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از تحول و توسعهیشنیدانش محوري،پ
1غالمعلی امیري

ده یچک
امروزه خلق ثروت از دانش به علت تحوالت شگرف تکنولوژیکی در جهـان  

حاضـر، جوامـع مبتنـی بـر محوریـت      اهمیت بسزایی یافته است. در قرن 
ثروت ملی و ،جوامعدر این دانش و فناوري در حال شکل گیري هستند.

فناوري و نه در قالب مواد و منابع وها و دانشقالب ایدهرشد اقتصادي در 
دانـش ،  گذارانی که بـه دنبـال توسـعه    سیاست.شودفیزیکی سنجیده می

فناوري و نوآوري در جوامع خود هستند، بایستی با رویکـردي سیسـتمی   
اي بنمایند که اقدام به ایجاد و تقویت نهادها و روابط الزم بین آنها به گونه

د در محیطی مناسب به طور هماهنگ و هـم جهـت عمـل کـرده و     بتوانن
اطالعـات بـه منظـور    این ترتیب بستر موردنیـاز بـراي افـزایش جریـان     به

خـود  عرصه هاي اقتصادي ارزش افزوده در آفرینش دانش نوین و افزایش 
در این مقاله تالش گردیده است تا مقوله دانش محوري و را فراهم آورند.
ن نیروي رانش براي تحـول و توسـعه ،مـورد کنکـاش قـرار      تاثیر آن بعنوا

گیرد.

دانش محوري ، محوریت دانش ، نـوآوري ، توسـعه   واژه هاي کلیدي : 
علم و فناوري

معاون پژوهشی دانشکده فرماندهی و ستاد آجا -1

فصلنامه علوم و فنون نظامی 
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مقدمه
در حالی که کشورهاي پیشرفته در جهان با پشت سـر گذاشـتن   

گیري جامعه فراصنعتی طی نیم هاي کشاورزي و صنعتی و با شکلانقالب
را محـور  دانـش  سـامانه هـاي   نمایند تـا  ذشته تالش نموده و میقرن گ

تجربه و همچون گذشته فاصـله خـود را از کشـورهاي در حـال توسـعه و      
نیافته بیش از پیش فزونی بخشند، در کشور مـا نیـز بـا توجـه بـه      توسعه

فناوري و نوآوري، دانش ، اهمیت اخذ رویکردي سیستمی جهت گسترش 
هـاي گذشـته آغـاز    یجاد نظام توسعه فناوري طی سالهایی براي افعالیت
هـا بحـث و انتظـار و در    است. چنانکه در حال حاضر پس از سـال گردیده

آغاز برنامه توسعه چهارم پس از وقوع انقالب اسالمی، در آسـتانه اسـتقرار   
قرار گرفته است. ” نظام توسعه فناوري“

گـذاري علـم و   سـت هـایی کـه از گذشـته بـراي سیا    با توجه به سردرگمی
رسد کـه از همـین   فناوري در کشور ما وجود دارد، لذا مناسب به نظر می

گیري حوزه مدیریت عالیه نظام توسعه فناوري جهت تقسـیم  ابتداي شکل
هاي کلی انداز بیست ساله، سیاستکار ملی، همراه با در نظر گرفتن چشم

سـازي سیسـتم ملـی    و برنامه چهارم توسعه مبنی بر لزوم طراحی و پیاده
نوآوري، برپاسازي نظام جامع پژوهش و فناوري و استقرار واقعـی اقتصـاد   

اي نزدیک در کشور، توجهی خـاص بـه ایجـاد و    مبتنی بر دانایی در آینده
هاي موردنیاز در این سیستم بـه ویـژه در زمینـه    تقویت ابزارها و مکانیزم

ا ـ یعنـی کـارکرد    یکـی از اجـزاء مهـم و تاثیرگـذار بـر تمـامی کارکردهـ       
هاي مختلف گذاري کلی ـ صورت پذیرد. از طرفی هرگاه به فعالیتسیاست

شود که نهادهـاي مـرتبط بـا    یک سیستم نوآوري دقت شود، مالحظه می
انجام مطالعات تکنولوژیکی به علت پشـتیبانی و ارائـه خـدمات موردنیـاز     

گـذاري  گیري توسط نهادهاي عالی سیاستجهت تسهیل و تسریع تصمیم
از سویی و مراکز آموزش عالی از طریق آموزش و تربیت متخصصین زبده، 
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تغییر و ایجـاد نگرشـی بنیـادي در نـوع نگـاه مـدیران بـه آینـده جهـت          
هاي هاي بلندمدت، پژوهش و مشارکت فعاالنه در انجام فعالیتریزيبرنامه

ي توانند از جایگـاه خاصـی بـراي هـدایت و رهبـر     فوق از سوي دیگر، می
اثربخش در این سیستم برخوردار باشند که تاکنون در کشور ما به اهمیت 

اینگونه تعامالت کمتر پرداخته شده است.

