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چکیده
دانشبنیان شدن یک سازمان و تبدیل آن به سازمانی دانشی ،بهطور عمیق به جنبههای مختلف آن بستگی دارد
بهگونهای که اگر بسترها و زیرساختهای اولیه آن فراهم نشود ،هر نوع تالش در آن با مشکل مواجه خواهد شد .ازاینرو
پیش از هر تصمیم دراینباره ،تغییر و توسعه و تحول علم و فناوری باید مدنظر قرار گیرد .در کنار آن موضوع سرمایههای
سازمانی و استفاده از ظرفیتهایی که این موضوع در اختیار قرار میدهد نیز از اهمیت ویژه برخوردار است .بر این اساس،
در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی تأثیر دو متغیر «توسعه و تحول علم و فناوری» و «سرمایه فکری
سازمان» بر دانشبنیان شدن یک سازمان بررسیشده است .جامعه آماری مرکز پژوهش مدیریتی در شهر تهران است و
نمونه پژوهش 84 ،نفر از متخصصان است ،که بهروش قضاوتی انتخاب شدهاند .ابزار گردآوری داده پرسشنامه محقق
ساخته است .برای گردآوری داده نخست با استفاده از روش کتابخانهای ،مبانی نظری و پیشینه بررسی و مؤلفههای مؤثر
«توسعه و تحول علم و فناوری» و «سرمایه فکری» بر دانشبنیان شدن سازمان شناساییشده است .در مرحله دوم ،با
بهرهگیری از روش خبرگی ،درباره مؤلفههای شناساییشده و سایر مؤلفههای احتمالی موجود نظرخواهی و درنهایت
مؤلفهها نهایی شده است .برای طراحی مدل و آزمون فرضیات نیز از روش تحلیل عاملی و مدلسازی معادالت ساختاری
استفاده شده است .طبق یافتههای پژوهش ،هم تأثیر مؤلفههای «توسعه و تحول علم و فنآوری» و «سرمایه سازمانی» و
هم مؤلفههای فرعی آنها بر دانشبنیان شدن تأیید شده است .در انتها نیز پیشنهادهایی بهمنظور بهبود وضع موجود ارائه
شده است.
کلیدواژهها :دانشبنیان ،سازمان دانشبنیان ،توسعه و تحول علم و فناوری ،سرمایه فکری
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 .1مقدمه

امروزه بهسبب پویاییهای محیط ،شیوههای مدیریت سازمانها از حالت سنتی خارج و دچار تحول شده است
و همه اعضای سازمان در امور و تصمیمات سازمان مشارکت داده میشوند .تجربه کشورهای مختلف نشان
میدهد که این شرکتها در توسعه فناوری ،رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد نقش اساسی دارند و به گفته
اکثر صاحبنظران زیربنای اقتصاد دانشبنیان بهشمار میروند در حالی که جوامع بشری با شتاب بیسابقهای به
سمت جامعه دانشی پیش میروند ،شواهد و روندهای جهانی حاکی از آن است که رقابتپذیری کشورها به
توانایی آنها در ایجاد ،بهکارگیری و انتقال دانش بهویژه دانش فناورانه بستگی دارد .از اینرو ،در سطح جهان
شاهد تحول گوناگونی برای افزایش اثربخشی فعالیتهای علمی و فناورانه و انتقال دستاوردهای آن به صنعت و
بازار هستیم .از جمله این راهبردها اجرای برنامههای فناورانه با محور قراردادن سرمایه فکری است .از یکسو به
توسعه و انتقال دانش فناورانه به بنگاههای صنعتی کمک میکند و از سوی دیگر موجب شکلگیری و رشد و
تحول سازمانهای فناوری محور را فراهم میسازد.
این تغییرات سبب شکلگیری انواع جدیدی از سازمانها مانند سازمانهای مجازی ،سازمانهای افقی شده
است که با عنوان سازمانهای دانشبنیان از آنها یاد میشود .سازمان دانشبنیان الگویی تغییریافته از سازمان و
تصویری نوین برای اندیشیدن درباره سازمانها در عصر دانش است .در دنیای امروز ،دانایی ،یادگیری و کسب
هوشمندی سازمانی از الزامات غیرقابل انکار برای اغلب سازمانهای دانشبنیان است تا بتوانند از طریق کسب و
تجزیهوتحلیل اطالعات ،و همینطور افزایش دانش و ایجاد آگاهی؛ بر قابلیتهای خود بیفزایند .در پرتو این
دانش و هوشمندی است که تصویری کامل از وضعیت فعلی و آتی صحنه رقابت در پیشروی مدیران نقش
میبندند تا بتوانند بهتر تصمیم بگیرند .حرکت به سمت تبدیلشدن به یک سازمان دانشبنیان ،مسیری است که
دیگر هیچ سازمانی نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد .فقدان توجه به این مسئله و اتخاذ راهبرد ایستا ،منجر
به خارج شدن سازمان از دور رقابت شده و شکست آن را به همراه خواهد داشت .بنابراین ،بسیاری از شرکتها و
سازمانهای بزرگ در این دوره شاهد تغییرات عظیم هستند.
این مهم تنها محدود به شرکت یا سازمان حوزه خاصی نمیشود ،بلکه انواع سازمانها و شرکتها را شامل
میشود .آنچه اهمیت دارد ،وجود زیرساختها و بسترهای کافی برای تبدیلشدن یک سازمان به سازمان
دانشبنیان است .زیرا در غیر این صورت ،هرگونه تالش در این رابطه با مشکل مواجه خواهد شد .اینجا است که
ضرورت تغییر و توسعه و تحول علم و فناوری اهمیت مییابد .سرمایه سازمانی نیز بخش مهمی از بافت یک
سازمان را تشکیل میدهد که در این راستا باید به آن توجه شود .بر این اساس در این پژوهش موضوع توسعه و
تحول علم و فناوری و اهمیت نقش سرمایههای سازمانی در تبدیلشدن یک سازمان به سازمانی دانشبنیان
مدنظر قرارگرفته است .با توجه به مطالب گفتهشده ،پرسشهای پژوهش به شرح زیر مطرح میشود:
 نقش «توسعه و تحول علم و فناوری» در تبدیل شدن به سازمان دانشبنیان تأثیر مثبت دارد؟ نقش مؤلفههای «توسعه و تحول علم و فناوری» در تبدیل شده به سازمان دانشبنیان تأثیر دارد چیست؟ آیا «سرمایه فکری» در تبدیل شده به سازمان دانشبنیان تأثیر مثبت دارد؟ نقش مؤلفههای «سرمایه سازمانی» در در تبدیل شده به سازمان دانشبنیان مؤثر است ،چیست؟فرضیههای پژوهش نیز بهصورت زیر تعریف میشود:
 «توسعه و تحول علم و فناوری» بر تبدیل شدن بر «دانشبنیانی» تأثیر مثبت دارد.« -سرمایه فکری» بر تبدیل شدن بر «دانشبنیانی شدن» مرکز پژوهشی مورد مطالعه تأثیر مثبت دارد.
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
دانشبنیان9

