
 مطالعات مدیریت راهبردی
 9311 زمستان ـ 44شماره     

 49-85ص ص

 

 سرمایه منظر از بنیاندانش سازمان در فناوری و علم تحول و توسعه

   فکری

 

 1*** فریدون قاسمی، ** رضا رسولی، * محمدرضا زاهدی

 
 چکیده
 مختلف آن بستگی دارد هایجنبهعمیق به  طوربهشدن یک سازمان و تبدیل آن به سازمانی دانشی،  بنیاندانش

 روازاینمشکل مواجه خواهد شد.  بااولیه آن فراهم نشود، هر نوع تالش در آن  هایزیرساختکه اگر بسترها و  ایگونهبه
 هایسرمایهقرار گیرد. در کنار آن موضوع  مدنظرباید  وریفناتوسعه و تحول علم و ، تغییر و بارهدراینپیش از هر تصمیم 

این اساس،  برهمیت ویژه برخوردار است. ا زانیز  دهدمیکه این موضوع در اختیار قرار  هاییظرفیتسازمانی و استفاده از 
 سرمایه فکری»و « وریفناو تحول علم و توسعه »دو متغیر  تأثیر پیمایشی-با استفاده از روش توصیفی در این پژوهش

و  استمدیریتی در شهر تهران  پژوهشجامعه آماری مرکز است.  شدهبررسیسازمان بنیان شدن یک بر دانش« سازمان
محقق  پرسشنامه دادهابزار گردآوری  اند.روش قضاوتی انتخاب شدهه، که باستنفر از متخصصان  84نمونه پژوهش، 

 مؤثر هایمؤلفهبررسی و  پیشینهای، مبانی نظری و است. برای گردآوری داده نخست با استفاده از روش کتابخانه ساخته
است. در مرحله دوم، با  شدهشناساییبنیان شدن سازمان بر دانش« سرمایه فکری»و « وریفناتوسعه و تحول علم و »

 درنهایتاحتمالی موجود نظرخواهی و  هایمؤلفهو سایر  شدهشناسایی هایمؤلفه، درباره خبرگیگیری از روش بهره
معادالت ساختاری  سازیمدلنهایی شده است. برای طراحی مدل و آزمون فرضیات نیز از روش تحلیل عاملی و  هامؤلفه

و « سرمایه سازمانی»و « آوریفنتوسعه و تحول علم و » هایمؤلفه تأثیرهم های پژوهش، است. طبق یافته شده استفاده
  ارائهبهبود وضع موجود  منظوربه هاییپیشنهادشده است. در انتها نیز  یدتأیشدن  بنیاندانشبر  هاآنفرعی  هایمؤلفههم 
 است.  شده
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  مقدمه .1

 دچار تحول شده است و خارج سنتی حالت ازها سازمان مدیریت هایشیوه ،محیط هایپویایی سبببه امروزه
تجربه کشورهای مختلف نشان . شوندمی داده مشارکت سازمان و تصمیمات امور در سازمان اعضای همه و

دارند و به گفته ها در توسعه فناوری، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد نقش اساسی که این شرکتدهد می
ای به سابقهر حالی که جوامع بشری با شتاب بید روندشمار میبه انیبننظران زیربنای اقتصاد دانشاکثر صاحب

پذیری کشورها به ست که رقابتروند، شواهد و روندهای جهانی حاکی از آن امی شیسمت جامعه دانشی پ
رو، در سطح جهان اینویژه دانش فناورانه بستگی دارد. از و انتقال دانش به رییکارگها در ایجاد، بهتوانایی آن

های علمی و فناورانه و انتقال دستاوردهای آن به صنعت و تیگوناگونی برای افزایش اثربخشی فعال تحولشاهد 
سو به از یک کری است.سرمایه فهای فناورانه با محور قراردادن راهبردها اجرای برنامهاین  جمله . ازمیبازار هست

و  و رشد رییگشکل کند و از سوی دیگر موجبهای صنعتی کمک مینه به بنگاهتوسعه و انتقال دانش فناورا
 . سازدرا فراهم میفناوری محور  هایتحول سازمان

 شده افقی یهاسازمان مجازی، هایسازمان مانند هاسازمان از جدیدی انواع گیریشکل سبب تغییرات این
 و سازمان از تغییریافته الگویی بنیاندانش سازمان. شودمی یاد هاآن از بنیاندانش هایسازمان عنوان با که است

 کسبدانایی، یادگیری و  امروز، دنیای در. است دانش عصر درها سازمان درباره اندیشیدن برای نوین تصویری
 و کسب طریق از بتوانند تا است بنیاندانش هایسازمان اغلب برای انکار غیرقابل الزامات از سازمانی هوشمندی

 این پرتو در. بیفزایند خود هایقابلیت بر ؛آگاهی ایجاد و دانش افزایش طورهمین و اطالعات، وتحلیلتجزیه
 نقش مدیران رویپیش در رقابت صحنه آتی و فعلی وضعیت از کامل یتصویر که است هوشمندی و دانش
 که است مسیری ،بنیاندانش سازمان یک به شدنتبدیل سمت به حرکت. بگیرند تصمیم بهتر بتوانند تا بندندمی

 منجر ایستا، راهبرد اتخاذ و مسئله این به توجه فقدان. باشد تفاوتبی آن به نسبت تواندنمی سازمانی هیچدیگر 
 و هاشرکت بسیاری از بنابراین،. داشت خواهد همراه به را آن شکست وشده  رقابت دور ازسازمان  شدن خارج به

  هستند.  عظیم تغییرات شاهد دوره این در بزرگ هایسازمان
ها را شامل ها و شرکتشود، بلکه انواع سازماناین مهم تنها محدود به شرکت یا سازمان حوزه خاصی نمی

 یک سازمان به سازمان شدنتبدیلرای و بسترهای کافی ب هازیرساختآنچه اهمیت دارد، وجود شود. می
که  است ، هرگونه تالش در این رابطه با مشکل مواجه خواهد شد. اینجاصورت اینزیرا در غیر است.  بنیاندانش

بافت یک سرمایه سازمانی نیز بخش مهمی از . یابدمیاهمیت  وریفناتوسعه و تحول علم و ضرورت تغییر و 
توسعه و در این پژوهش موضوع این اساس  برکه در این راستا باید به آن توجه شود.  دهدمیسازمان را تشکیل 

 بنیاندانشیک سازمان به سازمانی  شدنتبدیلسازمانی در  هایسرمایهو اهمیت نقش  وریفناتحول علم و 
  : شودیمزیر مطرح  به شرحهای پژوهش پرسش، شدهگفتهبه مطالب  توجه بااست.  قرارگرفتهمدنظر 

 مثبت دارد؟  ریتأث انیبندانشسازمان به  تبدیل شدندر  «یورافنتوسعه و تحول علم و »نقش  -

 دارد چیست؟  ریتأث بنیانسازمان دانششده به  لیدر تبد« یورافنتوسعه و تحول علم و » یهامؤلفهنقش  -

 مثبت دارد؟  ریتأث انیبندانشسازمان شده به  لیدر تبد«   سرمایه فکری»آیا  -

 است، چیست؟  مؤثر انیبندانشسازمان شده به  لیدر تبددر «  سرمایه سازمانی» یهامؤلفهنقش  -