جریان آزاد اطالعات پیشنیاز خلق دانش :-2
تـرین حقـوق شـهروندي،    تـرین و بـدیهی  امروزه یکـی از اساسـی  

خص تـرین شـا  دسترسی آزاد به اطالعات و اخبار است تا جایی کـه مهـم  
توسعه هرکشور بر اساس میزان تولیـد، امکـان توزیـع ومصـرف اطالعـات      

شود.ارزیابی می
این در حالیست که شرایط کنونی جامعه ما، تولید اطالعات تنهـا  

پذیرد و حق دسترسی بـه  میانجامهاي خاصی از جامعهوح و الیهدر سط
اطالعات براي عموم شهروندان هنوز چندان گسترده نشده است.

هاي خبري متعددي کـه  ز طرف دیگر طی یک سال اخیر سایتا
اند، تحـولی  اندازي شدههاي مختلف سیاسی و حتی افراد راهاز سوي گروه

ست.ارسانی کشور به وجود آمده عظیم در عرصه اطالع
حال پرسش اینجاست، با توجه به شرایط کنـونی جامعـه، پدیـد    

تواند خـال  رسانی تا چه حد میهاي جدید ارتباطی واطالعآمدن این کانال
رسانی کشور را پر کند؟ نقش این اطالعات در توسعه علمی، موجود اطالع

تواند مهم تلقـی شـود؟   اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه تا چه حد می
هـاي جدیـد ارتبـاطی کـه بـه      پرسش دیگر آنکه با پدید آمدن این کانـال 

صحت و سقم اخبار چگونه بان خبري است، مرز میان معناي حذف دروازه
قابل تشخیص است .
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چشم انداز تحوالت در کشورهاي در حال توسعه :-3
اگر کشورهاي در حال توسعه بـا پدیـده جهـانی شـدن وجامعـه      
اطالعاتی برخوردي خالق و فعال نداشته باشند، مانند بسـیاري از مظـاهر   

ه دچـار  برداري مطلـوب و منطقـی از ایـن پدیـد    تمدن غربی به جاي بهره
شوند. به تعبیري سیاست نفـی و انکـار و نادیـده انگاشـتن     عوارض آن می

مقتضیات جامعه در این برهه از زمان کارساز نبوده و تنها راه حل ممکن ، 
پذیرش واقعیت ورود به جامعه اطالعاتی و مجهز شدن در برابر آن اسـت.  

دسـتاوردهاي  بـرداري از خود را در زمینه بهرهسهمناتودر این صورت می
.جامعه اطالعات به دست آورد

رسـانی در حـال   براي پذیرش تحوالت جدید که در عرصه اطـالع 
وقوع است، نخست باید از نظر فرهنگی فهم و درك صحیحی از این نظـام  
حاصل شود. این پذیرش به این معناست کـه نخسـت نگـرش بـه مفهـوم      

جتمـاعی شـامل ابـزار،    سرمایه اجتماعی تغییر پیدا کند. امروزه سـرمایه ا 
ساختمان، تکنولوژي و ...نیست، بلکه اطالعات، تخصص،کارآمدي و نیروي 

هـاي  انسانی ماهر به عنوان عوامل زمینه ساز توسعه و پیشرفت در عرصـه 
شود. مختلف توسعه اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مطرح می

اطالعات بعنوان سرمایه اجتماعی :-4
ه مقوله اطالعات، کارکرد و جایگاه آن و ضروري است، در نگرش ب

بـه ایـن   گیـرد. ذهنیتی که در تفکر سنتی وجود دارد، مورد بازنگري قرار 
محـور شـدن دانـش در    ،مفهوم که حق دسترسی همگـانی بـه اطالعـات   

متخصـص و شایسـته گرایـی در همـه     یجامعه، بها دادن به نیروي انسـان 
. گردندمحسوبترین محور توسعه مامور،مه

در جامعه می بایست هاي علمی براي تولید اطالعات این گرایش
، چراکه تولیـد اطالعـات ارتبـاط مسـتقیمی بـا رشـد علمـی        شودتقویت 
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اي کـه امکـان تولیـد علمـی در آن وجـود دارد،      اطالعات دارد. هر جامعه
امکان تولید، توزیع و مصرف اطالعات در آن بیشتر است. 

