارزیابــی دانــش انجــام میگیــرد .ایــن فراینــد
متــرادف یادگیــری ســازمانی اســت .پیوســته کــردن دانــش :از

تمامــی ســطوح ســازمانی ســطح فــردی ،گروهــی و ســازمانی
توجــه دارد .در ایــن مــدل پویــا ،نحــوه اســتفاده و تبدیــل ایــن دو
دانــش و چگونگــی مدیریــت دانــش در ایــن زمینــه ،بــه صــورت
حرکــت مارپیچــی فــرض شــده اســت.
همچنیــن در تفکــر مذکــور ،فــرض بــر ایــن اســت کــه تنهــا
افــراد ،بــه وجــود آورنــده دانــش هســتند .بنابرایــن ،فرآینــد تولیــد
دانــش ســازمانی ،میبایســت بــه عنــوان فرآینــدی مســتمری
باشــد کــه در آن ،دانــش ایجــاد شــده توســط افــراد ،بطــور
ســازماندهی شــدهای ،تقویــت و هدایــت شــود .بــر پایــه مــدل

شکل ( :)2فرآیند تبدیل دانش

طریــق برخــی فعالیتهــا کــه پخــش و تســهیم دانــش را تجویــز
میکننــد ،انجــام میگیــرد .ایــن عمــل کارهایــی از قبیــل؛ پخــش
دانــش از طریــق برنامــه و غیــره ،جســتجو ،تدریــس ،تســهیم
و دیگــر فعالیتهــای اجتماعــی کــه موجــب برقــراری ارتبــاط
میگــردد ،شــامل میشــود (افــرازه1384 ،؛ آذری.)1384 ،
مدل راهبردی نوناکا و تاکوچی()1995

محققــان مدیریــت ژاپنــی نونــاکا و تاکوچــی ( )1995تأثیــر بســیاری
بــر مبانــی مدیریــت دانــش داشــتهاند .مفهــوم دانــش پنهــان و
دانــش آشــکار ،توســط نونــاکا بــرای طرحریــزی نظریــه یادگیــری
ســازمانی طبقهبنــدی شــده اســت .در ایــن تقســیمبندی ،بــا
توجــه بــه همگرایــی بیــن شــکلهای پنهــان و آشــکار دانــش،
آنــان مدلــی را پای هگــذاری کردهانــد کــه بــه نــام خودشــان معــروف
شــده اســت .ایــن مــدل بــر خــاف مدلهــای پیشــین ،تمرکــز
خــود را بــر دو نــوع دانــش آشــکار و نهــان مبــذول داشــته ،بــه
نحــوه تبدیــل آنهــا بــه یکدیگــر و نیــز چگونگــی ایجــاد آن در