 : شودیمزیر تعریف  صورتبهپژوهش نیز  یهاهیفرض

 مثبت دارد. ریتأث «یانیبندانش» ن برشد لیتبد بر« یورافنتوسعه و تحول علم و » -

 .مثبت دارد ریمطالعه تأث مورد یمرکز پژوهش«  شدن یانیبندانش»شدن بر  لیبر تبد«  سرمایه فکری» -
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 پژوهش پیشینه و نظری مبانی .2

 نسبتا  مفهوم  9بنیاندانشسازمان  اصطالح( بر این باورند، 9318) زاهدی و همکاران :بنیاندانشسازمان 
 منشأند که اهدریافتها از سازمانبسیاری امروزه . است گرفتهشکل بنیاندانشبا ظهور اقتصاد که ست ا یجدید

های افراد و ای را در فعالیتدانش، نقش برجستهست. امنابع دانشی سازمان اطالعات و دارایی و سرمایه اصلی، 
گردند. می وکارکسبدر  لمس قابلهای جایگزین سرمایه تدریجبه 2های فکریکند و سرمایهها ایفا میسازمان
گیرد و در حال حاضر با شتاب بیشتری می روزروزبهدانش،  کارگیریبهها برای شناسایی نوع مدیریت و تالش
را  هاسازماندرخواست برای دریافت خدمات بهتر از طرف افراد، ها شده است. ترین محور در بیشتر سازماناولویت

 سویبهتوجه بیشتری ، بنیاندانشدلیل اهمیت اقتصادی منابع به. کندمیهدایت  مؤثرترهای به اعمال سیاست
 بنیاندانشهای درک مفهوم سازمان، رواین ازگشته است. اکتساب، فراگیری و مدیریت منابع دانش معطوف 

آن انجام  روزرسانیبهاطالعات و  زمینه درای را های گستردهسرمایه بنیاندانشهای سازمانبسیار اهمیت دارد. 
. [3۰، 96] دارند تأکیدو تحلیل سیستم  هاسازیشبیه، هامدلبه آینده بوده و بر  هاآندهند، بیشترین توجه می
ریند و فکه قادر است از نیروی اندک قدرتی عظیم بیا کندمیهایی دست پیدا به توانمندی بنیاندانشسازمان یک 

سازمان به یاری هرمی، در خاصیت ا. دهدمیرا در خدمت اهداف سازمان قرار  4ایپروانه اثرو  3خاصیت اهرمی
 وکند و با صرف منابع ناچیز، به توسعه نقطه اتکایی که همان نقطه استراتژیک توسعه است پیدا میانش، د

 های زیر شناخت:از طریق ویژگیتوان میرا  بنیاندانشسازمان یک . یابدمیدست  توجهیقابلگسترش 

از  آالتماشینهای فیزیکی مانند و دارایی استها، سرمایه فکری سازماننوع از ارزشمندترین دارایی این  -
 . اهمیت کمتری برخوردار هستند

 .استضروری  هاسازماناین برای موفقیت  دانش و اطالعات جدید کارگیریبهو  آوریجمع -

 . سازمانی کمی دارند مراتبسلسلهپذیر بوده و سطوح و منعطف و انطباق هاسازماناین  -

کنندگان و شرکای استراتژیک خود، با برقراری روابط نزدیک با مشتریان، عرضه بنیاندانشهای سازمان -
 . استکنند که منطبق با نیاز مشتریان کاالها و خدماتی تولید می

ها افراد تر از جریان مالی است. در این سازمان، جریان دانش مهمبنیاندانشهای در سازمان -
 درآمد هستند، نه عامالن ایجاد هزینه.  ایجادکنندگان

که در آن،  استشراکتی  صورتبه، بلکه نیستو بازار محور  طرفهیک صورتبهروابط با مشتریان  -
 شوند. تعیین می دوطرفه صورتبه هاحلراه

ز های فنی بیشتر اها تعادل قدرت تغییر کرده است، زیرا کارکنان دانشی در زمینهازماندر این دست س -
 . [39، 96، 2] هستندتر دارند و به مشتریان نزدیک مدیران آگاهی

 کند. رشد می ومرجهرجعامل اصلی تولید یعنی خالقیت کارکنان، در آشوب و  بنیاندانش هایسازماندر  -

 . است هاسازماناین کنترل جریان اطالعات  ابزار اصلی قدرت در  -

نقش دستان به از سرپرستی زیر هاآن. نقش است هاآنقدرت مدیران، سطح دانش  ابزار هاسازماناین  -
 . کندمیتغییر  حمایت از کارکنان
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های دانش، تصور ، جریانافزودهارزششایستگی، ، دانشی هایسازمانر دسیستم اطالعات مدیریت  -
 قابلاین اطالعات برای هر فردی در شبکه مرکزی . دهدمیهای کارکنان را گزارش مشتری و نگرش

بلکه فضایی را که دانش در کنند؛ . مدیران، دیگر کارکنان و یا حتی دانش را مدیریت نمیاست دسترسی
   کنند.شود را مدیریت میآن ایجاد می

 رند.گیدلیل تسهیم دانش، پاداش میکند و کارکنان بهاز تسهیم دانش حمایت می سازمانیفرهنگ -

از  ،ت ایجاد اعتمادگذاری جهداند و سرمایهعامل تسهیم دانش می عنوانبهمدیریت عالی، اعتماد را  -
سازمانی ناپسند بوده  مراتبسلسلهاحتکار دانش و اطالعات برای ارتقاء در . است هاآنهای اصلی اولویت

 شود. می های مادی پرداختو به بهترین کارکنان دانشی بیشتر از مدیران پاداش

مدیران عالی در گیرد. قرار می حمایت مورداز طریق طراحی اداره  بنیاندانشهای فرهنگ باز در سازمان -
 هاآنزیرا ، دهندمیکارکنان دانشی قرار  که میزهای خود را در همان طبقاتطبقات باال پنهان نیستند، بل

، 94، 3، 2] شودمیبرای ایجاد دانش استفاده  امکانات. اندشناختهرسمی اطالعات را  هایشبکهارزش 
98].  

، محیط اینکه جمله از. اندبرشمرده بنیاندانش هایسازمانهای دیگری را نیز برای ویژگی پژوهشگران
راهبردهای خود را تغییر نیز برای انطباق خود با چنین محیطی،  هاآنو  کندمیتغییر  سرعتبه هاآنسازمانی 

به کارهای پیچیده با اختیار زیاد  شدهکنترلنقش کارکنان از انجام کارهای ساده و عالوه بر این، . دهندمی
ه هستند و ژ، ساختارهای سازمان مبتنی بر فرآیند یا پروبنیاندانشهای اینکه در سازمان نهایتا است.  شدهتبدیل

 بنیاندانشهای در سازمان طورکلیبهکنند. پذیری تغییر میانعطاف طوربهساختارها جهت کسب اهداف سازمان 
، بنیاندانشدر جوامع اند. ای یافته، جایگاه ویژهفیزیکی غیرشده و منابع  رنگکماهمیت نسبی ماده )فیزیکی( 

های جوامع صنعتی و دانشی را از یژگیوبرخی از  ،9جدول  [23] رودمیعامل کلیدی در امر تولید به شمار  دانش
های های سازمانتواند به درک تفاوتها میمطالعه و مقایسه این ویژگی دهد.مختلف نمایش میهای دیدگاه