مفهوم نسبتا
سازمان دانشبنیان :زاهدی و همکاران ( )9318بر این باورند ،اصطالح سازمان
جدیدی است که با ظهور اقتصاد دانشبنیان شکلگرفته است .امروزه بسیاری از سازمانها دریافتهاند که منشأ
دارایی و سرمایه اصلی ،اطالعات و منابع دانشی سازمان است .دانش ،نقش برجستهای را در فعالیتهای افراد و
سازمانها ایفا میکند و سرمایههای فکری 2بهتدریج جایگزین سرمایههای قابل لمس در کسبوکار میگردند.
تالشها برای شناسایی نوع مدیریت و بهکارگیری دانش ،روزبهروز شتاب بیشتری میگیرد و در حال حاضر با
اولویتترین محور در بیشتر سازمانها شده است .درخواست برای دریافت خدمات بهتر از طرف افراد ،سازمانها را
به اعمال سیاستهای مؤثرتر هدایت میکند .بهدلیل اهمیت اقتصادی منابع دانشبنیان ،توجه بیشتری بهسوی
اکتساب ،فراگیری و مدیریت منابع دانش معطوف گشته است .از اینرو ،درک مفهوم سازمانهای دانشبنیان
بسیار اهمیت دارد .سازمانهای دانشبنیان سرمایههای گستردهای را در زمینه اطالعات و بهروزرسانی آن انجام
میدهند ،بیشترین توجه آنها به آینده بوده و بر مدلها ،شبیهسازیها و تحلیل سیستم تأکید دارند [.]3۰ ،96
یک سازمان دانشبنیان به توانمندیهایی دست پیدا میکند که قادر است از نیروی اندک قدرتی عظیم بیافریند و
خاصیت اهرمی 3و اثر پروانهای 4را در خدمت اهداف سازمان قرار میدهد .در خاصیت اهرمی ،سازمان به یاری
دانش ،نقطه اتکایی که همان نقطه استراتژیک توسعه است پیدا میکند و با صرف منابع ناچیز ،به توسعه و
گسترش قابلتوجهی دست مییابد .یک سازمان دانشبنیان را میتوان از طریق ویژگیهای زیر شناخت:
 ارزشمندترین دارایی این نوع از سازمانها ،سرمایه فکری است و داراییهای فیزیکی مانند ماشینآالت ازاهمیت کمتری برخوردار هستند.
 جمعآوری و بهکارگیری دانش و اطالعات جدید برای موفقیت این سازمانها ضروری است. این سازمانها منعطف و انطباقپذیر بوده و سطوح و سلسلهمراتب سازمانی کمی دارند. سازمانهای دانشبنیان با برقراری روابط نزدیک با مشتریان ،عرضهکنندگان و شرکای استراتژیک خود،کاالها و خدماتی تولید میکنند که منطبق با نیاز مشتریان است.
 در سازمانهای دانشبنیان ،جریان دانش مهمتر از جریان مالی است .در این سازمانها افرادایجادکنندگان درآمد هستند ،نه عامالن ایجاد هزینه.
 روابط با مشتریان بهصورت یکطرفه و بازار محور نیست ،بلکه بهصورت شراکتی است که در آن،راهحلها بهصورت دوطرفه تعیین میشوند.
 در این دست سازمانها تعادل قدرت تغییر کرده است ،زیرا کارکنان دانشی در زمینههای فنی بیشتر ازمدیران آگاهی دارند و به مشتریان نزدیکتر هستند [.]39 ،96 ،2
 در سازمانهای دانشبنیان عامل اصلی تولید یعنی خالقیت کارکنان ،در آشوب و هرجومرج رشد میکند. کنترل جریان اطالعات ابزار اصلی قدرت در این سازمانها است. این سازمانها ابزار قدرت مدیران ،سطح دانش آنها است .نقش آنها از سرپرستی زیردستان به نقشحمایت از کارکنان تغییر میکند.
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 سیستم اطالعات مدیریت در سازمانهای دانشی ،شایستگی ،ارزشافزوده ،جریانهای دانش ،تصورمشتری و نگرشهای کارکنان را گزارش میدهد .این اطالعات برای هر فردی در شبکه مرکزی قابل
دسترسی است .مدیران ،دیگر کارکنان و یا حتی دانش را مدیریت نمیکنند؛ بلکه فضایی را که دانش در
آن ایجاد میشود را مدیریت میکنند.
 فرهنگسازمانی از تسهیم دانش حمایت میکند و کارکنان بهدلیل تسهیم دانش ،پاداش میگیرند. مدیریت عالی ،اعتماد را بهعنوان عامل تسهیم دانش میداند و سرمایهگذاری جهت ایجاد اعتماد ،ازاولویتهای اصلی آنها است .احتکار دانش و اطالعات برای ارتقاء در سلسلهمراتب سازمانی ناپسند بوده
و به بهترین کارکنان دانشی بیشتر از مدیران پاداشهای مادی پرداخت میشود.
 فرهنگ باز در سازمانهای دانشبنیان از طریق طراحی اداره مورد حمایت قرار میگیرد .مدیران عالی درطبقات باال پنهان نیستند ،بلکه میزهای خود را در همان طبقات کارکنان دانشی قرار میدهند ،زیرا آنها
ارزش شبکههای رسمی اطالعات را شناختهاند .امکانات برای ایجاد دانش استفاده میشود [،94 ،3 ،2
.]98
پژوهشگران ویژگیهای دیگری را نیز برای سازمانهای دانشبنیان برشمردهاند .از جمله اینکه ،محیط
سازمانی آنها بهسرعت تغییر میکند و آنها نیز برای انطباق خود با چنین محیطی ،راهبردهای خود را تغییر
میدهند .عالوه بر این ،نقش کارکنان از انجام کارهای ساده و کنترلشده به کارهای پیچیده با اختیار زیاد
تبدیلشده است .نهایتا اینکه در سازمانهای دانشبنیان ،ساختارهای سازمان مبتنی بر فرآیند یا پروژه هستند و
ساختارها جهت کسب اهداف سازمان بهطور انعطافپذیری تغییر میکنند .بهطورکلی در سازمانهای دانشبنیان
اهمیت نسبی ماده (فیزیکی) کمرنگ شده و منابع غیر فیزیکی ،جایگاه ویژهای یافتهاند .در جوامع دانشبنیان،
دانش عامل کلیدی در امر تولید به شمار میرود [ ]23جدول  ،9برخی از ویژگیهای جوامع صنعتی و دانشی را از
دیدگاههای مختلف نمایش میدهد .مطالعه و مقایسه این ویژگیها میتواند به درک تفاوتهای سازمانهای
سنتی و سازمان نوین کمک کند.
جدول .9مقایسه ویژگیهای جوامع صنعتی و دانشی[.]28
دیدگاه
موضوع