نونــاکا و تاکوچــی ( ،)1995مراحــل زیــر بــرای انتقــال تبدیــل ایــن
دو نــوع از دانــش ،در ســطوح گوناگــون ســازمان انجــام شــوند.
راهبــرد اجتماعــی نمــودن پنهــان بــه پنهــان :انتقــال دانــش
نامشــهود یــک فــرد بــه فــرد دیگــر ،نحــوه رفــع مشــکل برنامــه -
طراحــی بصــورت غیرمعمــول .بــرای انجــام مؤثــر ایــن فراینــد بایــد
میــان افــراد ،فرهنــگ مشــترک و توانایــی کار گروهــی ایجــاد کــه
بــا اســتفاده از نظریههــای اجتماعــی و همــکاری میســر شــود.
نشســت گروهــی کــه تجربیــات را توضیــح داده ،دربــاره آن بحــث
میکنــد ،فعالیتــی اســت عــادی ،کــه در آن اشــتراک دانــش
پنهــان میتوانــد رخ دهــد.
راهبــرد خارجــی کــردن بیرونیســازی نهــان بــه آشــکار:
تبدیــل دانــش نامشــهود بــه دانــش مشــهود .در ایــن حالــت
فــرد میتوانــد ،دانــش خــود را در قالــب مطالــب منظــم ،ســمینار،
کارگاه آموزشــی بــه دیگــران ارایــه دهــد .گفتگوهــای میــان یــک
گــروه ،در پاســخ بــه پرسـشها یــا برداشــت از رخدادهــا ،از جملــه
فعالیتهــای معمولــی هســتند کــه ایــن نــوع از تبدیــل در آنهــا
1- Nonaka & Takeuchi
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رخ میدهــد.
راهبــرد پیونــد و اتصــال برقــرار کــردن آشــکار بــه آشــکار :در
ایــن مرحلــه ،حرکــت ،از دانــش آشــکار فــردی ،بــه ســمت دانــش
آشــکار گروهــی و ذخیرهســازی آن صــورت میپذیــرد و بــا توجــه
بــه اســتفاده از دانــش موجــود ،امــکان حــل مســائل از طریــق
گــروه فراهــم شــده ،بــه دنبــال آن دانــش ،توســعه مییابــد.
راهبـرد درونـی سـازی آشـکار بـه نهـان :در ایـن مرحلـه
دانـش آشـکار بـه دسـت آمـده در سـازمان ،نهادینـه میشـود.
همچنیـن گذرانـدن ایـن مرحلـه بـرای افـراد ،آفرینـش دانـش
ضمنـی جدیـد شـخصی را نیـز در پـی دارد .کسـب دانـش پنهان
جدیـد از دانـش آشـکار موجـود گذرانـدن مراحـل چهارگانـه باال،
بایـد بـه صـورت پیاپـی و حرکـت حلزونی شـکل ،ادامه یابـد ،تا به
ایـن وسـیله هـر مرحلـهای ،کامـل کننـده مرحلـه پیـش از خـود
باشـد و ضمـن نهادینـه شـدن دانش در سـازمان ،باعـث تولید
و خلـق دانشهـای جدیـد نیـز شـود .الزم بـه یـادآوری اسـت کـه
بایـد هـر یـک از دو نـوع دانـش یـاد شـده در سـازمان ،مدیریـت
شـود و نیـز نحـوه تعامـل ،اسـتفاده و تبدیـل هر یک بـه دیگری،
مـورد شناسـایی و اسـتفاده قـرار گیـرد .ایـن دو نـوع دانـش
هـر کـدام میتوانـد ،منشـاء ایجـاد دیگـری باشـد و در سـطوح
 ،4نحـوه و اجـزای شـکل -فردی/گروهـی ،سـازمانی تسـری و
گسـترش یابـد .در شـکل شـماره ( )2مراحـل چهارگانـه فـوق
نمایـش داده شـده اسـت .نکته مهـم دیگر آن اسـت ،هنگامی
کـه افـراد در ایـن فرآیندهـا شـرکت میکننـد ،آمـوزش سـازمانی
نیـز رخ میدهـد .زیـرا؛ در ایـن مشـارکت ،دانـش افراد بـا دیگران،
بـه اشـتراک گـذارده و توضیـح داده میشـود ،بـرای دیگـران قابل
دسترسـی میشـود و همچنیـن خلـق و تولیـد دانـش جدیـد از
طریـق ایـن فرآیندهـا رخ میدهـد (عباسـی.)1386 ،
خلــق دانــش ،نتیجــه تأثیــر متقابــل افــراد و دانــش آشــکار و
پنهــان اســت ،بــه واســطه تعامــل فــرد بــا دیگــران ،دانــش نهــان،
برونســازی و بــه اشــتراک گــذارده میشــود .همچنیــن افــراد در
ایــن فرایندهــا از راه مدیریــت دانــش بــا بــه دســت آوردن بینــش
و تجربــه ســازمانی خــود یــا توســط کارکنــان دیگــر ،دانــش را خلق،
منتشــر و درونــی میکننــد.
مدل مفهومی نظام مدیریت دانش ()MATE1