 سنتی و سازمان نوین کمک کند. 
 [.28]جوامع صنعتی و دانشی هایویژگیمقایسه  .9جدول

 دیدگاه

 موضوع
 دیدگاه دانشی دیدگاه صنعتی

 مولد درآمد و سود منبع -مولد هزینه انسان

 وابسته به سطح دانش مراتبسلسلهوابسته به سطح  قدرت مدیریت

 در مقابل مدیران گراندانش دارانسرمایهکارگران در مقابل  چالش قدرت

 حمایت از همکاران ریاست بر زیردستان نقش مدیر

 ابزار برای ارتباطات، منابع ابزار کنترل اطالعات

 تولید
فیزیکی برای فرآیندهای کارهای فیزیکی منابع 
 ایجاد محصول مادی

در ساختارهای  کاران دانشتبدیل دانش توسط 
 مادی/غیرمادی

 دانشیهای هایی از مجموعهاز طریق شبکه از طریق هرم سازمانی جریان دانش

 مادی و ملموس عایدی اصلی
و توسعه،  پژوهشجدید  هایایده -غیرمادی/مادی

 مشتریان جدید

 زمان و دانش توانایی انسانیسرمایه پولی و  خمیرمایه تولید

 ، مفهوم کارآفرینیافزارنرم، فکر، ناملموسساختارهای  (افزاریسختملموس و مادی ) محصول

 متنوع هایایدهمحرک  متوالی )محرک ماشین( جریان تولید

 اقتصادی هایشبکههدف در  سهم اقتصادی در فرآیند تولید اندازه تأثیر

 هاشبکهتعاملی از طریق  بازاراز طریق  رابطه با مشتری
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 دیدگاه

 موضوع
 دیدگاه دانشی دیدگاه صنعتی

 متمرکز بر تجارت یک ابزار از میان دیگر منابع دانش
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 تقریبا بردند و وقایع آینده ها در محیطی پایدار به سر میسازمان درگذشته: هاسازمانضرورت تحول در 

ریزی کنند. اما امروز محیط توانستند در شرایط مطمئن برنامهمدیران می کهطوریبهبینی بودند، قابل پیش
 تأثیرسازمان را تحت  سرعتبهدر حال تغییر است و تغییرات تکنولوژیک، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی  شدتبه

منابع  مدیران بر روی تعدادی از( 9115) 9توسط راتویل و همکاران پژوهشی. در همین رابطه، [22] دهندقرار می
را در گرایش نیروی کار، نوع شغل و  تأثیریدی که بیشترین شش تغییر کلو در آن چند سازمان انجام  انسانی

 985 ایشاندر این مطالعه . است شده شناساییال آینده خواهد داشت در طی ده سمکان انجام فعالیت کاری 
 . این روندهاارائه دادندرا لیستی از شش روند کلیدی  شناسایی ودر شرایط کاری و شغلی  تأثیرگذارو روند گرایش 
 : شامل

 تغییر تکنولوژیک و فناوری،  .9

 ، شدنجهانیافزایش  .2

 کاهش مداوم هزینه،  .3

 افزایش سرعت در تغییر بازار،  .4

 مایه دانش، رشد اهمیت سر .8

 افزایش میزان و حجم تغییر.  .6
افزایش  مرتبط است وهای سریع در فنون و دانش انسانی پیشرفت مستقیم با طوربهتغییر فناوری 

کاهش مداوم هزینه، به شود. نسبت داده می و ارتباطات جهانی در امور بازرگانییع سر ونقلحملبه  شدنجهانی
ها از طریق سهولت مقایسه قیمت وسیلهبه ودر ارتباط است  ها برای نظارت بر کاهش حاشیه سودتالش سازمان
افزایش . استتجاری های بهبود منافع و کاهش هزینه عملیات فعالیت باهدفکه است  گرفتهشکلفناوری وب 

در حال تغییر نیازهای  تأمینشناسایی و  وپیشرفت رقبا  با ضرورت توجه به وکارکسب بازاردر  اترتغییسرعت 
ها و نهفته در استعدادها، توانایی افزودهارزشدانشی، به  سرمایهاهمیت . شودمیمربوط کنندگان مصرف
و بازارهای خدمات جدید جدید، جدید، محصوالت  وکارکسبهای شناسایی فرصت منظوربههای انسانی خالقیت

در حال افزایش سرعت و وسعت تغییراتی که  باافزایش میزان و حجم تغییر، ، نهایت درشود. جدید نسبت داده می
 . مرتبط استوقوع است 
تردیدهای بیشتری را ها، مناسب به این چالشسریع و پاسخ و  خود تغییر نیز در حال تغییر است سان،بدین

و تغییر هر روند گذارد می تأثیرضمن اینکه هر روند بر روندهای دیگر دهد. ها قرار میروی مدیران سازمانیشپ
مرتبط هستند. بسیاری  باهمروندها این اثر بگذارد.  وکارکسبهای سازمانی و یا حوزه کارکردی تواند بر بافتمی

بینی تغییرات به این روندها و یا پیش گوییپاسخ. است هاآنیا پیامدهای سایر روندها های بنیادی ریشه از روندها
 .[44، 92] طلبدمدیران و رهبران سازمانی را می هایقابلیتها و ممکن حاصل از هر روند، توانایی
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. هددمیاساس کار را تشکیل  وریفناتوسعه و تحول علم و شدن سازمان؛ موضوع  بنیاندانشدر بحث 
توسعه و تحول واقعیت خواهد بود.  از دور به بنیاندانشکه بدون توجه به آن انتظار داشتن یک سازمان طوریهب

را  هاآنرا فراهم کرده و دستیابی به  بنیاندانشسایر جنبه یک سازمان  گیریشکل هایزمینه، وریفناعلم و 
واقع  مواردی هستند که دررهبری، فرهنگ سازمان،  اندازهایچشمساختار سازمانی، اهداف و . کندمیتسهیل 

 تغییر و تحولی نیازمند بازنگری در این ابعاد است.  نوع هرو  دهندمیباید گفت بافت اصلی یک سازمان را تشکیل 
که اساس و بنیان  رامبتنی بر اطالعات و دانش  پارادایم سازمانیظهور توان امروزه می  :1سرمایه فکری 
در چنین فضایی سرمایه . مشاهده کرد وضوحبهاست و سرمایه فکری استوار های نامشهود بر محور داراییآن 

جهان پس از در حقیقت، است.  گرفته قرار توجه موردمزیت رقابتی پایدار  ازپیشبیشها، فکری و دانشی سازمان
؛ آمدندمی حساببهمنابع اصلی ها سرمایه تنها زمین، سرمایه و نیروی کار و انقالب کشاورزی و صنعتی که در آن

، 8، 4، 9] است گرفتهشکلاست که در آن منابع اصلی بر پایه دانش و اطالعات  و دانشی شاهد انقالب اطالعاتی
6 ،31]. 

 تیمحور نیو همچن انیدانش بن یهادر سازمان یفکر هیسرما تیبا توجه به ضرورت و اهم گرید یاز سو
 یهادر پژوهش نکهیبا توجه به ا زیها و نسازمان نیمحصوالت و ارائه خدمات در ا دیتول یندهایفرآ یدانش مبنا

 نیپرداخته شده است، بر ا انیدانش بن یهاانآن در سازم یامدهایو پ یفکر هیمفهوم سرما یبه بررس یمحدود
 ندیدر فرآ یفکر یهاهیروز افزون سرما تیاهم لیدلبه. [35] شودیپژوهش حاضر دوچندان م تیاساس اهم

 یو بررس یفکر یهاهیسرما یریگاندازه یهاروش افتنی یدر پ یگران متعددها، پژوهششرکت یراهبرد یبرتر
های نامشهود هجنب در عصر دانش و اطالعات، .[93] ها هستندشرکت یرمالیو غ یارتباط آن با عملکرد مال

آن، دانش و اطالعات  اصلی وبنیان نهاده شده و ماده نخستین  بر پایه سرمایه فکری هاسازمانجوامع و  اقتصاد
مروزی در هر شکل و نوع به اطالعات و دانش برای بهبود عملکرد ها برای مشارکت در بازارهای اسازماناست. 