دیدگاه صنعتی

دیدگاه دانشی

انسان

مولد هزینه -منبع

مولد درآمد و سود

قدرت مدیریت

وابسته به سطح سلسلهمراتب

وابسته به سطح دانش

چالش قدرت

کارگران در مقابل سرمایهداران

دانشگران در مقابل مدیران

نقش مدیر

ریاست بر زیردستان

حمایت از همکاران

اطالعات

ابزار کنترل

ابزار برای ارتباطات ،منابع

تولید

فرآیندهای کارهای فیزیکی منابع فیزیکی برای
ایجاد محصول مادی

تبدیل دانش توسط دانش کاران در ساختارهای
مادی/غیرمادی

جریان دانش

از طریق هرم سازمانی

از طریق شبکههایی از مجموعههای دانشی

عایدی اصلی

مادی و ملموس

غیرمادی/مادی -ایدههای جدید پژوهش و توسعه،
مشتریان جدید

خمیرمایه تولید

سرمایه پولی و توانایی انسانی

زمان و دانش

محصول

ملموس و مادی (سختافزاری)

ساختارهای ناملموس ،فکر ،نرمافزار ،مفهوم کارآفرینی

جریان تولید

متوالی (محرک ماشین)

محرک ایدههای متنوع

تأثیر اندازه

سهم اقتصادی در فرآیند تولید

هدف در شبکههای اقتصادی

رابطه با مشتری

از طریق بازار

تعاملی از طریق شبکهها
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دیدگاه
موضوع
دانش
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دیدگاه صنعتی