ایــن مــدل بــر ســه نظــام اساســی تکیــه دارد .عناصــر مدیریــت

راهبــردی ،یادگیــری و ارزیابــی کــه بــه صــورت چرخ ـهای نظاممنــد
بــا یکدیگــر در ارتبــاط هســتند .دانــش میتوانــد در چهــار
ســطح؛ فــردی ،تیمــی ،ســازمانی و بــرون ســازمانی در ســازمانها
پیــاده شــود .ایــن مــدل بــر دانــش راهبــردی ســازمان تکیــه
کــرده اســت .نظــام مدیریــت اســتراتژیک در ســازمان شــامل؛
طراحــی ،اجــرا و بازبینــی راهبــردی بــه صــورت مــداوم و نظاممنــد
میباشــد .نظــام مدیریــت راهبــردی توســط نظامهــای ارزیابــی و
یادگیــری پشــتیبانی میشــود .نظــام ارزیابــی عملکــرد ،مکمــل
و پشــتیبان نظــام مدیریــت راهبــردی اســت .عناصــر اساســی
ایــن مــدل بــه ویــژه اجــرا ،بازبینــی و ارزیابــی راهبــردی نیــاز بــه
منابــع انســانی ذیصــاح دارد .نظــام آمــوزش راهبــردی بایــد ایــن
فرآیندهــا را بــه خوبــی نشــان دهــد .نظــام آمــوزش راهبــردی در
ایــن مــدل تحلیــل نیازهــای آموزشــی اســت .تجربیــات مــداوم
و بازخــورد ایــن کــه چگونــه یــک ســازمان میاندیشــد و عمــل
میکنــد در ایــن مــدل بــه خوبــی مطــرح شــده اســت .ســودمندی
ایــن نظــام ،ایــن اســت کــه ســبب مشــارکت فزاینــده در تدویــن
خطمشــیهای تصمیمســازی ،اختیــارات کارکنــان ،پربارتــر
کــردن فعالیتهــا ،صداقــت ،شــفافیت ،شایستهســاالری،
ارتباطــات آزاد ،گفتمــان ،همــکاری و تعهــد بیشــتر میشــود
(ســوتریاکو .)2004 ،هریــک از ایــن مدلهــا در تولیــد دانــش نــو
و ســازماندهی بهتــر بــه منابــع اطالعاتــی و دانشــی میتوانــد
کارآمــد باشــند و ظرفیتهایــی را در ســازمان پلیــس بــه وجــود
م ـیآورد کــه توانمنــدی نیروهــا بــه نحــوی گســترش مییابــد کــه
خــود آنهــا نقــش اساســی در ارتقــای ســازمان ایفــا خــو اهنــد کــرد .