و درصدی ارزش سرمایه فکری  58تا  6۰بیانگر افزایش ، گرفتهانجاممطالعات ، مثالطور بهخود نیازمندند. 
های فکری، توان گفت که امروزه مدیریت سرمایهها است. میهای نامشهود در قیمت سهام شرکتدارایی
 مروربهدر ادامه  .[96، 5] های آینده بازارهای رقابتی خواهد رساندهای بیشتری در افقها را به موفقیتسازمان
 . پردازیممیمرتبط با سرمایه فکری در سازمان  یهاجنبهبرخی 

ابعاد مختلف سرمایه فکری، ابزاری را جهت ترکیب رویکردهای مختلف  سازیمفهومبعاد سرمایه فکری: ا
عد سرمایه فکری این ترکیب، سه بُشود. استفاده میتبدیل و ها دهد که از طریق آن، دانش در سازمانارائه می

کند که در ادامه به بررسی ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی را از یکدیگر متمایز مییعنی سرمایه 
  : پردازیممی هاآن

 از دانایی ضمنی و دانایی صریح کارکنان سازمان است  ایمجموعهسرمایه انسانی، : 2سرمایه انسانی
ترکیبی از دانش،  صورتبهسرمایه انسانی  [91، 95، 9۰، 1، 5] آیدمی حساببهکه برای سازمان ارزش 

 یبندرتبه یجهانبانک شود. تعریف می وظیفهانجاممهارت، ابتکار و توانایی کارکنان سازمان برای 
 یهاها در بخشدولت یگذارهیسرما زهیانگ شیرا با هدف افزا یانسان هیسرما نهیجهان در زم یکشورها

قرار  ینییپا یهادر حال توسعه در رتبه یکشورها یبندرتبه نی. در انمایدمیآموزش و بهداشت منتشر 
 یوپیو ات هیجریکشور از جمله پاکستان، هند، ن 24که از  هدر حال توسع یرو گروه کشورهانیدارند؛ از ا

ها، فرهنگ، دانش، انگیزش، نگرش، سرمایه انسانی همچنین شامل ارزشرو از این شده است، لیتشک
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تواند مالک یک شرکت نمی .شودمینیز  جوسازمانیادگیری، خالقیت و نوآوری آگاهی، آموزش و ی
ترین دارایی مهم در یک سازمان یادگیرنده، کارکنانکند اگرچه سرمایه انسانی باشد. استوارت اظهار می

هنوز مسئله اصلی این است که  چراکهدر تملک سازمان نیستند،  هاآن وجوداین باشوند، در نظر گرفته می
توسط کارکنان، متعلق به سازمان است یا خیر؟ سرمایه انسانی سبب شده است  شده ایجاددانش جدید آیا 

برای ایجاد درآمد، رشد و همچنین بهبود، نانشان ککارهای ها تا حد زیادی به دانش و مهارتکه سازمان
  [.35، 32، 28، 29] وری متکی باشندو بهره کارایی

 از دانایی ضمنی مربوط به فرآیندهای داخلی سازمان در زمینه سرمایه ساختاری  :1سرمایه ساختاری
، پایگاه افزارنرم، افزارسختاین سرمایه شامل . [35، 38، 98] توزیع، ارتباطات و مدیریت دانش علمی و

 منظوربههای سازمانی تجاری و دیگر قابلیت هایعالمتداده، ساختار سازمانی، حق انحصاری اختراع، 
است که  ایشدهکدبندیو تجربه  شدهنهادینهسرمایه ساختاری شامل دانش . استوری پشتیبانی از بهره

، 25] گیردقرار می استفاده موردها و فرآیندهای سازمانی بوده و ها، ساختارها، سیستماه دادهدر داخل پایگ
روند در شرکت باقی منزل میزمانی که کارکنان بهکه  چیزی هرشامل سرمایه ساختاری  .[3۰، 21
با مشتریان  شدهدادهسرمایه مشتری و ارتباطات توسعه  کنندهفراهمسرمایه ساختاری همچنین ماند. می

آن تواند مالک سرمایه ساختاری بوده و به تجارت برخالف سرمایه انسانی، شرکت میکلیدی است. 
سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی بنابراین، . استبپردازد. سرمایه ساختاری تابعی از سرمایه انسانی نیز 

هماهنگ، سرمایه مشتریان را شکل و توسعه  طوربهکنند تا ها کمک میدر تعامل با یکدیگر به سازمان
  [.39] کارگیرندبهده و دا

 دانشی است که در تعامالت بین افراد  دربرگیرندهعد یعنی سرمایه اجتماعی سومین بُ :2سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی اهمیت . [33، 2۰، 91] گیردقرار می استفاده موردقرار دارد و  هاآنو شبکه روابط متقابل 

دیدگاه سازد. از می آشکارهای قوی، روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری را در اجتماعات اساسی شبکه
جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، را  ی( سرمایه اجتماع9115سازمانی، گوشال و ناهاپیت )

از دیدگاه کند. روابط یک فرد یا یک واحد تجاری تعریف میاز طریق و ناشی شده از شبکه  دسترسقابل
ها در تواند به سازمانکه می های مهم سازمانی استها و داراییقابلیتسرمایه اجتماعی یکی از  هاآن

مزیت سازمانی پایدار ایجاد  های دیگردر مقایسه با سازمان هاآنخلق و تسهیم دانش کمک کند و برای 
 .[33، 21] کند

 پیشینه پژوهش

در سازمان  وریفناتوسعه و تحول علم و  زیرسیستمرابطه بین »در پژوهش ( 931۰شیرازی و همکاران )
این  هاییافته. دادند قرار بررسیمورد را  «ی در شرکت مخابرات استان خوزستانسازمان باهوشیادگیرنده 

سازمانی،  باهوشدر سازمان یادگیرنده  وریفناتوسعه و تحول علم و پژوهش نشان داده است که بین زیرسیستم 
رابطه آماری معناداری وجود دارد. همچنین اتحاد و توافق، باالترین و میل به تغییر کمترین اهمیت را در بین 

  .[95] دارند پژوهش موردکارکنان شرکت 

را در  «بنیاندانش هایشرکتسرمایه فکری را بر عملکرد  تأثیر» ( در پژوهش9312موسوی و همکاران )
سرمایه نتایج این پژوهش نشان داده است که بررسی کردند. مطالعه موردی،  منزلهبهبوشهر  پارک علم و فناوری
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 تواندمیمدیریت دانش در این پارک داشته و این موضوع  توانمندسازهایبر مثبت و معناداری  تأثیراجتماعی 
 خود قرار دهد.  تأثیرمستقر در پارک علم و فناوری شهر بوشهر را تحت  بنیاندانش هایشرکتعملکرد 

رابطه میان سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در کارکنان دانشگاه امام علی »( 9312پور و همکاران )فقیهی
این پژوهش نشان  هاییافته. دهدمیشکل زیر مدل مفهومی این پژوهش را نشان بررسی کردند. را  «)ع(
ای قوی، مثبت و معنادار ی کارکنان این دانشگاه رابطهکه میان ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکر دهدمی