جامعه دانش محور :-5
مبتنی اي است که در آن گردش امورمعهعه دانش محور، جاجام

در عرصـه  کشـورمان  هاي علمـی باشـد.   دستاوردها، اطالعات و شاخصبر 
هـاي عمـومی   علوم محض، انسانی، فرهنگی، تکنولوژي و حتـی در عرصـه  

علت این امر نیز به یک میراث تـاریخی  موانعی است.تولید اطالعات دچار 
سویه قدرت و سیاست گردد و آن رابطه عمودي و یککهنه در ایران برمی

دهـد. در  با جامعه و مردم است که اطالعات را در انحصار خـود قـرار مـی   
ات برخوردار باشد و این تواند از اطالعاختار قدرت میسچنین فضایی تنها 

در انحصار خویش نگاه دارد. چنـین سـاختاري حـق مـردم را     رااطالعات
شناسـد. هرچنـد کـه    به رسمیت نمیی به اطالعاتراي آگاهی و دسترسب

این طرز تفکر در طی چند سـال اخیـر متحـول شـده اسـت، امـا میـراث        
گذشته آن هنوز باقی است.

موانع و راه کارها براي توسعه دانش محوري :-6
هاي خاصی از در صورتی که تولید اطالعات تنها در سطوح و الیه

به اطالعات تنها براي افـراد خاصـی   جامعه صورت پذیرد و حق دسترسی 
وحودداشته باشد، که از ابزارهاي مهم توسعه که همان دسترسی عمـومی  

محقق نشده است. این امر مردم به اطالعات است، عمال 
. گردیـد براي خروج از این انسداد، باید به لحاظ ذهنی و فرهنگی متحول 

د.  هنـوز بـه   درواقع نگرش به موضـوع اطالعـات نیـز بایـد دگرگـون شـو      
تـا زمـانی کـه بـه انتشـار اطالعـات و       ،وجـود دارد اطالعات نگاه امنیتـی  

نگریســته شــود ودسترســی همگــانی بــه آن بــه عنــوان مســاله امنیتــی 
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که اطالعات به عنوان سرمایه اجتماعی براي همگان شناخته نشده مادامی
د شـود، فرآینـ  آن در قلمرو عمومی هرچه محدودتر و انحصار دسترسی به 

تولید و مصرف اطالعات با چالش روبرو خواهد شد. 
افـزاري و زیرسـاختی اسـت.    مانع بعدي، مربوط به امکانات سخت

با مشکالتی مواجه کشور ،رسانی همحتی از نظر امکانات ارتباطی و اطالع
اند. شدت توسعه نیافتهبهعلمی و اقتصادي کشورمان هاي زیرساختاست.

نیـز مـوانعی وجـود    یه به منظور توسعه ارتباطـات  براي تهیه وتامین سرما
ک مکانات و ابزارها باید در خدمت توسعه ارتباطات باشـد، چـون یـ   دارد. ا

نیازمند امکانات وابزارهاي الزم است. ساختار یـک  ارتباطات توسعه یافته،
گذاري و تواند نقش مؤثري در توسعه ملی، سیاستارتباط توسعه یافته می

هاي تلفن ي مهم داشته باشد.  هنوز در زمینه تعداد ایستگاههاریزيبرنامه
تا رسیدن به حد مطلـوب جهـانی فاصـله    هاي ثابت و ... همراه، تعدادتلفن

فرآینـد تولیـد،   برنامه ریزي با ابزارهاي نوین ارتباطی بسیاري وجود دارد.
هایی در زمینه برپایی همایشتسهیل خواهد شد.توزیع و مصرف اطالعات 

دهد. بـه  رسانی ، ادبیات ارتباطات را در کشور توسعه میتباطات و اطالعار
اي تعبیري، میان متخصصان و غیرمتخصصان مفاهیم و اصـطالحات پایـه  

هـاي  علوم ارتباطات جاي خود را باز کـرده و ایـن امـر بـه صـالح نگـرش      
رسـانی وجـود داشـته، کمـک کـرده      اي که در گذشته در امر اطـالع بسته

شود. هاي فرهنگی میردگی ذهنیتوسبب گست
در عصر کنونی که ارتباطات محـور توسـعه سیاسـی، اقتصـادي،     

هـاي  ها و بایسـته فرهنگی و اجتماعی است، توجه به این مقوله از ضرورت
علم ارتباطات است.