 -4نتیجه گیری

بــا اهمیــت یافتــن دانــش در عصــر حاضــر و اشــتیاق ســازمانها
بــراى پیادهســازى مدیریــت آن بــه عنــوان ابــزارى بــراى بقــا و
بالندگــى ،لــزوم بــه کارگیــرى مکانیســمى بــراى هدایــت ایــن
تالشهــا در مســیری درســت ،احســاس مىشــود .دانــش
بــه یکــی از ارکان ضــروری مدیریــت ســازمانها در هــزاره ســوم
تبدیــل شــده اســت .پلیــس هــزاره ســوم نیــز از قالــب پلیــس
ســنتی خــارج شــده و بــه یــک ســازمان دانــش بنیــان تبدیــل
شــده اســت .در ایــن شــرایط نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی
ایــران نیــز بایــد خــود را بــا شــرایط جدیــد هماهنــگ نمــوده و
ابزارهــا و نظــام مدیریــت دانــش را بــه کار گیــرد.
1-MATE = Management and Training Evaluation
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در ایــن تحقیــق ،مدلهــای مدیریــت دانشــی کــه در
ســازمانهای پلیــس ســایر کشــورها بــکار گرفتــه شــده اســت
بــه طــور خالصــه مطــرح گردیــد تــا چشــم انــداز واقــع گرایان ـهای از
مدیریــت دانــش در پلیــس ارایــه گــردد.
مدیریــت دانــش بــه عنــوان یــک فرآینــد مــداوم و پیوســته قــادر
اســت تــا ابــداع ،تســخیر و کاربــرد دانــش را نیــز تحــت تأثیــر قــرار
دهــد و ســازمان پلیــس را تبدیــل بــه یــک ســازمان پویــا کــه بــه
تبــادل دانــش میپــردازد و بــا اشــتراک گذاشــتن دانــش خــود بــا
متخصصــان ســایر حوزههــای اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی
بــه تولیــد دانــش بیــن رشــتهای کارآمــدی در حــوزه فعالیتهــا
و برنامههــای پلیســی نایــل میگــردد .بــرای اینکــه طــرح جدیــد
در چشــم کارکنــان اعتبــار باالیــی بــه دســت آورد ،نیــاز بــه تعهــد
فــردی مدیــران پلیــس اســت .لــذا اگــر مدیــران از دیگــران تعهــد
میخواهنــد ،بایــد رفتارهایــی متعهدانــه نشــان دهنــد .ایــن
مســئولیت مدیــران راهبــردی اســت کــه آمــوزش و پشــتبانی
مســتمر را در موضــوع مــورد نظــر فراهــم آورنــد .ســازمان پلیــس
تــا زمانــی کــه اســتعداد یاددهندگــی را در درون خــود شــکوفا
نســازد ،کســب ویژگــی یادگیرندگــی برایــش غیرممکــن اســت.
هویــت پنهانــی یــک پلیــس دانــش محــور ،هویــت دوگانــهی
پلیــس یادگیرنــده و پلیــس دهنــده اســت .تبــادل تجربیــات
پلیســی در مأموریتهــای قطعــی و کالن بــه دیگــر نیروهــای
پلیــس جوانتــر و بحــث روی عبرتهــای نهفتــه در آنهــا،
نمون ـهای از رویکردهــای مــورد اتخــاذ نیروهــای پلیــس دانــش
محــور اســت.
هــر یــک از پیشــنهادات ارایــه شــده در ذیــل میتوانــد زمینــه
مناســبی در خصــوص عملیاتــی کــردن مدیریــت دانــش و
اطالعــات در پلیــس را موجــب ســازد:
 .1بخــش عظیمــى از دانشهــاى مــورد نیــاز ،بــه شــکل ضمنــى
در ذهــن اســاتید ،کارکنــان و مدیــران دانشــگاه وجــود دارد.
بنابرایــن تــاش بــراى عینیــت بخشــیدن بــه ایــن دانشهــا و
مکتــوب نمــودن آنهــا نیــز بایــد توســط دانشــگاه مــورد توجــه
قــرار گیــرد .شناســایى اســاتید ،کارکنــان و مدیــران داراى چنیــن
دانشــى و دعــوت از آنهــا بــراى مســتند و عینــى نمــودن دانــش
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خودشان راهکارى است که پیشنهاد مى گردد.
 .2مدیریــت دانــش پلیــس امــری تدریجــی اســت و مســتلزم
انطبــاق آن بــا فرهنــگ پلیــس در تعامــات چهــره بــه چهــره
اســت .بــرای نیــل بــه مدیریــت دانــش اثربخــش ،بــه اشــتراک
گذاشــتن افــکار ،دیدگاههــا و نظــرات فرهنگهــای مختلــف
ضــرورت مییابــد .بایــد بــا اســتفاده از رویکــرد مشــارکتی و
گروهــی زمینــه گســترش فرهنگــی مدیریــت دانــش را در پلیس
تســهیل میکنــد.
 .3در بهرهمنــدی و بومیســازی ســازمانهای دانــش محــور در
ســازمانهای پلیســی ،مقدمــات و بایســتههایی بایــد فراهــم
شــود .ایــن مقدمــات شــامل؛ تعریــف جایــگاه و ویژگیهــای
جدیــد فرماندهــی در چنیــن ســازمانهایی اســت .ســازمانهای
پلیســی دنیــا در ایــن بــاره شــرایطی متفــاوت دارنــد .آگاهــی و
اســتفاده از تجربیــات آنهــا میتوانــد در فراه ـمآوری زمینههــای
حرکــت بــه ســوی دانشــوری غنیمــت دانســته شــوند.
 .4بــه عنــوان بخشــی از راهبــرد مدیریــت اطالعــات و دانــش
فرماندهــان بایــد وضعیــت آینــده را بــرای نیروهــای پلیــس
ترســیم کننــد در صــورت لــزوم ،هــر تجربــه حمایــت کننــدهای را
هدایــت کننــد.
 .5یکــی از مهمتریــن نوآوریهــای اداره پلیــس در ســالهای
اخیــر پذیرفتــن مســئولیت جامعــه محــوری اســت .ایــن امــر
بــر میــزان کارآمــدی و اثربخشــی رویکردهــای نوآورانــه تأثیرگــذار
اســت .هماهنــگ بــودن بــا جامعــه حرکتــی اســت کــه میتوانــد
راهبــرد ســازماندهی مدیریــت دانــش باشــد.
 .6پلیــس دانــش محــور بــه دلیــل نیــاز شــدیدی کــه بــه دانــش
دارنــد ،بایــد اعتمــاد محــور باشــند ،نــه کنتــرل محــور .بــرای خلــق و
تســهیم دانــش بایــد ســطح باالیــی از اعتمــاد و خوشبینــی در
روابط اعضاء سازمان با یکدیگر وجود داشته باشد.
 .7همــواره ادارههــای پلیــس بــا محدویــت هــای قانونــی در اعالم
اطالعــات مواجــه هســتند .ایــن امــر زمینــه تحقــق مدیریــت
دانــش را مــی توانــد متأثــر ســازد ،لــذا توجــه بــه راهبردهایــی کــه
بتــوان برایــن محدودیتهــا فایــق آمــد ،ضــرورت مییابــد
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