وجود دارد. این بدان معناست که در سازمانی که سرمایه اجتماعی آن باالست، سرمایه فکری کارکنان آن سازمان 
سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کارکنان دانشگاه  هایمؤلفهنیز در سطح باالیی قرار دارد. همچنین میان تمامی 

عد عد ساختاری، بُاست. در این پژوهش، ابعاد سرمایه اجتماعی شامل بُ شدهحاصلرابطه قوی، مثبت و معنادار  نیز
 است، سرمایه اجتماعی و سرمایه ساختاری ایرابطهعد شناختی؛ و ابعاد سرمایه فکری شامل سرمایه ارتباطی و بُ

 .[98] اندقرارگرفته بررسی موردکه 

بنیان را بررسی دانش هایشرکتهای نوآوری بر ظرفیت نوآوری محرک تأثیر( 931۰صنوبر و همکاران )
دهد که هر یک از نتایج این پژوهش نشان می. دهدمینمودار زیر مدل مفهومی این پژوهش را نشان کردند. 
دارند. از بین این  هابنگاهر در ایجاد و افزایش ظرفیت نوآوری د داریمعنیمثبت و  تأثیرهای نوآوری محرک

اند که به معنی متغیرها مدیریت فناوری اطالعات و مدیریت دانش بیشترین ضریب را به خود اختصاص داده
  [.1] های مهم در بنگاه هستندبیشتر بر ایجاد نوآوری، افزایش ظرفیت و محرک تأثیرگذاری

های مناسب ساختار سازمانی برای شرکتالگوی بررسی » پژوهش در (،931۰فرد و عباسی ) یاریاهلل
-ای، محصول محور، منطقهوظیفه جمله از. در این پژوهش ساختارهای مختلف سازمانی انجام دادند «بنیاندانش

ای، شبدری و مجازی بررسی و الگوی مناسب ارائه شد. ای، مشارکتی، ستارهای، ماتریسی، پیوندی، افقی، شبکه
های برای شرکت «و مجازی ایشبکهافقی تیمی، » ترکیبیالگوی  دهدمیش نشان های این پژوهیافته
از ظرفیت  برداریبهرهامکان  هاشبکه .شود هاآن وریبهرهموجب افزایش  تواندمیو بوده  مؤثرمفید و  بنیاندانش

فراگیر از  ایشبکهنیز ضمن ایجاد مجازی بودن ساختار . کنندمی تأمیندیگران را برای پیشبرد اهداف شرکت 
 [.1] نیروی اداری سربار را به دنبال خواهد داشت هایهزینهارتباطات و تعامالت، کاهش 

های یادگیرنده در ارتش جمهوری اسالمی ایران گیری سازمان( به ارائه الگوی مناسب شکل931۰شهالیی )
تواند یادگیرنده باشد. می ایران میدهد که ارتش جمهوری اسالهای این پژوهش نشان میپرداخته است. یافته

مند، های ارتش با درصدی باال، از معیارهای سازمان یادگیرنده شامل رهبری، تفکر نظامهمچنین یگان
مشترک، ساختار و مدیریت دانش  اندازچشم، قابلیت شخصی، الگوهای ذهنی، یادگیری تیمی، سازمانیفرهنگ

 . [95] برخوردار هستند
های اجتماعی مدلی برای انتقال دانش در ارتباط ( با رویکرد شبکه2۰۰1) 9کارانروبرت کاش و هم
بنیان طراحی کردند. و میان شرکتی در یک شرکت دانش انی، تعامالت میان منابع انسانی،عملکردهای منابع انس

که طرح شغل و فعالیت، و آموزش و توسعه عملکردهای منابع انسانی؛  دهدمیپژوهش ایشان نشان  هاییافته
روابط شناختی اثربخش در شبکه  دهیشکل. همچنین این دو، زمینه را برای دهندمیروابط ساختاری را شکل 
بر  طرح فعالیت، همراه با آموزش و توسعه منابع انسانی تأثیراست که  حالی در. این کندمیاجتماعی شرکت ایجاد 

 . شودمیانتقال دانش میان سازمانی از طریق روابط بین فردی تعدیل 
 

                                                                                                                                                 
9 Robert Kaše, Jaap Paauwe and Nada Zupan 
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  شناسی پژوهشروش .3

توسعه و تحول علم و » مؤلفهدو  ریتأثبررسی  دنبالبه رایز، پژوهشی کاربردی است؛ حیث هدف پژوهش از
شیوه  نظر ازبنیان است. یک مرکز مطالعاتی به سازمانی دانش شدنلیتبدبر « سرمایه سازمانی»و « یورافن

های توصیفی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش گردآوری و تحلیل داده نیز این پژوهش در زمره پژوهش
است. بدین ترتیب با  شده استفادهای برای مطالعه مبانی نظری پژوهش و مطالعه پیشینه، از روش کتابخانه

 قرار یبررس موردهای اینترنتی؛ ادبیات پژوهش ها و سایتنامهیانکتب، مقاالت، پا ازجملهمراجعه به منابع علمی 
سه  پرسشنامه محقق ساخته در پژوهشابزار است.  شده ییشناسا یبررس موردها مرتبط با ابعاد و شاخص گرفته

های اولیه پرسشنامه براساس انی است. ابتدا سؤالوری، سرمایه انسانی و دانش بنیحوزه توسعه و تحول علم و فنا
ا خواسته شد تا در خصوص جنس هفن قرار گرفت. از آنماهیت مرکز مطالعاتی تدوین و در اختیار خبرگان 

ید. در دار نظر نمایند. برخی از موارد حذف، برخی ادغام و برخی نیز اضافه گرها و مناسب بودنشان اظهسؤال
سؤال برای  86این پرسشنامه حاوی ها رسید. یید آنپژوهش به تأر نهایت پس از تشکیل پنل خبرگی روایی ابزا

برای  ها، باورها و رفتارها(و فرهنگ سازمان )ارزش یرهبر ،یانداز، ساختار سازماناهداف و چشم هایمؤلفه
 سؤال مستقل نیز 9۰ری و برای سرمایه فک یو ساختار یانسان ،یاجتماع هیسرماوری و توسعه و تحول علم و فنا
نفر در این  3۰۰مدیریتی در شهر تهران که  پژوهشییک مرکز  پژوهشمکانی قلمرو . برای دانش بنیانی است
ای از خبرگان در دسترس تهیه و در اختیار رای سنجش آماری ابتدا لیست اولیهند. بهست مرکز مشغول به فعالیت

  :سه شرط ها بر اساسسه نفر از خبرگان اصلی قرار گرفت و آن
 ارشد به باال یکارشناس یدانشگاه التیداشتن تحص الف(
  سال به باال 9۰ ی( داشتن تجربه کارب
 و مدیریت دانش  فکریوری، سرمایه حوزه تخصصی تحول علم و فنا( شاغل بودن در ج

نفر از مدیران و متخصصان که دارای  84این اساس، تعداد  برروش قضاوتی انتخاب کردند. هسایر خبرگان را ب
، از استفاده موردهمچنین برای حصول اطمینان در ابزار نمونه پژوهش انتخاب شدند.  منزلهبهباال بودند،  شرایط