:سازمانهاي دانش محور-7
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سـاختار  سازمانی در گـذر زمـان تکامـل یافتـه انـد.      ساختارهاي 
ز تمـامی ستمی اسـت کـه سـاختار را مرکـب ا    لی دیدگاه سیسازمانی، تج

می دانـد و ترکیبـی از رابطـه بـین عناصـر      افزار و نرم افزارعناصر سخت
سازمانی است. ابعاد ساختاري بـه طـور سـنتی براسـاس سـه بعـد رابطـه        
رسمی: سلسله مراتبی، کار ویژه اي و بعد جامعیـت و مرکزیـت برمبنـایی    

سازمانهاي ماشینی و ارگانیکی بررسی شده انـد.  انواع اصلی ساختار یعنی
درعین حال، اقتصاد دانش محور خواسته هـاي جدیـدي بـر سـاختاردهی     
سازمانی مبتنی بر فرایندها تحمیل می کند. ساختار غیررسمی فعالیتهاي 
واقعی سازمانی را بهتر ترسیم می کند و انعکاس دهنده تعـاملی پویاسـت   

اسـی انـد. ایـن مقالـه مفهـومی، سـاختار       که براي خلق دانـش بسـیار اس  
غیررسمی را به عنوان بعدي مهم وارد مجموعـه ابعـاد سـاختاري کـرده و     
ساختاردهی سازمانی را در سطحی باالتر یعنی رابطه مبتنـی بـر اعتمـاد،    
رابطه تعاملی برون سازمانی و رابطه عاطفی فراگیر و اهمیت آنهـا در نیـل   

مدنظر قرار می دهد. اد دانشیت سازمــــانی در اقتصبه موفقی
پارادایم مدیریت با طی کردن چنـدین مرحلـه مشـخص تکامـل     

سـاختار سـازمانی بـوده    درحور اصلی در این تکامل، تغییـر یافته است. م
است. ساختار سازمانی یکی از عوامل اصلی پیش برنده تغییـر اسـت زیـرا    

را شکل می دهد. ساختار، کالبد همه فرایندهــــا و تصمیم هاي سازمانی
مطالعات گذشته درمورد ساختار سازمانی به شکل گیري نوعی چـارچوب  
سه بعدي منجر شده است که انواع مختلف ساختار را توصیف مـی کننـد.   

چارچوب  عمدتاً ساختار رسمی در سازمان را تبیین می این درعین حال، 
دارد را کند و نیروي ظریفی که در عقبـه نمـودار ســـــــازمانی جریـان    

ســاختار «عمومــاً اشــاره بــه » ایــن نیــروي پنهــان«آشــکار نمــی ســازد. 
دارد؛ و چنین نیرویی، نقش برجسته اي » رابطه غیررسمی«یا » غیررسمی

در بسیاري از شکلهاي جدید سازمانهاي مبتنی بر فرایند نظیر سازمانهاي 
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شبکه اي یـا دانـش محـور ایفـا مـی کنـد. ایـن مقالـه، نخسـت سـاختار           
رسمی را به عنوان بعد چهارم وارد عناصر ساختار سازمان می کنـد تـا   غیر

تکامل ساختاري را ترسیم کرده و توسعه سـاختاري را در سـطحی بـاالتر    
موردتأمل قرار دهد. رابطه مبتنی بر اعتماد، رابطه تعـاملی بـرون محـور و    
رابطه جامع عاطفی سه بعد جدید ساختار سـازمانی هسـتند کـه در ایـن     

مدنظر قرار می گیرند. این سـطوح بـاالتر روابـط سـاختاري قادرنـد      مقاله
چالشهاي ساختاري در عصر اقتصـاد دانـش محـور را بـه صـورت روشـن       

ترسیم کنند.

:نقش مدیریت دانش در خالقیت و نوآوري-8
عصر حاضر، عصـر تحـوالت و تغییـرات شـگرف درفناوریهاسـت.      

یدن به اطالعات و توجـه  عصري که ساختار فکري آن آکنده از عمق بخش
به مشارکت نیروي انســـانی خالق و دانش گرا بـه جـاي نیـروي انسـانی     
عملکردي است. از این رو، مدیریت هوشیار بر آن است تا هرچه بیشـتر و  
بهتر درجهت استفاده از ابزاري به نام دانـش بـراي رویـارویی و مقابلـه بـا      

قیـت و نـوآوري جهـت    عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیـت و ایجـاد خال  
گسترش عرصه رقابتی خود برآید، این امر مستلزم این است کـه سـازمان   
با ارج نهادن به مدیریت دانش و متقابال مدیریت خالقیت و نوآوري، آن را 
به عنوان یک نیاز استراتژیک و ضروري جهت پیشگامی در عرصـه رقابـت   