دیدگاه دانشی

یک ابزار از میان دیگر منابع

متمرکز بر تجارت

آموختن

یافتن ابزار جدید

ایجاد داراییهای جدید

ارزش نهفته در بازار

داراییهای ملموس

داراییهای ناملموس

اقتصاد

بازگشت سرمایه و سود

هم افزایش و هم بازگشت سرمایه و سود

ضرورت تحول در سازمانها :درگذشته سازمانها در محیطی پایدار به سر میبردند و وقایع آینده تقریبا
قابل پیشبینی بودند ،بهطوریکه مدیران میتوانستند در شرایط مطمئن برنامهریزی کنند .اما امروز محیط
بهشدت در حال تغییر است و تغییرات تکنولوژیک ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی بهسرعت سازمان را تحت تأثیر
قرار میدهند [ .]22در همین رابطه ،پژوهشی توسط راتویل و همکاران )9115( 9بر روی تعدادی از مدیران منابع
انسانی چند سازمان انجام و در آن شش تغییر کلیدی که بیشترین تأثیر را در گرایش نیروی کار ،نوع شغل و
مکان انجام فعالیت کاری در طی ده سال آینده خواهد داشت شناسایی شده است .در این مطالعه ایشان 985
گرایش و روند تأثیرگذار در شرایط کاری و شغلی شناسایی و لیستی از شش روند کلیدی را ارائه دادند .این روندها
شامل:
 .9تغییر تکنولوژیک و فناوری،
 .2افزایش جهانیشدن،
 .3کاهش مداوم هزینه،
 .4افزایش سرعت در تغییر بازار،
 .8رشد اهمیت سرمایه دانش،
 .6افزایش میزان و حجم تغییر.
تغییر فناوری بهطور مستقیم با پیشرفتهای سریع در فنون و دانش انسانی مرتبط است و افزایش
جهانیشدن به حملونقل سریع و ارتباطات جهانی در امور بازرگانی نسبت داده میشود .کاهش مداوم هزینه ،به
تالش سازمانها برای نظارت بر کاهش حاشیه سود در ارتباط است و بهوسیله سهولت مقایسه قیمتها از طریق
فناوری وب شکلگرفته است که باهدف بهبود منافع و کاهش هزینه عملیات فعالیتهای تجاری است .افزایش
سرعت تغییرات در بازار کسبوکار با ضرورت توجه به پیشرفت رقبا و شناسایی و تأمین نیازهای در حال تغییر
مصرفکنندگان مربوط میشود .اهمیت سرمایه دانشی ،به ارزشافزوده نهفته در استعدادها ،تواناییها و
خالقیتهای انسانی بهمنظور شناسایی فرصتهای کسبوکار جدید ،محصوالت جدید ،خدمات جدید و بازارهای
جدید نسبت داده میشود .در نهایت ،افزایش میزان و حجم تغییر ،با افزایش سرعت و وسعت تغییراتی که در حال
وقوع است مرتبط است.
بدینسان ،خود تغییر نیز در حال تغییر است و پاسخ سریع و مناسب به این چالشها ،تردیدهای بیشتری را
پیشروی مدیران سازمانها قرار میدهد .ضمن اینکه هر روند بر روندهای دیگر تأثیر میگذارد و تغییر هر روند
میتواند بر بافتهای سازمانی و یا حوزه کارکردی کسبوکار اثر بگذارد .این روندها باهم مرتبط هستند .بسیاری
از روندها ریشههای بنیادی سایر روندها یا پیامدهای آنها است .پاسخگویی به این روندها و یا پیشبینی تغییرات
ممکن حاصل از هر روند ،تواناییها و قابلیتهای مدیران و رهبران سازمانی را میطلبد [.]44 ،92
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در بحث دانشبنیان شدن سازمان؛ موضوع توسعه و تحول علم و فناوری اساس کار را تشکیل میدهد.
بهطوریکه بدون توجه به آن انتظار داشتن یک سازمان دانشبنیان به دور از واقعیت خواهد بود .توسعه و تحول
علم و فناوری ،زمینههای شکلگیری سایر جنبه یک سازمان دانشبنیان را فراهم کرده و دستیابی به آنها را
تسهیل میکند .ساختار سازمانی ،اهداف و چشماندازهای سازمان ،رهبری ،فرهنگ مواردی هستند که در واقع
باید گفت بافت اصلی یک سازمان را تشکیل میدهند و هر نوع تغییر و تحولی نیازمند بازنگری در این ابعاد است.
سرمایه فکری :1امروزه میتوان ظهور پارادایم سازمانی مبتنی بر اطالعات و دانش را که اساس و بنیان
آن بر محور داراییهای نامشهود و سرمایه فکری استوار است بهوضوح مشاهده کرد .در چنین فضایی سرمایه
فکری و دانشی سازمانها ،بیشازپیش مزیت رقابتی پایدار مورد توجه قرار گرفته است .در حقیقت ،جهان پس از
انقالب کشاورزی و صنعتی که در آنها سرمایه تنها زمین ،سرمایه و نیروی کار و منابع اصلی بهحساب میآمدند؛
شاهد انقالب اطالعاتی و دانشی است که در آن منابع اصلی بر پایه دانش و اطالعات شکلگرفته است [،8 ،4 ،9
.]31 ،6
از سوی دیگر با توجه به ضرورت و اهمیت سرمایه فکری در سازمانهای دانش بنیان و همچنین محوریت
دانش مبنای فرآیندهای تولید محصوالت و ارائه خدمات در این سازمانها و نیز با توجه به اینکه در پژوهشهای
محدودی به بررسی مفهوم سرمایه فکری و پیامدهای آن در سازمانهای دانش بنیان پرداخته شده است ،بر این
اساس اهمیت پژوهش حاضر دوچندان میشود [ .]35بهدلیل اهمیت روز افزون سرمایههای فکری در فرآیند
برتری راهبردی شرکتها ،پژوهشگران متعددی در پی یافتن روشهای اندازهگیری سرمایههای فکری و بررسی
ارتباط آن با عملکرد مالی و غیرمالی شرکتها هستند [ .]93در عصر دانش و اطالعات ،جنبههای نامشهود
اقتصاد جوامع و سازمانها بر پایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن ،دانش و اطالعات
است .سازمانها برای مشارکت در بازارهای امروزی در هر شکل و نوع به اطالعات و دانش برای بهبود عملکرد
خود نیازمندند .بهطور مثال ،مطالعات انجامگرفته ،بیانگر افزایش  6۰تا  58درصدی ارزش سرمایه فکری و
داراییهای نامشهود در قیمت سهام شرکتها است .میتوان گفت که امروزه مدیریت سرمایههای فکری،
سازمانها را به موفقیتهای بیشتری در افقهای آینده بازارهای رقابتی خواهد رساند [ .]96 ،5در ادامه بهمرور
برخی جنبههای مرتبط با سرمایه فکری در سازمان میپردازیم.
ابعاد سرمایه فکری :مفهومسازی ابعاد مختلف سرمایه فکری ،ابزاری را جهت ترکیب رویکردهای مختلف
ارائه میدهد که از طریق آن ،دانش در سازمانها تبدیل و استفاده میشود .این ترکیب ،سه بُعد سرمایه فکری
یعنی سرمایه ساختاری ،سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی را از یکدیگر متمایز میکند که در ادامه به بررسی
آنها میپردازیم:
2
 سرمایه انسانی  :سرمایه انسانی ،مجموعهای از دانایی ضمنی و دانایی صریح کارکنان سازمان است
که برای سازمان ارزش بهحساب میآید [ ]91 ،95 ،9۰ ،1 ،5سرمایه انسانی بهصورت ترکیبی از دانش،
مهارت ،ابتکار و توانایی کارکنان سازمان برای انجاموظیفه تعریف میشود .بانک جهانی رتبهبندی
کشورهای جهان در زمینه سرمایه انسانی را با هدف افزایش انگیزه سرمایهگذاری دولتها در بخشهای
آموزش و بهداشت منتشر مینماید .در این رتبهبندی کشورهای در حال توسعه در رتبههای پایینی قرار
دارند؛ از اینرو گروه کشورهای در حال توسعه که از  24کشور از جمله پاکستان ،هند ،نیجریه و اتیوپی
تشکیل شده است ،از اینرو سرمایه انسانی همچنین شامل ارزشها ،فرهنگ ،دانش ،انگیزش ،نگرش،
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آگاهی ،آموزش و یادگیری ،خالقیت و نوآوری جوسازمانی نیز میشود .یک شرکت نمیتواند مالک
سرمایه انسانی باشد .استوارت اظهار میکند اگرچه در یک سازمان یادگیرنده ،کارکنان مهمترین دارایی
در نظر گرفته میشوند ،با اینوجود آنها در تملک سازمان نیستند ،چراکه هنوز مسئله اصلی این است که
آیا دانش جدید ایجاد شده توسط کارکنان ،متعلق به سازمان است یا خیر؟ سرمایه انسانی سبب شده است
که سازمانها تا حد زیادی به دانش و مهارتهای کارکنانشان برای ایجاد درآمد ،رشد و همچنین بهبود،
کارایی و بهرهوری متکی باشند [.]35 ،32 ،28 ،29
 سرمایه ساختاری :1سرمایه ساختاری از دانایی ضمنی مربوط به فرآیندهای داخلی سازمان در زمینه
توزیع ،ارتباطات و مدیریت دانش علمی و [ .]35 ،38 ،98این سرمایه شامل سختافزار ،نرمافزار ،پایگاه
داده ،ساختار سازمانی ،حق انحصاری اختراع ،عالمتهای تجاری و دیگر قابلیتهای سازمانی بهمنظور
پشتیبانی از بهرهوری است .سرمایه ساختاری شامل دانش نهادینهشده و تجربه کدبندیشدهای است که
در داخل پایگاه دادهها ،ساختارها ،سیستمها و فرآیندهای سازمانی بوده و مورد استفاده قرار میگیرد [،25
 .]3۰ ،21سرمایه ساختاری شامل هر چیزی که زمانی که کارکنان بهمنزل میروند در شرکت باقی
میماند .سرمایه ساختاری همچنین فراهمکننده سرمایه مشتری و ارتباطات توسعه دادهشده با مشتریان
کلیدی است .برخالف سرمایه انسانی ،شرکت میتواند مالک سرمایه ساختاری بوده و به تجارت آن
بپردازد .سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی نیز است .بنابراین ،سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی
در تعامل با یکدیگر به سازمانها کمک میکنند تا بهطور هماهنگ ،سرمایه مشتریان را شکل و توسعه
داده و بهکارگیرند [.]39
 سرمایه اجتماعی :2سومین بُعد یعنی سرمایه اجتماعی دربرگیرنده دانشی است که در تعامالت بین افراد
و شبکه روابط متقابل آنها قرار دارد و مورد استفاده قرار میگیرد [ .]33 ،2۰ ،91سرمایه اجتماعی اهمیت
اساسی شبکههای قوی ،روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری را در اجتماعات آشکار میسازد .از دیدگاه
سازمانی ،گوشال و ناهاپیت ( )9115سرمایه اجتماعی را جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون،
قابلدسترس از طریق و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد تجاری تعریف میکند .از دیدگاه
آنها سرمایه اجتماعی یکی از قابلیتها و داراییهای مهم سازمانی است که میتواند به سازمانها در
خلق و تسهیم دانش کمک کند و برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد
کند [.]33 ،21
پیشینه پژوهش