، از پانل متخصصان خواسته شد تا درباره خبرگیروایی صوری استفاده شد. بدین منظور با استفاده از روش 
کنند. برای سنجش پایایی  نظر اظهار، بررسی موردبنیان شدن مرکز مطالعاتی بر دانش مؤثر هایمؤلفهانتخاب 

آزمون تا چه حد توانایی یا خصیصه واحدی را  سؤاالتدهد از آزمون آلفای کرونباخ است، که نشان می هاداده
و برداشت فکری  قبولقابلوجود پایایی  نشانۀ 55/۰مقدار آلفای پرسشنامه این پژوهش  کنند.می گیریاندازه

 مربوط به هر سازه است. هایمؤلفهنسبت به  دهندگانخپاسمناسب و یکسان 
 
 هاها و یافتهتحلیل داده .4

 قرار مطالعه مورد «سرمایه فکری» و« وریفناتوسعه و تحول علم و » مؤلفه دوحاضر  پژوهشدر مدل 
 . دهدرا نشان می گیریاندازهمدل  هایمؤلفه tمقادیر بارهای عاملی و  2و  9 هایشکل. است گرفته

 . شودمیتحلیل و تفسیر مدل پرداخته 
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 گیریاندازهی مدل پارامترهای و ضرایب مسیر عاملی بارها ریمقاد. 9شکل 

 

 
  گیریاندازه مدلی پارامترها t رادیمق .2شکل 

 
برای همه  tمقادیر  که در این جدول مشخص است، طورهمانآمده است.  2پارامترها در جدول اطالعات 
توان گفت همه نشانگرها از دقت الزم برای است. بنابراین می شده حاصل 16/9بیشتر از  گیریاندازهنشانگرهای 

انتخابی محقق برای  نشانگرهای ،برخوردار هستند. نتایج مربوط به خودسازه یا صفات مکنون  گیریاندازه
این  توانمیدارای اهمیت آماری بوده و برای دستیابی به یک ساختار عاملی مناسب هستند و  هاسازه گیریاندازه

 . است شده تفکیکو  گیریاندازه درستیبه موردنظراطمینان را داشت که مفاهیم 
 

 یریگاندازهپارامترهای مدل  tمقادیر  .2 جدول

 T ضریب مدل عالمت در مدل هاشاخص اصلی مؤلفه

توسعه و تحول علم و 

 وریفنا

 OD1 49/۰ 9۰/5 اندازچشماهداف و 

 OD2 34/۰ 66/4 ، باورها و رفتارها(هاارزشفرهنگ سازمان )

 OD3 35/۰ 64/4 رهبری

 OD4 35/۰ 19/8 ساختار سازمانی

 سرمایه فکری
 ICM1 35/۰ 95/6 سرمایه ساختاری

 ICM2 42/۰ 9۰/5 سرمایه انسانی

 ICM3 43/۰ 43/5 اجتماعیسرمایه 
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باید  ،تطابق داردموجود در مدل  هایواقعیتبا  تا چه حد آمدهدستبهمقادیر  بررسی اینکه حال برای

 شاخصچندین  تأییدیبرای ارزیابی مدل تحلیل عاملی  طورکلیبه قرار گیرد. بررسی موردبرازش  هایشاخص
ریشه دوم ، دو-کای هایشاخصاز  تأییدیدر این پژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی  برازندگی وجود دارد.

 ، شاخصGFI برازندگی ، شاخصRMR ماندهاپس مجذور میانگین، RMSEAبرآورد واریانس خطای تقریب 
 ، شاخص(NNFI) برازندگی نشده نرم ، شاخص(NFI) برازندگی شده نرم ، شاخصAGFI برازندگی تعدیل
 ،3 در جدول هاشاخصمقادیر این  است. شده استفاده (CFI) تطبیقی برازندگی ، شاخص(IFI) یندهفزآ گیبرازند

 آمده است. 
 

 هامؤلفه یریگاندازه مدلی برازندگ یهاشاخص .3جدول

 شدهگزارشمقدار  حد مطلوب شاخص

 986/9 3کمتر از  دوکای

 ۰88/۰ ۰5/۰از  کمتر RMSEA، ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب

 ۰3/۰ نزدیک به صفر RMR  ماندهامیانگین مجذور پس

 ۰5/۰ نزدیک به صفر SRMR استانداردشده ماندهامیانگین مجذور پس

 14/۰ نزدیک به یک GFI  شاخص برازندگی

 18/۰ نزدیک به یک (NFIبرازندگی ) شده نرمشاخص 

 13/۰ نزدیک به یک (NNFI)برازندگی  نشده نرمشاخص 

 12/۰ نزدیک به یک (IFIینده )آشاخص برازندگی فز

 14/۰ نزدیک به یک (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

 
ر از این مقدار اگر کمت. شودمیدو بر درجه آزادی محاسبه مقدار کایدو از تقسیم شاخص نیکویی برازش کای

و سطح  986/9 ضریب برابر بااین به اینکه  توجه بانیکویی برازش را پذیرفت. بنابراین  توانمیباشد  3
برای آزمون  آمده دستبه هایدادهنیکویی برازش گفت  توانمیشده است،  ۰۰9/۰نیز برابر  داریمعنی
  .شودمیید دو تأیمدل مفهومی با استفاده از شاخص کای هایفرضیه

 پذیرشقابلشده است که  ۰5/۰کمتر از هم  RMSEAمقادیر ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب 
 پذیریتطابقدانست و از آن برای  اتکاقابلبرآورد شده در مدل را به لحاظ آماری  پارامترهای توانمیاست. لذا 

  استفاده کرد. موردمطالعه هایسازهنشانگرها با 
، (NNFI) برازندگی نشده نرم ، شاخص(NFI) برازندگی شده نرم شاخصمربوط به مقادیر ، 3طبق جدول 

است. برای این  شدهمحاسبهنزدیک به یک  (CFI) تطبیقی برازندگی و شاخص (IFI) یندهفزآ برازندگی شاخص
 هایمدلدر مقایسه با سایر حاکی از برازش بسیار مناسب مدل ؛ 1/۰باالی به یک و  نزدیکمقادیر ، هاشاخص
های داده تبیین مجموعه ازلحاظهای ممکن، مدل در مقایسه با سایر مدل گفت توانمیبنابراین است.  ممکن
  دارد. شده و برازش خوبی خوب تبیین  شدهمشاهده

برای  RMSEAاست، مقدار ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب  شدهمشخص 2که در شکل  طورهمان
آزمون  منظوربهبرآورد دقیق ضرایب مسیر  ، بنابراین برایشده گزارش ۰5/۰ از کمترمدل ساختاری پژوهش 

 فرضیات نیاز به اصالحات وجود ندارد. 
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 (پژوهش هاییافتهمنبع: ) شده برآوردی پارامترها داریمعنی و هاسازه اثر ریمس بیضرا .4جدول

 نتیجه آزمون T ضریب مسیر به سازه اثر سازه فرضیه
H2  تائید اثر 34/6 14/۰ بنیاندانشسازمان  وریفناتوسعه و تحول علم و 

H6 تائید اثر 44/4 65/۰ بنیاندانشسازمان  سرمایه فکری 

 
 : شودمیپژوهش بررسی  هایفرضیهبه نتایج حاصل، در ادامه  توجه با

رابطه  شدن سازمان بنیاندانشو  وریفناتوسعه و تحول علم و  میاندارد که می اظهار پژوهش 1Hفرضیه 
 وجود دارد. داریمعنی