. مدیریت نـوآوري در  پذیري، در زمره برنامه هاي اولویت دارخود قرار دهد
واقع فرایندي است که از طریق ترکیب و یکپارچگی اجزاي مختلف دانش 
به پدیدآوردن بدیهیات می پردازد. در این راستا به کارگیري دانش ضمنی 
به عنوان محرکی اساسی در موفقیت فرایند نوآوري، تاثیر قابـل مالحظـه   

خواهد داشت. مقاله حاضر در آغاز دالیل اهمیـت  شرکت هااي در کارایی 
دانش ضمنی در فرایند خالقیت، نقش دانش ضمنی را در مدیریت نوآوري 
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شناسایی کرده و مواردي از موانع و مشـکالت ایجـاد وتسـهیم آنـرا ذکـر      
می کند. سپس بر اساس آخرین پژوهشهاي انجام گرفتـه در ایـن حـوزه،    

میز اثیر دانش ضمنی بر مدیریت موفقیت آمدل یکپارچه اي براي تشریح ت
، در پایان اهرمهاي کلیدي مدیریت دانش نمایدنوآوري تشریح و ارائه می 

ضمنی شناسایی شده و تاثیر مثبت آن بر موفقیت نوآوري مورد تجزیـه و  
تحلیل قرار می گیرد.

در این عصر ضمن تالشهاي بسیاري که در زمینه سـاختاردهی و  
دها و همچنین کاهش هزینـه هـا بـه منظـور کسـب      مهندسی مجددفراین

انجام گرفته است ، اینک نوبت ایـن اسـت تـا    شرکت هاسودآوري، توسط 
بسیاري از آنها به تجدید سبد محصـوالت خـود از طریـق ایجـاد نـوآوري      
بپردازند. در این راستا خالقیت و تولید افکـار و اندیشـه هـاي نـو توسـط      

همیت ویـژه اي برخـوردار شـده و جایگـاه     مدیران و کارکنان سازمانی از ا
واالیی را درسازمان به خود اختصاص داده است. امروزه سازمانهایی موفـق  
هستند و می توانند در دنیاي پررقابت ادامه حیات بدهند که دائماً افکار و 
اندیشه هاي جدید را در سازمان کاربردي سازند. این امر توسط مـدیران و  

شرایط و محیط موردنیاز شرکت هاپذیر است اما آیا کارکنان خالق امکان 
را ایجاد می کنند؟ آیا آنهـا بـا اهرمهـاي مناسـب جهـت بهینـه سـاختن        
موفقیت نوآوري آشنایی دارند؟ نقش دانش ضمنی بـه عنـوان یـک اهـرم     
کلیدي در ایجاد نوآوري مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه و بـا هـدف موفقیـت        

انجام شده در این حیطه، ابعاد مرتبط خالقیت، ضمن استناد بر تحقیقات 
دانش ضمنی و مدیریت نوآوري بررسی و تشریح می شود. بر ایـن اسـاس   
در آغاز با مروري بر ادبیات مدیریت دانش ضمنی و مدیریت نوآوري، نقش 
دانش ضمنی بر خالقیت و نوآوري سـازمانی در سـه بعـد: تکامـل دانـش      

نی بررسـی شده،سـپس بـا    ضمنی ، حیاتی سازي آن و انتقال دانش ضـم 
بیان سه محور: انواع نوآوري ، نوع صنعت و ساختار سازمانی یک سـازمان  
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خالق در مدیریت نوآوري ، مدلی یکپارچه از ارتباط و تاثیر مدیریت دانش 
ضمنی بر مدیریت نوآوري ارایه می گردد.

:مزیت رقابتی در اقتصاد دانش محور-9
، دانـش بـه یکـی از    1990دهـه  درهـا  به مـوازات ورود شـرکت  

مهمترین منابع استراتژیک تبدیل گردید. تولید دانش براي پایداري مزیت 
رقابتی و موفقیت سـازمانی محـوري بسـیار اساسـی اسـت. انـواع سـنتی        
استراتژي هاي رقابتی مبتنی بر موضع یابی صنعت نظیر رهبـري هزینـه،   

خاصـی از بـازار    متمایزسازي و تمرکز بر کاالها و خدمات ویـژه در بخـش   
براي اداره محیطهاي پویا کافی نبود. رقابت بر سر قابلیتها نظیـر کسـب و   

قابلیت هايپایداري مزیت رقابتی از طریق شکل دهی مجموعه اي بارز از 
سازمانی، به کانون تمرکزي در حوزه استراتژیک تبدیل شده است. مضـافاً  

