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 تبيين راهبرد سرمایه فکری برای ایجاد و انتقال دانش
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 چکيده 
و  استوري متولی تولید علم و دانش، توسعه و گسترش پژوهش در کشور آوزارت علوم، تحقیقات و فن     

که وزارت علوم متولی مدیریت دانش دانش یک منبع اصلی و سرمایه سازمانی در این وزارت است. درصورتی
با پاسخ به  پژوهشکشور باشد، ابتدا باید خود بتواند مدیریت دانش مناسبی را در سازمان خود ایجاد کند. این 

که وضعیت عوامل سرمایه ها که آیا سرمایه فکري با خلق و انتقال دانش رابطه معناداري دارد؟ و ایناین سوال
هاي  وري چگونه است؟ انجام شده است. فرضیهآفکري و خلق و انتقال دانش در وزارت علوم تحقیقات و فن

فرضیه اصلی( و )داري وجود دارد  امعنند از: بین سرمایه فکري و خلق و انتقال دانش رابطه اعبارت پژوهش
وري آهمچنین بین عوامل انسانی، ساختاري و ارتباطی و خلق و انتقال دانش در وزارت علوم تحقیقات و فن

ها و از بین آن استکارکنان وزارت علوم  شاملسه فرضیه فرعی(. جامعه آماري )داري وجود دارد  ارابطه معن
ساخته  . ابزار تحقیق پرسشنامه محققشداي انتخاب  گیري خوشه عنوان نمونه آماري از طریق نمونهنفر به 227

دهد که هر سه مولفه انسانی،  بوده و نتایج نشان می 864/0بود که روایی آن براساس آلفاي کرونباخ برابر با 
 دارد. دارياساختاري و ارتباطی با خلق و انتقال دانش در وزارت علوم ارتباط معن

 

 ؛های انسانيمولفه ؛مدیریت دانش ؛خلق و انتقال دانش ؛سرمایه فکریها: كليدواژه

 ساختاری و ارتباطي. 
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 مقدمه. 1

مشارکت  راهبرديکنند دانش کارکنانی را که در فرایندهاي طور پیوسته تالش میبه هاسازمان     
کوشند ارتقا دهند تا بتوانند جایگاه رقابتی خود را حفظ کنند و ارتقا دهند. بدین منظور می ،دارند

کنند و کارکنان خود آمیز مدیریت دانش را نیز فراهم میهاي موردنیاز براي اجراي موفقیتزیرساخت
د و به خلق و اي فعاالنه در فرایندهاي مدیریت دانش مشارکت کننگونهکنند تا بهرا نیز تشویق می

دهد که هم به توسعه اي تشکیل میانتقال دانش سازمانی کمک کنند. این کار چرخه مفید فزاینده
هاي فکري سازمان خواهد شد. در کنند و هم موجب توسعه سرمایهپایگاه دانش سازمان کمک می

توانند به نه میشود که کارکردهاي سرمایه فکري چگوبه این مسئله اساسی پرداخته می ،این راستا
 خلق و انتقال دانش سازمان کمک کنند.

وري متولی تولید علم و دانش، توسعه و گسترش پژوهش در کشور آوزارت علوم، تحقیقات و فن     
عنوان یک منبع اصلی و سرمایه سازمانی در این وزارت مطرح است. باتوجه به و دانش به است

ریزي  گذاري و برنامهنش در سازمان و همچنین فرایند سیاستضرورت وجود دو مقوله خلق و انتقال دا
آن و نیاز به گسترش عوامل تاثیرگذار، بدیهی است  وري و اهمیت خلق و انتقال دانش درآعلم و فن

تواند داراي اهمیت باشد. ازآنجاکه سرمایه فکري آن در ستاد وزارت می شناسایی عوامل تاثیرگذار بر
عنوان یک سرمایه ناملموس و نامشهود براي هاي کلیدي سازمانی و بهزیرساختعنوان یکی از به

عنوان متغیر مستقل از سرمایه فکري به پژوهشدر این  بنابراین است؛مدیریت دانش الزم  اجراي
استفاده شده که اثر آن را بر فرایند خلق و انتقال دانش در ستاد وزارت مورد سنجش قرار خواهد 

 پاسخگویی به آن است:  درپیایجاد شده و  پژوهشگردغدغه و سوال ذهنی که براي  ینبنابرا ؛گرفت
آیا سرمایه فکري با خلق و انتقال دانش رابطه معناداري دارد؟ وضعیت عوامل سرمایه فکري و خلق و 

 وري چگونه است؟آانتقال دانش در وزارت علوم تحقیقات و فن

 
 ژوهش مباني و چارچوب نظری پ. 2

عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه فکري به     
کند. در اقتصاد دانشی برخالف اقتصاد هاي مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتري پیدا میدارایی