شدن  بنیاندانشبر  وریفناتوسعه و تحول علم و که اثر مستقیم  شودمی، مشخص 4با توجه به جدول 
دلیل کافی برای رد  بنابرایناست، ( 34/6) 16/9بیشتر از  tاست که دارای مقدار  شده محاسبه 14/۰برابر  سازمان

توسعه و تحول علم و  مؤلفهگفت میان  توانمی. بنابراین شودمیض صفر وجود دارد و فرض مقابل پذیرفته فر
 توجهقابلوجود دارد. این اثر به لحاظ آماری  دارمعنیرابطه  بنیاندانشسازمان به نهادی  شدنتبدیل و وریفنا

یعنی  آوریفنتوسعه و تحول علم و  هایمؤلفه تأثیرتحت  شدن یک سازمان بنیاندانش دهدمیبوده و نشان 
دیگر سخن اصالح و بهبود است. به  ، رهبری سازمان و ساختار سازمانیسازمانیفرهنگ، اندازچشماف و اهد

همچنین است.  بنیاندانشبه سازمانی  شدنتبدیلاصلی برای  ساززمینه وریفناتوسعه و تحول علم و  هایمؤلفه
فرهنگ  ی ورهبری، سازمان ساختار ،ازانداهداف و چشمبراساس نتایجی که در جداول قبل هم به آن اشاره شد، 

 ثیر را بر دانش بنیانی سازمان دارند. ین تأبه ترتیب بیشترین تا کمتر ها، باورها و رفتارها(سازمان )ارزش

رابطه  شدن سازمان بنیاندانشو  سرمایه فکری سازمان میاندارد که می اظهار پژوهش 2Hفرضیه 
 وجود دارد. داریمعنی

شدن  بنیاندانشمیان سازه سرمایه فکری و سازه که ضریب  شودمی، مشخص 4 جدولنتایج با توجه به 
کافی برای رد فرض صفر دلیل  بنابرایناست، ( 44/4) 16/9بیشتر از  tکه دارای مقدار  است 65/۰برابر سازمان، 

و  سرمایه فکریمدیریت  هایمؤلفه . طبق فرض مقابل میانشودمیوجود دارد و فرض مقابل پذیرفته 
که در جداول قبل هم به  یجیبراساس نتا نیهمچنوجود دارد.  دارمعنیرابطه  بنیاندانشبه سازمان  شدنتبدیل

سازمان  یانیرا بر دانش بن ریثأت نیتا کمتر نیشتریب بیبه ترتسرمایه اجتماعی، انسانی و ساختاری آن اشاره شد، 
 دارند.

 
  پیشنهادو  گیرینتیجه  .5

 انبنیبر دانش« سازمان یفکر هیسرما»و  «یوراتوسعه و تحول علم و فن» ریدو متغ ریپژوهش تأث نیدر ا
اند. روش قضاوتی انتخاب شدههکه ب استنفر از متخصصان  84نمونه پژوهش، . شدیسازمان بررس کیشدن 

اطالعات و داده نخست با استفاده از روش  یورگردآ یبرا محقق ساخته است وپرسشنامه  داده یابزار گردآور

 «یفکر هیسرما»و  «یوراتوسعه و تحول علم و فن»مؤثر  یهاو مؤلفه یبررس نهیشیو پ ینظر یمبان ،ایکتابخانه
 یهادرباره مؤلفه ،یاز روش خبرگ یرگیدر مرحله دوم، با بهره. شد ییشدن سازمان شناسا انبنیبر دانش
 یطراح یشده است. برا ییها نهامؤلفه تیو درنها یموجود نظرخواه یاحتمال یهامؤلفه ریو سا شده ییشناسا

نتایج حاصل  شده است استفاده یمعادالت ساختار یسازو مدل یعامل لیاز روش تحل زین اتیمدل و آزمون فرض
به همراه همه « سرمایه فکری»و « وریفناتوسعه و تحول علم و » مؤلفهدو نشان داده بین  پژوهشاز 

ها پژوهشادامه  در همچنین مثبت دارد. تأثیر مطالعه مورد پژوهشیمرکز  شدهتبدیلدر  هاآنفرعی  یهامؤلفه
 ، رهبری و نیز ساختار(رفتارها و باورها ،هاارزش) سازمان ، فرهنگاندازچشم و گانه اهداف 4هر یک از عوامل 
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نشان داد که دو  پژوهشاین با عوامل سرمایه انسانی، ساختاری و اجتماعی هستند.  دوسویهسازمانی در تعامل 
شدن یک سازمان  بنیاندانشدر  داریمعنی تأثیرفناوری و توسعه آن و نیز سرمایه فکری  وتحول علم  مؤلفه

بستر فعالیت برای توسعه و رشد علم و توسعه سرمایه فکری صورت نپذیرد.  کهمادامی. و آیدمیشمار هب
و ، یاندت 2۰94)  اخوان و همکاران پژوهشسازمان با مشکل مواجه خواهد بود. که با نتایج  بنیانیدانش

در  که باید برای تحقق این مهم است کارهایی، یابدمیآنچه اهمیت  نتیجه در( همخوانی دارد. 2۰۰4همکاران، 
توسعه و »پیشنهاداتی در هریک از ابعاد در ادامه پژوهش،  هاییافتهاین اساس و بر مبنای  بر سازمان انجام شود.

 : شودمیارائه « سرمایه فکری»و « وریفناتحول علم و 
 وریفناتوسعه و تحول علم و 

این شدن  بنیاندانشموضوعی است که باید در تصمیمات  ترینمهم وریفناتوسعه و تحول علم و موضوع 
ابعاد است. بحث  و هامؤلفهسایر  نیل بهساز زمینه ،مؤلفهاین ، چراکه قرار گیرد توجه مورد پژوهشیسازمان 

ترین اقداماتی است که باید در و رهبری جزو اصلی سازمانی فرهنگانداز، ساختار سازمانی، اهداف و چشم
توجه شود. در ادامه برخی  هاآنشدن مرکز به  بنیاندانش سمت بهحرکت  منظوربهتصمیمات اجرایی آتی 

 : شودمیکاربردی برای تحقق این امر ارائه  اتپیشنهاد

قرار  مدنظر ؛برنامه تبدیل تدویننخستین گام در  بایدمرکز،  اندازچشمی اهداف و سازاصالح و همسو -
 درجدید  هایمشیخطها و و استراتژی گرفته قرارفعلی باید مورد بازبینی  اندازچشمگیرد. اهداف و 

همه و وظایف  هانقش، اندازچشمو  اهداف تدوین. در تدوین شود بنیاندانشحمایت از اهداف سازمان 
نکته مهمی که در . گرددهماهنگ با اهداف کالن تنظیم  صورتبهسطوح و واحدها باید دیده شود و 

باید با مشارکت کارکنان و مدیران همه و اهداف  اندازچشماصالح و ارتقاء  اینجا وجود دارد این است که
 دوایر و واحدها انجام شود.  