و جدیـد مزیـت رقـابتی    توانایی سازمان براي نوآفرینی شکلهاي نوآورانـه 
حائزاهمیت فراوان گردیده است. این توانایی اشاره به قابلیت پویـایی یـک   

شرکت دارد.
هاي محوري سـازمان اسـتوار   هاي سازمان و قابلیتقابلیت پویا بر قابلیت

است. قابلیتها به یکپارچگی پیوند انجام کارها و فعالیتها در سازمان اشـاره  
هاي ارزشمند، کمیـاب،  ري، به آن دسته از قابلیتمحوقابلیت هاي.دارد

ویژه و به سختی قابل تقلید اشاره دارد که کسب و کار اساسی سـازمان را  
محوري در نگاه عمومی به طور اثـربخش بـه   قابلیت هايتعریف می کند. 

رهاوردهاي سازمانی در قالب کارایی، کیفیت و پایایی منجر مـی شـوند و   
ي عملیاتی موثرند. مزیت رقابتی در اقتصاد مدرن در در پیامدهاي استراتژ

خلـق دانـش، آمـوختن چگونـه آمـوختن و مـدیریت تغییـر        قابلیت هـاي 
استراتژیک نهفته است.
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این امر مستلزم سطح باالتري از قابلیت سـازمانی یعنـی قابلیـت    
پویا است. قابلیت پویا تجلی توانایی سازمان براي ایجاد شکلهاي جدیـد و  

ه مزیت رقابتی است  و توانایی یکپارچـه سـازي، سـاخت و پیکـره     نوآوران
داخلی و خارجی متناسـب بـا محیطهـاي بـــه شـدت      قابلیت هايبندي 

درحال تغییر است. 
ایجاد مزیت رقابتی ازطریق قابلیت پویا مسـتلزم جریـان مسـتمر    
دانش درون و برون سازمان و نوعی مخزن دانش به روز است. این خواسته 

به طور اجتناب ناپذیر، چالش جدیدي فراروي ساختار سازمانی قرار جدید 
می دهد و شـکل گیـري انـواع جدیـد شـکلهاي سـازمانی بـراي تسـهیل         
مدیریت دانش به خصوص جریـان دانـش را موجـب مـی شـود. مـدیریت       

اثربخش دانش مستلزم موارد زیر است:
هـاي  سـازمانهاي مبتنـی بـردانش بایـد از محـدودیت مرز     بی مـرزي: -

فیزیکی رهایی یابند و نوعی چارچوب مفهومی براسـاس هویـت و اعتمـاد    
سازمانی ایجاد کنند. روابط غیررسمی نقش مهمی در کم رنگ کردن این 

مرز دارد.
مدیریت دانش اثربخش مستلزم نوعی جریان دانش به سیالی و روانی:-

خته و جاي مخزن دانش است. طرح سازمانی باید جریان دانش را روان سا
به دانش اجازه دهد تاثیر به مراتب بیشتري بر عملکرد داشته باشد. روابط 
غیررسمی تکثر شبکه هاي داخلی و خارجی را براي تسهیل جریان دانش 

میسر می سازد.
مدیریت دانش اثربخش تـا حـد زیـادي بـر مـدیریت دانـش       جذابیت:-

و بـین  ضمنی استوار اسـت. روابـط غیررسـمی، تعامـل میـان وظیفـه اي      
سازمانی را ارتقا داده و شیوه اصلی تسهیم دانش ضمنی و همینطور قالب 

ریزي و تولید دانش ضمنی است.
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براي تولید اثـربخش رهاوردهـاي مبتنـی بـر دانـش،      انعطاف پذیري:-
ساختار باید انعطاف پذیر باشد.

استعاره سودمند براي توصیف ایـن نـوع سـازمانهاي دانـش محـور تصـور       
مجموعـه روابـط   «اسـت.  » مجموعه روابـط غیررسـمی  «ر قالب سازمان د
خود تجلی نوعی سیستم فعالیت است که در آن گروههایی از » غیررسمی

افراد دغدغه ها، مسائل یا شور و هیجان خود را درمورد یک موضـوع بـین   
همدیگر تقسیم کرده و ازطریق تعامل بر سر مبنایی منظم براي دستیابی 

اي ذینفعان و هم بالندگی و یادگیري شخصی، دانش و وردها هم برآبه ره
ایـن مجموعـه بـه شـکل     .مهارت خود را در آن حوزه عمـق مـی بخشـند   

ساختار رسمی نیستند، بلکه نوعی فرایند در سـطح سیسـتم هـا هسـتند.     
:گردندبه شرح زیر مطرح می »مجموعه روابط غیررسمی«اي این مزای