هاي سازمان ترین داراییهاي انسانی، جزء مهمخصوص سرمایهههاي فکري و بصنعتی، دارایی
بنابراین نحوه مدیریت  ؛ها داردها ریشه در قابلیت فکري آنشود و موفقیت بالقوه سازمانمیمحسوب 

تواند در پیشبرد اهداف سازمانی ها برکسب مزیت رقابتی میها و نقش آنسرمایه فکري در سازمان
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ان اي است که ارتباط کارکننقش بسزایی ایفا کند. مدیریت دانش منابع انسانی فرایندي توسعه
بنابراین در حوزه  ؛شودسازمان با دیگر کارکنان و کارکنان با ذخیره اطالعاتی موجود را شامل می

شود که کارکنان فرایند کسب عملکرد سازمانی مدیریت دانش اهمیت زیادي به این موضوع داده می
کارگیري بهکنند کارکنان خود را از مزایاي ها تالش میسازمان ،را سرعت بخشند. در این راستا

هایی که براي بدیهی است گام .هاي مدیریت دانش براي کارکنان و عملکرد سازمانی آگاه کنندبرنامه
شوند، تاثیراتی بر سرمایه فکري کارکنان دارند. کسب موفقیت در حوزه مدیریت دانش برداشته می

ترکیبی از ساخت دانشی )عواملی مانند  ،هاي سازمانیکند قابلیتهاي سازمانی بیان میدیدگاه قابلیت
هاي مدیریت دانش، موفقیت و وري پیشرفته، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی( و فرایندآفن

 [.6] کنداثربخشی مدیریت دانش را تعیین می

هر   کاربردن دانش،تسهیم و به  تسخیر،  آوردن،دستبه  مدیریت دانش، فرآیند یا فعالیت ایجاد،     
به عبارت بسیار [. 2] ستا هاکه وجود داشته باشد، براي افزایش یادگیري و عملکرد سازمانجایی
منظور دستیابی به سازي کاربرد سرمایه فکري به عنوان فرآیند بهینهتوان به مدیریت دانش را می ،ساده

 .اهداف سازمانی دانست
منظور ایجاد و جریان دانش را به تولید وراهبردها و فرآیندهایی وجود دارند که قادرند      
مدیریت دانش، فرایند  در کل سازمان ایجاد کنند. ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و کاربران برآورده
داخلی  تجارباطالعات و  اي است که امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح ازگسترده

 بنابراین ؛شودها محسوب میدارایی سازمان ترینوزه دانش مهمدهد. امرسازمان را موردتوجه قرار می
و تبدیل آن به یک موضوع اطالعاتی است،  هاي فرديمدیریت دانش به منزله چالش کشف دانایی

ذخیره کرد، با دیگران مبادله نمود و در فرایند کارهاي  هاي اطالعاتیکه بتوان آن را در پایگاهنحويبه
هاي سازمان خود، به اطالعات نیاز کارکنان براي درک سالمت و وضعیت دارائی. تکار گرفروزمره به

 دارند و امروزه سرمایه فکري یک عنصر بسیار مهم براي این هدف است. 
 

عرصه علم و دانش است. هنوز این واژه در دوران تکوین خود  ، مولودسرمایه فکري .سرمایه فکری
هاي بیشتري در حال استفاده از سرمایه فکري هستند، اما هنوز سیستمکه، رغم اینبرد. علیمی سرهب

مفهوم  هاي اقتصادي اطالعی از این مفهوم ندارند.ها و بنگاههم بسیاري از افراد شاغل در سازمان
خوبی تعریف نشده است و کلمات مختلفی سرمایه فکري اغلب مورد بحث بوده است، اما همیشه به

ها، وم مورداستفاده قرار گرفته است. مردم تمایل دارند از اصطالحاتی مانند داراییبراي تفسیر این مفه
را با کلماتی  «واژه فکري» هاآناستفاده کنند.  «سرمایه» واژهجاي هاي عملکرد بهمنابع یا محرک
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ابداري ها )مانند حسحرفه کنند. بعضی ازمی مانند نامشهود، بر مبناي دانش مالی یا غیرمالی جایگزین
1هاي ثابت غیرمالیحسابرسی( نیز تعاریف کامال متفاوتی مانند دارایی و مالی

که موجودیت عینی و  
اما توسط بنگاه اقتصادي نگهداري و از طریق حقوق قانونی قابل شناسایی و کنترل  ؛فیزیکی ندارند
 [.5] انده کردهئهستند، ارا
، تجربه، رقابـت  3اي از دانش، اطالعات، اموال فکرياست سرمایه فکري مجموعه استوارت معتقد     

کارگرفته شود. در واقع، سرمایه فکري کلیه تواند براي ایجاد ثروت بهو یادگیري سازمانی است که می
گیرد و باعـث ایجـاد   افزوده در بر میرا براي ایجاد ارزش هاآنهاي کارکنان، دانش سازمانی و توانایی

 [.1]شود منافع رقابتی مستمر می
هـاي نامشـهود   اي از دارایـی عنوان مجموعهتواند بهسرمایه فکري می(، 1998) 4اعتقاد بنتیس به     

 آیند. دست میها، رقابت( تعریف شود که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش بهمنابع، توانایی(
سرمایه فکري اطالعات و دانش مورداستفاده براي کارکردن، بـراي   گویندمی 2ادوینسون و مالون     

 ایجاد ارزش است.  