شیرازی و همکاران ( )931۰در پژوهش «رابطه بین زیرسیستم توسعه و تحول علم و فناوری در سازمان
یادگیرنده باهوش سازمانی در شرکت مخابرات استان خوزستان» را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای این
پژوهش نشان داده است که بین زیرسیستم توسعه و تحول علم و فناوری در سازمان یادگیرنده باهوش سازمانی،
رابطه آماری معناداری وجود دارد .همچنین اتحاد و توافق ،باالترین و میل به تغییر کمترین اهمیت را در بین
کارکنان شرکت مورد پژوهش دارند [.]95
موسوی و همکاران ( )9312در پژوهش «تأثیر سرمایه فکری را بر عملکرد شرکتهای دانشبنیان» را در
پارک علم و فناوری بوشهر بهمنزله مطالعه موردی ،بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان داده است که سرمایه
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اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازهای مدیریت دانش در این پارک داشته و این موضوع میتواند
عملکرد شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر بوشهر را تحت تأثیر خود قرار دهد.
فقیهیپور و همکاران (« )9312رابطه میان سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در کارکنان دانشگاه امام علی
(ع)» را بررسی کردند .شکل زیر مدل مفهومی این پژوهش را نشان میدهد .یافتههای این پژوهش نشان
میدهد که میان ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کارکنان این دانشگاه رابطهای قوی ،مثبت و معنادار
وجود دارد .این بدان معناست که در سازمانی که سرمایه اجتماعی آن باالست ،سرمایه فکری کارکنان آن سازمان
نیز در سطح باالیی قرار دارد .همچنین میان تمامی مؤلفههای سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کارکنان دانشگاه
نیز رابطه قوی ،مثبت و معنادار حاصلشده است .در این پژوهش ،ابعاد سرمایه اجتماعی شامل بُعد ساختاری ،بُعد
ارتباطی و بُعد شناختی؛ و ابعاد سرمایه فکری شامل سرمایه رابطهای ،سرمایه اجتماعی و سرمایه ساختاری است
که مورد بررسی قرارگرفتهاند [.]98
صنوبر و همکاران ( )931۰تأثیر محرکهای نوآوری بر ظرفیت نوآوری شرکتهای دانشبنیان را بررسی
کردند .نمودار زیر مدل مفهومی این پژوهش را نشان میدهد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که هر یک از
محرکهای نوآوری تأثیر مثبت و معنیداری در ایجاد و افزایش ظرفیت نوآوری در بنگاهها دارند .از بین این
متغیرها مدیریت فناوری اطالعات و مدیریت دانش بیشترین ضریب را به خود اختصاص دادهاند که به معنی
تأثیرگذاری بیشتر بر ایجاد نوآوری ،افزایش ظرفیت و محرکهای مهم در بنگاه هستند [.]1
اهللیاری فرد و عباسی ( ،)931۰در پژوهش «بررسی الگوی مناسب ساختار سازمانی برای شرکتهای
دانشبنیان» انجام دادند .در این پژوهش ساختارهای مختلف سازمانی از جمله وظیفهای ،محصول محور ،منطقه-
ای ،ماتریسی ،پیوندی ،افقی ،شبکهای ،مشارکتی ،ستارهای ،شبدری و مجازی بررسی و الگوی مناسب ارائه شد.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد الگوی ترکیبی «افقی تیمی ،شبکهای و مجازی» برای شرکتهای
دانشبنیان مفید و مؤثر بوده و میتواند موجب افزایش بهرهوری آنها شود .شبکهها امکان بهرهبرداری از ظرفیت
دیگران را برای پیشبرد اهداف شرکت تأمین میکنند .مجازی بودن ساختار نیز ضمن ایجاد شبکهای فراگیر از
ارتباطات و تعامالت ،کاهش هزینههای نیروی اداری سربار را به دنبال خواهد داشت [.]1
شهالیی ( )931۰به ارائه الگوی مناسب شکلگیری سازمانهای یادگیرنده در ارتش جمهوری اسالمی ایران
پرداخته است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که ارتش جمهوری اسالمی ایران میتواند یادگیرنده باشد.
همچنین یگانهای ارتش با درصدی باال ،از معیارهای سازمان یادگیرنده شامل رهبری ،تفکر نظاممند،
فرهنگسازمانی ،قابلیت شخصی ،الگوهای ذهنی ،یادگیری تیمی ،چشمانداز مشترک ،ساختار و مدیریت دانش
برخوردار هستند [.]95
9
روبرت کاش و همکاران ( )2۰۰1با رویکرد شبکههای اجتماعی مدلی برای انتقال دانش در ارتباط
عملکردهای منابع انسانی ،تعامالت میان منابع انسانی ،و میان شرکتی در یک شرکت دانشبنیان طراحی کردند.
یافتههای پژوهش ایشان نشان میدهد که طرح شغل و فعالیت ،و آموزش و توسعه عملکردهای منابع انسانی؛
روابط ساختاری را شکل میدهند .همچنین این دو ،زمینه را برای شکلدهی روابط شناختی اثربخش در شبکه
اجتماعی شرکت ایجاد میکند .این در حالی است که تأثیر طرح فعالیت ،همراه با آموزش و توسعه منابع انسانی بر
انتقال دانش میان سازمانی از طریق روابط بین فردی تعدیل میشود.

Robert Kaše, Jaap Paauwe and Nada Zupan
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 .3روششناسی پژوهش

پژوهش از حیث هدف ،پژوهشی کاربردی است؛ زیرا بهدنبال بررسی تأثیر دو مؤلفه «توسعه و تحول علم و
فناوری» و «سرمایه سازمانی» بر تبدیلشدن یک مرکز مطالعاتی به سازمانی دانشبنیان است .از نظر شیوه
گردآوری و تحلیل داده نیز این پژوهش در زمره پژوهشهای توصیفی از نوع پیمایشی است .در این پژوهش
برای مطالعه مبانی نظری پژوهش و مطالعه پیشینه ،از روش کتابخانهای استفاده شده است .بدین ترتیب با
مراجعه به منابع علمی ازجمله کتب ،مقاالت ،پایاننامهها و سایتهای اینترنتی؛ ادبیات پژوهش مورد بررسی قرار
گرفته و شاخصها مرتبط با ابعاد مورد بررسی شناسایی شده است .ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته در سه
حوزه توسعه و تحول علم و فناوری ،سرمایه انسانی و دانش بنیانی است .ابتدا سؤالهای اولیه پرسشنامه براساس
ماهیت مرکز مطالعاتی تدوین و در اختیار خبرگان فن قرار گرفت .از آنها خواسته شد تا در خصوص جنس
سؤالها و مناسب بودنشان اظهار نظر نمایند .برخی از موارد حذف ،برخی ادغام و برخی نیز اضافه گردید .در
نهایت پس از تشکیل پنل خبرگی روایی ابزار پژوهش به تأیید آنها رسید .این پرسشنامه حاوی  86سؤال برای
مؤلفههای اهداف و چشمانداز ،ساختار سازمانی ،رهبری و فرهنگ سازمان (ارزشها ،باورها و رفتارها) برای
توسعه و تحول علم و فناوری و سرمایه اجتماعی ،انسانی و ساختاری برای سرمایه فکری و  9۰سؤال مستقل نیز
برای دانش بنیانی است .قلمرو مکانی پژوهش یک مرکز پژوهشی مدیریتی در شهر تهران که  3۰۰نفر در این
مرکز مشغول به فعالیت هستند .برای سنجش آماری ابتدا لیست اولیهای از خبرگان در دسترس تهیه و در اختیار
سه نفر از خبرگان اصلی قرار گرفت و آنها بر اساس سه شرط:
الف) داشتن تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد به باال
ب) داشتن تجربه کاری  9۰سال به باال
ج) شاغل بودن در حوزه تخصصی تحول علم و فناوری ،سرمایه فکری و مدیریت دانش
سایر خبرگان را بهروش قضاوتی انتخاب کردند .بر این اساس ،تعداد  84نفر از مدیران و متخصصان که دارای
شرایط باال بودند ،بهمنزله نمونه پژوهش انتخاب شدند .همچنین برای حصول اطمینان در ابزار مورد استفاده ،از
روایی صوری استفاده شد .بدین منظور با استفاده از روش خبرگی ،از پانل متخصصان خواسته شد تا درباره
انتخاب مؤلفههای مؤثر بر دانشبنیان شدن مرکز مطالعاتی مورد بررسی ،اظهار نظر کنند .برای سنجش پایایی
دادهها از آزمون آلفای کرونباخ است ،که نشان میدهد سؤاالت آزمون تا چه حد توانایی یا خصیصه واحدی را
اندازهگیری میکنند .مقدار آلفای پرسشنامه این پژوهش  ۰/55نشانۀ وجود پایایی قابلقبول و برداشت فکری
مناسب و یکسان پاسخدهندگان نسبت به مؤلفههای مربوط به هر سازه است.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها

در مدل پژوهش حاضر دو مؤلفه «توسعه و تحول علم و فناوری» و «سرمایه فکری» مورد مطالعه قرار
گرفته است .شکلهای  9و  2مقادیر بارهای عاملی و  tمؤلفههای مدل اندازهگیری را نشان میدهد.
تحلیل و تفسیر مدل پرداخته میشود.
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شکل  .9مقادیر بارهای عاملی و ضرایب مسیر پارامترهای مدل اندازهگیری

شکل  .2مقادیر  tپارامترهای مدل اندازهگیری

اطالعات پارامترها در جدول  2آمده است .همانطور که در این جدول مشخص است ،مقادیر  tبرای همه
نشانگرهای اندازهگیری بیشتر از  9/16حاصل شده است .بنابراین میتوان گفت همه نشانگرها از دقت الزم برای
اندازهگیری سازه یا صفات مکنون مربوط به خود برخوردار هستند .نتایج ،نشانگرهای انتخابی محقق برای
اندازهگیری سازهها دارای اهمیت آماری بوده و برای دستیابی به یک ساختار عاملی مناسب هستند و میتوان این
اطمینان را داشت که مفاهیم موردنظر بهدرستی اندازهگیری و تفکیک شده است.
جدول  .2مقادیر  tپارامترهای مدل اندازهگیری
مؤلفه اصلی

شاخصها

عالمت در مدل

ضریب مدل

T

توسعه و تحول علم و

اهداف و چشمانداز
فرهنگ سازمان (ارزشها ،باورها و رفتارها)

OD1
OD2

۰/49
۰/34

5/9۰
4/66

فناوری

رهبری

OD3

۰/35

4/64

OD4

۰/35
۰/35
۰/42
۰/43

8/19
6/95
5/9۰
5/43

سرمایه فکری

ساختار سازمانی
سرمایه ساختاری
سرمایه انسانی
سرمایه اجتماعی

ICM1
ICM2
ICM3
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حال برای بررسی اینکه مقادیر بهدستآمده تا چه حد با واقعیتهای موجود در مدل تطابق دارد ،باید
شاخصهای برازش مورد بررسی قرار گیرد .بهطورکلی برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی چندین شاخص
برازندگی وجود دارد .در این پژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی از شاخصهای کای-دو ،ریشه دوم
برآورد واریانس خطای تقریب  ،RMSEAمیانگین مجذور پسماندها  ،RMRشاخص برازندگی  ،GFIشاخص
تعدیل برازندگی  ،AGFIشاخص نرم شده برازندگی ( ،)NFIشاخص نرم نشده برازندگی ( ،)NNFIشاخص
برازندگی فزآینده ( ،)IFIشاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIاستفاده شده است .مقادیر این شاخصها در جدول ،3
آمده است.
جدول .3شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری مؤلفهها
شاخص

حد مطلوب

مقدار گزارششده

کایدو

کمتر از 3

9/986

ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریبRMSEA ،

کمتر از ۰/۰5

۰/۰88

میانگین مجذور پسماندها RMR

نزدیک به صفر

۰/۰3

میانگین مجذور پسماندها استانداردشده SRMR

نزدیک به صفر

۰/۰5

شاخص برازندگی GFI

نزدیک به یک

۰/14

شاخص نرم شده برازندگی ()NFI

نزدیک به یک

۰/18

شاخص نرم نشده برازندگی )(NNFI

نزدیک به یک

۰/13

شاخص برازندگی فزآینده ()IFI

نزدیک به یک

۰/12

شاخص برازندگی تطبیقی )(CFI

نزدیک به یک

۰/14

شاخص نیکویی برازش کایدو از تقسیم مقدار کایدو بر درجه آزادی محاسبه میشود .این مقدار اگر کمتر از
 3باشد میتوان نیکویی برازش را پذیرفت .بنابراین با توجه به اینکه این ضریب برابر با  9/986و سطح
معنیداری نیز برابر  ۰/۰۰9شده است ،میتوان گفت نیکویی برازش دادههای بهدست آمده برای آزمون
فرضیههای مدل مفهومی با استفاده از شاخص کایدو تأیید میشود.
مقادیر ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب  RMSEAهم کمتر از  ۰/۰5شده است که قابلپذیرش
است .لذا میتوان پارامترهای برآورد شده در مدل را به لحاظ آماری قابلاتکا دانست و از آن برای تطابقپذیری
نشانگرها با سازههای موردمطالعه استفاده کرد.
طبق جدول  ،3مقادیر مربوط به شاخص نرم شده برازندگی ( ،)NFIشاخص نرم نشده برازندگی (،)NNFI
شاخص برازندگی فزآینده ( )IFIو شاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIنزدیک به یک محاسبهشده است .برای این
شاخصها ،مقادیر نزدیک به یک و باالی ۰/1؛ حاکی از برازش بسیار مناسب مدل در مقایسه با سایر مدلهای
ممکن است .بنابراین میتوان گفت مدل در مقایسه با سایر مدلهای ممکن ،ازلحاظ تبیین مجموعه دادههای
مشاهدهشده خوب تبیین شده و برازش خوبی دارد.
همانطور که در شکل  2مشخصشده است ،مقدار ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب  RMSEAبرای
مدل ساختاری پژوهش کمتر از  ۰/۰5گزارش شده ،بنابراین برای برآورد دقیق ضرایب مسیر بهمنظور آزمون
فرضیات نیاز به اصالحات وجود ندارد.
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جدول .4ضرایب مسیر اثر سازهها و معنیداری پارامترهای برآورد شده (منبع :یافتههای پژوهش)
فرضیه