انـد بـه سادگــــــــی درون    بازسازي مجدد تخصصـهایی کـه نمـی تو   -
واحدهاي نامتمرکز و میان وظیفه اي تجمیع شود و همچنـین دسترسـی   
وسیع سازمانی به منابع دانش ضمن حفظ پاسخگویی باال و حضـور قـوي   

در بازار؛
تقویت حس قوي هویت و تعلق و تعهد و مالکیـت نسـبت بـه تضـمین     -

و قــادرکردن هــا و شــهرتبالنــده کــردن مهــارت،بســتر و فضــاي ثابــت
به رقابت بر سر دانش و براي دانش. شرکت ها

ایجاد شبکه ها براي تسهیل گفتمان، اهـرم کـردن مشـارکت و تشـویق     -
مبادله هاي منابع دانش درون و فراي مرزهاي سازمانی.

هـا بـه عنـوان    این مباحث نشان می دهد که تعهد خالصـانه بـه سـازمان   
ها و شکل گیري قابلیـت  ق قابلیتبازار ممکن است موجب خلاجتماعات

پویا شود که به مزیت رقابتی در اقتصاد دانش منجر می گردد. این امر بـه  
نوبه خود مستلــزم ایجاد ساختارهایی با مشخصه هاي بی مرزي، سیال و 
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روان بودن، جذابیت و انعطاف پذیري است کـه در بعـد سـاختاري روابـط     
غیررسمی متجلی می شود.

سعه دانش و فناوري در کشور :نظام تو-10
ها بحث و انتظار در حال حاضر نظر به اینکه کشور ما پس از سال

ــی،     ــار مل ــیم ک ــت تقس ــاوري جه ــعه فن ــام توس ــتقرار نظ ــتانه اس در آس
دار کردن نهادهاي ذیربط در دوران برنامـه چهـارم   سازي و برنامههماهنگ

عـالی علـوم،   توسعه دولت قرار گرفته و همزمـان بـا آن تشـکیل شـوراي    
تحقیقات و فناوري به تصویب رسیده اسـت، و بـه عبـارتی در حـالی کـه      
خواست و باورهـاي الزم بـراي اخـذ رویکـردي سیسـتمی جهـت توسـعه        

رسـد  گیرد، لذا مناسب به نظر میفناوري و نوآوري در جامعه ما شکل می
انـداز بیسـت سـاله،    که متولیان علم و فناوري در کشور بـر اسـاس چشـم   

از همین ابتدا تحقق هـدف  هاي کلی و برنامه چهارم توسعه دولت ستسیا
وآوري همراه با گسترش صـنایع  سازي نظام ملی نطراحی و پیاده"تر عالی
را مد نظر خود قرار داده و بر اساس آن ساز و کارهاي الزم را براي "نوین

رند. هاي مناسب اقتصاد مبتنی بر دانش در کشور فراهم آوریزي شالودهپی
تواند در نظرگرفته از جمله اقدامات ضروري که جهت نیل به این مهم می

شود، عبارتند از:
فرهنگسازي و ایجاد واژگان مشـترك جهـت توسـعه دانـش، فنـاوري و      -

نوآوري در کشور .
کاري و سمت و سـو دادن  کاري و موازيکاري، دوبارهکندهاممانعت از پر-

هــا و یقــاتی از طریــق تــدوین سیاســتهــاي تحقهــا و تــوانبــه ســرمایه
هاي دقیق علم و فناوري با اخذ رویکردي سیسـتمی در سـطوح   استراتژي

مختلف ملی، بخشی و بنگاهی. 
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ها و بسترهاي الزم از قبیل حمایـت از تـدوین   ایجاد و تقویت زیرساخت-
هـاي  هاي مالکیت معنوي و استانداردسازي، دستیابی و اشاعه فناورينظام

.…ریک و مهم ژن
تصحیح و تدوین قوانین و مقرارت الزم با استفاده از نظرات مختلف کلیه -

افراد و موسسات مرتبط درگیر براي توسعه فناوري و نوآوري در کشور.
حمایت از برقراري و تحکیم ارتباطات الزم با در نظـر گـرفتن تعـامالت    -

هـاي  ژه همکاريکارکردها و زیرکارکردهاي گوناگون سیستم نوآوري به وی
سه جانبه دولت، صنعت و دانشگاه.