نیازمند حمایت مدیران ارشد و تضمین این حمایت از  ؛شدن بنیاندانش اندازچشماهداف و موفق اجرای  -
و  ماندباقی خواهند  رنوشتااین تصمیمات در سطح  صورت ایناست. در غیر  رتبهعالیسوی مدیران 

نخواهند داشت. بنابراین تصمیمات باید با مشارکت همه مدیران  شده بینیپیشقدرتی در ایجاد تغییرات 
ها در قالب اسناد باالدستی به تصویب مراجع و طرح شدهانجاممرکز مطالعات و نیز مدیران سطوح باالتر 

 مافوق و واحدها و دوایر مشمول طرح برسد. 
و  بوروکراتیکسازمانی  هایقالببا محیط پویا و متغیر دانشی در ارتباط بود و در  تواننمیبدون تردید 

پژوهشی با ماهیت گفته شد، این مرکز، سازمانی  که طورهمانزندگی کرد و انتظار پیشرفت داشت.  ناپذیرانعطاف
 پذیریانعطافسیالیت و نظامی است. بنابراین ماهیت نظامی آن باید حفظ شود، اما این امر نباید مانعی برای 

نظامی و امنیتی اصالح و  ماهیتتوان بدون آسیب رساندن به تلقی شود، چراکه بسیاری از عوامل ساختاری را می
کاهش سطوح سازمانی، کاهش تمرکز در ساختار، کاهش رسمیت در  مواردی چونبا بازبینی بهبود بخشید. 

شرایط بهتری را برای  توانمی هاتیم اساس برها فعالیت دهیانسازمتوجه به کار تیمی و  ،پذیرهای امکانحوزه
ترکیبی افقی، تیمی،  هایساختارالگو قرار دادن  منظور با. بدین و اقدامات دانشی فراهم آورد هافعالیتگسترش 

 برای مرکز ساختاری مناسب طراحی کرد.  توانمی، ای و مجازیشبکه

، اندازهاچشمآن یعنی اهداف و  هایمؤلفهو  وریفناتوسعه و تحول علم و های استراتژیباید  -
قرار گیرد، وضعیت استراتژیک  بررسی موردای دوره صورتبه، ساختار سازمانی و رهبری سازمانیفرهنگ

و تهدیدهای احتمالی  هاضعفها بهره گرفته شود؛ و ، از فرصتشده تقویتآن ارزیابی شود و نقاط قوت 
 شده، کاهش یابد.  جوییچارهنیز 
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را  بنیاندانشبه سازمانی  شدنتبدیلنقش روح سازمان در مسیر  درواقعحامی دانش،  سازمانیفرهنگ -
اثر  هاآنشده است و بر  تنیدهدرهم هامؤلفهسایر  بامتغیری فراگیر،  سازمانیفرهنگدارد. چراکه 

فکری و... نیازمند فرهنگی پشتیبان و  هایسرمایه. مدیریت دانش، خالقیت و نوآوری، مدیریت گذاردمی
سازمان دستیابی به فرهنگی قوی و پشتیبان برای  ریزیدر برنامهبنابراین، هستند.  کنندهحمایت
آن فرهنگ توجه کرد و برای  مؤلفهخرد و کالن مربوط به  هایجنبهباید به همه ابعاد و  ،بنیاندانش
 نمود.  ریزیبرنامه

و تنگناهای موجود در فرآیندهای  هانارساییشکالت اجرایی و عملیاتی موجود، مربوط به بسیاری از م -
روز کردن هب، بنیاندانش هایتسهیل فعالیت محوریتمهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی با کاری است. 

حذف و کاهش قوانین و مقررات دست و  سازمان،های جاری در ها و برخی روش، دستورالعملهانامهآیین
تواند موجب گسترش میمدیریت دانش در سازمان  نامهآیینتدوین  ،های سازمانیپاگیر و زائد در فعالیت

 های دانشی در سازمان شود. سازی اقدامات و فعالیتو روان

 هافرصتاین  به ایجاد فرهنگ غنی کمک کند. تواندمیهمچنین توجه به مقوله یادگیری سازمانی  -
آموزشی  هایدورهماهانه و  هایبرنامهها، کنفرانس، هاسخنرانیآموزشی،  هایبرنامهشامل  تواندمی

رابطه جدیدی با کارکنان ایجاد نمود و  توانمیضمن خدمت باشد که با تمرکز بر یادگیری مستمر 
، حمایتی و جذاب در سازمان بخشاطمیناننشان داد و فضای  شانیادگیریو  هاآنبه  باورهای خود را

ها، عقاید و افکار جدیدی ها، دیدگاهایجاد کرد. در چنین فضایی یادگیری مستمر موجب بروز واکنش
  تواند در سرتاسر مرکز به عمل تبدیل شود. شود که میمی

 سرمایه فکری

، عالوه بر اینکه ساختاری و سرمایه انسانییعنی سرمایه اجتماعی، سرمایه سرمایه فکری و ابعاد آن  مؤلفه
ازجمله ساختار، فرهنگ،  هامؤلفهسایر  تأثیرمستقیم و غیرمستقیم تحت  طوربه ؛را دارندالزامات و اقتضائات خود 

از  بُعدبسترهای الزم برای شکوفایی این  ،هامؤلفهتحقق سایر  بابنابراین از سویی باید  هستند. ها، سیستمرهبری
گسترش و بهبود  هایزمینهخاص آن، های و بایستهو از سویی دیگر با شناسایی الزامات  ؛را فراهم کردراه نقشه 

 :  شودمیدر این خصوص اشاره  نکاتی. در ادامه به نمودآن را در مرکز فراهم 

و چه برای توسعه  مرکزدرونت دست و پاگیر چه برای گسترش روابط میان کارکنان ارقوانین و مقر -
باید با  بنابراین،کنند. مانع عمل می منزلهبههمواره  آن،و نهادهای دانشی برون از  هاسازمانروابط با 

دانشی  ود، بسترهای فعالیت و تعامل افرادهای موجکاری و رفع گرههای مهندسی مجدد فرآیندها و رویه
 . شودفراهم  ازپیشبیش

توسعه روابط دوستانه و تشویق کارکنان برای کمک به حل مشکالت یکدیگر، تشویق رفتارهای صادقانه  -
در سازمان، برخورد با  ساالریشایستهو تعهدات، توجه بیشتر به  هاقولبر عمل کردن به  تأکیدو 

اد میان تعارضات سازمانی منجر به تقویت اعتم مؤثررفتارهای سیاسی مخرب در سازمان و مدیریت 
 اعضای سازمان خواهد شد. 

همکاران، توسعه  در مقابلتشویق کارکنان برای کمک به حل مشکالت یکدیگر و احساس مسئولیت  -
به تبادل دانش و تجارب خود با یکدیگر و یادگیری  آنانفرهنگ همکاری و مساعدت متقابل، تشویق 

عملکرد جمعی موجب تقویت  هایارزیابیمتقابل، تقویت حس اعتماد میان کارکنان، کار گروهی و 
 . شودمیتعهدات و انتظارات میان کارکنان 
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مستمر ثبت و مورد ارزیابی قرار  طوربههای کارکنان شایستگیسرمایه انسانی، باید  مؤلفهتقویت  منظوربه -
و  سازیغنیهای هایی چون تشویق، برنامهو با استفاده از مکانیزمگیرد، رضایت شغلی آنان سنجیده شود 

 ها در جهت حفظ و افزایش انگیزه کارکنان کوشیده شود. توسعه فعالیت

فاقد زائد، مانع و  هایفعالیت، حذف هاآنو تقویت  آفرینارزشو دانشی محوری، های شناسایی فعالیت -
گیری شکلنجر به م کارکنانحفظ مالکیت معنوی ثبت اطالعات علمی و  هایپایگاهاستفاده از و  ،ارزش
 های دانشی کارکنان را تسهیل خواهد کرد. شود که فعالیتای مفید میشبکه
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