اثر سازه

به سازه

ضریب مسیر

T

نتیجه آزمون

H2

توسعه و تحول علم و فناوری
سرمایه فکری

سازمان دانشبنیان
سازمان دانشبنیان

۰/14
۰/65

6/34
4/44

تائید اثر
تائید اثر

H6

با توجه به نتایج حاصل ،در ادامه فرضیههای پژوهش بررسی میشود:
فرضیه  H1پژوهش اظهار میدارد که میان توسعه و تحول علم و فناوری و دانشبنیان شدن سازمان رابطه
معنیداری وجود دارد.
با توجه به جدول  ،4مشخص میشود که اثر مستقیم توسعه و تحول علم و فناوری بر دانشبنیان شدن
سازمان برابر  ۰/14محاسبه شده است که دارای مقدار  tبیشتر از  )6/34( 9/16است ،بنابراین دلیل کافی برای رد
فرض صفر وجود دارد و فرض مقابل پذیرفته میشود .بنابراین میتوان گفت میان مؤلفه توسعه و تحول علم و
فناوری و تبدیلشدن سازمان به نهادی دانشبنیان رابطه معنیدار وجود دارد .این اثر به لحاظ آماری قابلتوجه
بوده و نشان میدهد دانشبنیان شدن یک سازمان تحت تأثیر مؤلفههای توسعه و تحول علم و فنآوری یعنی
اهداف و چشمانداز ،فرهنگسازمانی ،رهبری سازمان و ساختار سازمانی است .به دیگر سخن اصالح و بهبود
مؤلفههای توسعه و تحول علم و فناوری زمینهساز اصلی برای تبدیلشدن به سازمانی دانشبنیان است .همچنین
براساس نتایجی که در جداول قبل هم به آن اشاره شد ،اهداف و چشمانداز ،ساختار سازمانی ،رهبری و فرهنگ
سازمان (ارزشها ،باورها و رفتارها) به ترتیب بیشترین تا کمترین تأثیر را بر دانش بنیانی سازمان دارند.
فرضیه  H2پژوهش اظهار میدارد که میان سرمایه فکری سازمان و دانشبنیان شدن سازمان رابطه
معنیداری وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول  ،4مشخص میشود که ضریب میان سازه سرمایه فکری و سازه دانشبنیان شدن
سازمان ،برابر  ۰/65است که دارای مقدار  tبیشتر از  )4/44( 9/16است ،بنابراین دلیل کافی برای رد فرض صفر
وجود دارد و فرض مقابل پذیرفته میشود .طبق فرض مقابل میان مؤلفههای مدیریت سرمایه فکری و
تبدیلشدن به سازمان دانشبنیان رابطه معنیدار وجود دارد .همچنین براساس نتایجی که در جداول قبل هم به
آن اشاره شد ،سرمایه اجتماعی ،انسانی و ساختاری به ترتیب بیشترین تا کمترین تأثیر را بر دانش بنیانی سازمان
دارند.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

در این پژوهش تأثیر دو متغیر «توسعه و تحول علم و فناوری» و «سرمایه فکری سازمان» بر دانشبنیان
شدن یک سازمان بررسیشد .نمونه پژوهش 84 ،نفر از متخصصان است که بهروش قضاوتی انتخاب شدهاند.
ابزار گردآوری داده پرسشنامه محقق ساخته است و برای گردآوری اطالعات و داده نخست با استفاده از روش
کتابخانهای ،مبانی نظری و پیشینه بررسی و مؤلفههای مؤثر «توسعه و تحول علم و فناوری» و «سرمایه فکری»
بر دانشبنیان شدن سازمان شناسایی شد .در مرحله دوم ،با بهرهگیری از روش خبرگی ،درباره مؤلفههای
شناسایی شده و سایر مؤلفههای احتمالی موجود نظرخواهی و درنهایت مؤلفهها نهایی شده است .برای طراحی
مدل و آزمون فرضیات نیز از روش تحلیل عاملی و مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است نتایج حاصل
از پژوهش نشان داده بین دو مؤلفه «توسعه و تحول علم و فناوری» و «سرمایه فکری» به همراه همه
مؤلفههای فرعی آنها در تبدیلشده مرکز پژوهشی مورد مطالعه تأثیر مثبت دارد .همچنین در ادامه پژوهشها
هر یک از عوامل  4گانه اهداف و چشمانداز ،فرهنگ سازمان (ارزشها ،باورها و رفتارها) ،رهبری و نیز ساختار
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سازمانی در تعامل دوسویه با عوامل سرمایه انسانی ،ساختاری و اجتماعی هستند .این پژوهش نشان داد که دو
مؤلفه تحول علم و فناوری و توسعه آن و نیز سرمایه فکری تأثیر معنیداری در دانشبنیان شدن یک سازمان
بهشمار میآید .و مادامیکه بستر فعالیت برای توسعه و رشد علم و توسعه سرمایه فکری صورت نپذیرد.
دانشبنیانی سازمان با مشکل مواجه خواهد بود .که با نتایج پژوهش اخوان و همکاران (  ،2۰94یاندت و
همکاران )2۰۰4 ،همخوانی دارد .در نتیجه آنچه اهمیت مییابد ،کارهایی است که باید برای تحقق این مهم در
سازمان انجام شود .بر این اساس و بر مبنای یافتههای پژوهش ،در ادامه پیشنهاداتی در هریک از ابعاد «توسعه و
تحول علم و فناوری» و «سرمایه فکری» ارائه میشود:
توسعه و تحول علم و فناوری