ــیش  - ــایی، پ ــز شناس ــت مراک ــاد و تقوی ــابی و طراحــی، ایج ــی، ارزی بین
نگاري فناوري و یا سایر نهادهاي مـرتبط بـا مطالعـات تکنولـوژیکی     آینده

دولتی و غیردولتی در سطوح خرد و کالن.
نگـري جهـت   حمایت از مطالعات تکنولوژیکی گوناگون بـه ویـژه آینـده   -

هاي راهبردي در سطوح مختلـف طـی   هاي حیاتی و اولویتتعیین فناوري
گیري بـه نهادهـاي   هاي متفاوت زمانی و ارائه نتایج آن جهت تصمیمدوره

گذاري کلی.سیاست
حمایت از آموزش و تربیت افراد خالق و نوآور به ویژه در مراکز آموزش -

عالی. 
مدت و بلندمـدت مـرتبط بـا    موزشی کوتاههاي آحمایت از تدوین برنامه-

ریزي فنـاوري بـه ویـژه جهـت آشـنایی مـدیران و متخصصـین بـا         برنامه
نگاري فناوري در سطوح مختلف.بینی و آیندههاي مختلف پیششیوه

ــرش  - ــاد نگـ ــر و ایجـ ــدیران و   تغییـ ــین، مـ ــاي الزم در متخصصـ هـ
هـاي  ریـزي امـه گیرندگان در نوع نگاه به آینده بـه ویـژه جهـت برن   تصمیم

بلندمدت علم و فناوري در کشور.
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دهی به مراکز آمـوزش عـالی بـه ویـژه جهـت آمـوزش،       حمایت از نقش-
هـاي فنـاوري در سـطوح مختلـف     پژوهش و مشارکت جهت تدوین برنامه

نگري فناوري و غیرو).بینی و آینده(اعم از شناسایی، ارزیابی، پیش

نتیجه :-11
، ابعاد اقتصادي بیشـتري جهـت ایجـاد ارزش    ر سامانه دانش محودر یک 

گیرد کـه بـر ایـن    افزوده و خلق ثروت از علم و دانش مورد توجه قرار می
ریزي اقتصاد مبتنی بر دانش در تري را براي پیاساس زیربناهاي مستحکم

آینده براي کشور فراهم خواهد نمود. 
توسـعه  م ملی سازي نظابه طور کلی صرف نظر از ضرورت طراحی و پیاده

دهـی و توسـعه نهادهـا و مراکـز مـرتبط در      نوآوري و لزوم شـکل دانش و 
راستاي تبدیل دانش به ثروت و ایجـاد ارزش افـزوده در صـنایع مالحظـه     

سـازي و  شود که پیش از هر اقدامی بایستی در ابتدا نسبت به فرهنـگ می
ور ایجاد واژگان مشترك جهت توسعه دانـش، فنـاوري و نـوآوري در کشـ    

همت گمارد. 
نکته مهم دیگري که ضرورت دارد به آن توجـه شـود اهمیـت آمـوزش و     

دانـش  تربیت متخصصینی است که در سطوح گوناگون قادر بـه مـدیریت   
هـاي تحقیـق و   ، تعیین اولویت برنامـه فناوري و نوآوري، تدوین استراتژي،

ي مختلف هاها از دیدگاهگیريتوسعه و شناخت تبعات آتی اینگونه تصمیم
متناسب با اهداف تکنولوژیکی و نیاز جامعه خود باشـند. زیـرا بـه عنـوان     

نگري به دلیل صرف هزینه و زمان زیاد بینی و آیندهمثال فرآیندهاي پیش
هـا شـناخته   گیـري ها و تصمیمریزيتوانند جزء الینفک برنامههنگامی می

بلکه اثربخشـی آنهـا   هاي غیرطبیعی نیانجامند، شوند که نه تنها به اولویت
وسعه این ابزارها در مرحله اجرا به صحه گذارده شود. لذا در بکارگیري و ت

بایستی به مباحث نظري دقیق اکتفا گردیده، بلکه بایـد  تنهاها نه و روش
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ها اخذ و ضمن بهبود به دیگران تالش کرد که تجارب کافی در این زمینه
نـد از طریـق تعمیـق و تحکـیم     توامنتقل شوند. بدیهی است این مهم می

گیـري از دانـش و   جانبه صنعت، دانشـگاه و دولـت بـراي بهـره    ارتباط سه
هاي یکدیگر جهت آموزش، پژوهش و انجام مطالعات تکنولوژیکی پتانسیل

هـاي کلـی، صـورت    ها و تعیین سیاسـت مورد نیاز، براي تدوین استراتژي
نه مراکز آمـوزش عـالی   پذیرد. لذا در اینجا اهمیت حضور و مشارکت فعاال

گردد.کشور در زمینه آموزش و انجام فرآیندهاي مختلف فوق مشخص می
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