موضوع توسعه و تحول علم و فناوری مهمترین موضوعی است که باید در تصمیمات دانشبنیان شدن این
سازمان پژوهشی مورد توجه قرار گیرد ،چراکه این مؤلفه ،زمینهساز نیل به سایر مؤلفهها و ابعاد است .بحث
اهداف و چشمانداز ،ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی و رهبری جزو اصلیترین اقداماتی است که باید در
تصمیمات اجرایی آتی بهمنظور حرکت به سمت دانشبنیان شدن مرکز به آنها توجه شود .در ادامه برخی
پیشنهادات کاربردی برای تحقق این امر ارائه میشود:
 اصالح و همسوسازی اهداف و چشمانداز مرکز ،باید نخستین گام در تدوین برنامه تبدیل؛ مدنظر قرارگیرد .اهداف و چشمانداز فعلی باید مورد بازبینی قرار گرفته و استراتژیها و خطمشیهای جدید در
حمایت از اهداف سازمان دانشبنیان تدوین شود .در تدوین اهداف و چشمانداز ،نقشها و وظایف همه
سطوح و واحدها باید دیده شود و بهصورت هماهنگ با اهداف کالن تنظیم گردد .نکته مهمی که در
اینجا وجود دارد این است که اصالح و ارتقاء چشمانداز و اهداف باید با مشارکت کارکنان و مدیران همه
دوایر و واحدها انجام شود.
 اجرای موفق اهداف و چشمانداز دانشبنیان شدن؛ نیازمند حمایت مدیران ارشد و تضمین این حمایت ازسوی مدیران عالیرتبه است .در غیر این صورت این تصمیمات در سطح نوشتار باقی خواهند ماند و
قدرتی در ایجاد تغییرات پیشبینی شده نخواهند داشت .بنابراین تصمیمات باید با مشارکت همه مدیران
مرکز مطالعات و نیز مدیران سطوح باالتر انجامشده و طرحها در قالب اسناد باالدستی به تصویب مراجع
مافوق و واحدها و دوایر مشمول طرح برسد.
بدون تردید نمیتوان با محیط پویا و متغیر دانشی در ارتباط بود و در قالبهای سازمانی بوروکراتیک و
انعطافناپذیر زندگی کرد و انتظار پیشرفت داشت .همانطور که گفته شد ،این مرکز ،سازمانی پژوهشی با ماهیت
نظامی است .بنابراین ماهیت نظامی آن باید حفظ شود ،اما این امر نباید مانعی برای سیالیت و انعطافپذیری
تلقی شود ،چراکه بسیاری از عوامل ساختاری را میتوان بدون آسیب رساندن به ماهیت نظامی و امنیتی اصالح و
بهبود بخشید .با بازبینی مواردی چون کاهش سطوح سازمانی ،کاهش تمرکز در ساختار ،کاهش رسمیت در
حوزههای امکانپذیر ،توجه به کار تیمی و سازماندهی فعالیتها بر اساس تیمها میتوان شرایط بهتری را برای
گسترش فعالیتها و اقدامات دانشی فراهم آورد .بدین منظور با الگو قرار دادن ساختارهای ترکیبی افقی ،تیمی،
شبکهای و مجازی ،میتوان برای مرکز ساختاری مناسب طراحی کرد.
 باید استراتژیهای توسعه و تحول علم و فناوری و مؤلفههای آن یعنی اهداف و چشماندازها،فرهنگسازمانی ،ساختار سازمانی و رهبری بهصورت دورهای مورد بررسی قرار گیرد ،وضعیت استراتژیک
آن ارزیابی شود و نقاط قوت تقویت شده ،از فرصتها بهره گرفته شود؛ و ضعفها و تهدیدهای احتمالی
نیز چارهجویی شده ،کاهش یابد.
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 فرهنگسازمانی حامی دانش ،درواقع نقش روح سازمان در مسیر تبدیلشدن به سازمانی دانشبنیان رادارد .چراکه فرهنگسازمانی متغیری فراگیر ،با سایر مؤلفهها درهمتنیده شده است و بر آنها اثر
میگذارد .مدیریت دانش ،خالقیت و نوآوری ،مدیریت سرمایههای فکری و ...نیازمند فرهنگی پشتیبان و
حمایتکننده هستند .بنابراین ،در برنامهریزی برای دستیابی به فرهنگی قوی و پشتیبان سازمان
دانشبنیان ،باید به همه ابعاد و جنبههای خرد و کالن مربوط به مؤلفه فرهنگ توجه کرد و برای آن
برنامهریزی نمود.
 بسیاری از مشکالت اجرایی و عملیاتی موجود ،مربوط به نارساییها و تنگناهای موجود در فرآیندهایکاری است .مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی با محوریت تسهیل فعالیتهای دانشبنیان ،بهروز کردن
آییننامهها ،دستورالعملها و برخی روشهای جاری در سازمان ،حذف و کاهش قوانین و مقررات دست و
پاگیر و زائد در فعالیتهای سازمانی ،تدوین آییننامه مدیریت دانش در سازمان میتواند موجب گسترش
و روانسازی اقدامات و فعالیتهای دانشی در سازمان شود.
 همچنین توجه به مقوله یادگیری سازمانی میتواند به ایجاد فرهنگ غنی کمک کند .این فرصتهامیتواند شامل برنامههای آموزشی ،سخنرانیها ،کنفرانسها ،برنامههای ماهانه و دورههای آموزشی
ضمن خدمت باشد که با تمرکز بر یادگیری مستمر میتوان رابطه جدیدی با کارکنان ایجاد نمود و
باورهای خود را به آنها و یادگیریشان نشان داد و فضای اطمینانبخش ،حمایتی و جذاب در سازمان
ایجاد کرد .در چنین فضایی یادگیری مستمر موجب بروز واکنشها ،دیدگاهها ،عقاید و افکار جدیدی
میشود که میتواند در سرتاسر مرکز به عمل تبدیل شود.
سرمایه فکری

مؤلفه سرمایه فکری و ابعاد آن یعنی سرمایه اجتماعی ،سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی ،عالوه بر اینکه
الزامات و اقتضائات خود را دارند؛ بهطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر سایر مؤلفهها ازجمله ساختار ،فرهنگ،
رهبری ،سیستمها هستند .بنابراین از سویی باید با تحقق سایر مؤلفهها ،بسترهای الزم برای شکوفایی این بُعد از
نقشه راه را فراهم کرد؛ و از سویی دیگر با شناسایی الزامات و بایستههای خاص آن ،زمینههای گسترش و بهبود
آن را در مرکز فراهم نمود .در ادامه به نکاتی در این خصوص اشاره میشود:
 قوانین و مقررات دست و پاگیر چه برای گسترش روابط میان کارکنان درونمرکز و چه برای توسعهروابط با سازمانها و نهادهای دانشی برون از آن ،همواره بهمنزله مانع عمل میکنند .بنابراین ،باید با
مهندسی مجدد فرآیندها و رویههای کاری و رفع گرههای موجود ،بسترهای فعالیت و تعامل افراد دانشی
بیشازپیش فراهم شود.
 توسعه روابط دوستانه و تشویق کارکنان برای کمک به حل مشکالت یکدیگر ،تشویق رفتارهای صادقانهو تأکید بر عمل کردن به قولها و تعهدات ،توجه بیشتر به شایستهساالری در سازمان ،برخورد با
رفتارهای سیاسی مخرب در سازمان و مدیریت مؤثر تعارضات سازمانی منجر به تقویت اعتماد میان
اعضای سازمان خواهد شد.
 تشویق کارکنان برای کمک به حل مشکالت یکدیگر و احساس مسئولیت در مقابل همکاران ،توسعهفرهنگ همکاری و مساعدت متقابل ،تشویق آنان به تبادل دانش و تجارب خود با یکدیگر و یادگیری
متقابل ،تقویت حس اعتماد میان کارکنان ،کار گروهی و ارزیابیهای عملکرد جمعی موجب تقویت
تعهدات و انتظارات میان کارکنان میشود.
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 بهمنظور تقویت مؤلفه سرمایه انسانی ،باید شایستگیهای کارکنان بهطور مستمر ثبت و مورد ارزیابی قرارگیرد ،رضایت شغلی آنان سنجیده شود و با استفاده از مکانیزمهایی چون تشویق ،برنامههای غنیسازی و
توسعه فعالیتها در جهت حفظ و افزایش انگیزه کارکنان کوشیده شود.
 شناسایی فعالیتهای محوری ،دانشی و ارزشآفرین و تقویت آنها ،حذف فعالیتهای زائد ،مانع و فاقدارزش ،و استفاده از پایگاههای ثبت اطالعات علمی و حفظ مالکیت معنوی کارکنان منجر به شکلگیری
شبکهای مفید میشود که فعالیتهای دانشی کارکنان را تسهیل خواهد کرد.
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