)ظرفیتـی بـراي انجـام امـور در      سـرمایه انسـانی  نیز سرمایه فکري را سه جـزء   (،1997) 3سباي     

هـاي نامشـهود(، سـرمایه سـاختاري     هـاي مشـهود و دارایـی   هاي مختلف، براي ایجاد داراییموقعیت
)روابـط بـا    ايسـرمایه رابطـه  کـامییوتري( و   هـاي اداري و هـا و سیسـتم  االختراع، مفاهیم، مدل حق)

معتقد است دانش یک ارزش اقتصادي  واسیلکنندگان مواد اولیه و مشتریان( تعریف کرده است.  تامین
 کـه هایی قابل رویـت اسـت   طور فزاینده درحال افزایش است و بیشتر در شرکتاست و این ارزش به

 [.14، 3]کمتري داشته باشند  هاي مشهودارزش

اي از دانش است که در نقطه خاصـی از  اعتقاد دارند سرمایه فکري ذخیره (،2002)بنتیس و هالند      
در این تعریف ارتبـاط بـین سـرمایه فکـري و      .[2] زمان در یک سازمان یا بنگاه اقتصادي وجود دارد

تعریـف جـامعی دربـاره سـرمایه      پژوهشگرانرفته است. به تازگی، یادگیري سازمانی موردتوجه قرار گ
شرایط الزم براي شناسـایی ایـن دارایـی نیـز بیـان شـده اسـت.         ،در این تعریف .انده کردهئفکري ارا

گیـري  سرمایه فکري یک نوع دارایی است که توانایی بنگاه اقتصادي را بـراي ایجـاد ثـروت انـدازه    »
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-کـه ازطریـق بـه    [7] اسـت  عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایـی نـامرئی  کند. این دارایی ماهیت  می

دست هاي مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از بنگاه اقتصادي بهکارگیري دارایی
آمده بـه دلیـل   دستشود و ارزش بهها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می آید. همه این ویژگیمی
 [.11، 13] «سازمانی است، قابلیت خرید و فروش نداردیده کامال درونکه یک پداین

 
انـدرکاران رشـته سـرمایه فکـري، بـر ایـن       و دست پژوهشگرانطورکلی، به .عناصر سرمایه فکری

اي دارند که سرمایه فکري از سه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاري و سرمایه رابطـه  نظرموضوع اتفاق
 شوند: شرح زیر توضیح داده می تشکیل شده است که به
معتقدنـد کارکنـان، سـرمایه فکـري را از طریـق      ( 1997)رس و همکـارانش   .الف( سرمایه انساني

دهنده سرمایه انسانی ترین عناصرتشکیلکنند. مهمشایستگی، نگرش و چاالکی فکري خود ایجاد می
اسـت. منـابع انسـانی     هـا آنهاي نیروي کار، عمق و وسـعت تجربـه   بنگاه اقتصادي مجموعه مهارت

تواند به منزله روح و فکر منابع سرمایه فکري باشد. این سرمایه در شب با ترک سـازمان از سـوي    می
اي حتـی بـا تـرک سـازمان در     اما سرمایه ساختاري و سرمایه رابطه ؛شودکارکنان از شرکت خارج می
هاي نیروي کـار  ها و شایستگیماند. سرمایه انسانی شامل : الف( مهارتمیشب هم، بدون تغییر باقی 

هـایی کـه بـراي موفقیـت بنگـاه اقتصـادي مهـم و ضـروري هسـتند و ج(          در زمینه هاآنب( دانش 
 [.9] است هاآن استعدادها، اخالق و رفتار

هـا،  هـا، تخصـ   هارتمعتقد است دارایی انسانی یک بنگاه اقتصادي شامل م (،1996)بروکینگ      
هاي رهبري است. اگر در یک بنگاه اقتصادي سطح گردش کارکنـان بـاال   له و سبکئتوانایی حل مس

باشد، این موضوع ممکن است به این معنی باشد که سازمان این جزء مهم از سرمایه فکري خود را از 
 [.12، 4] دست داده است

 

روابطی است که بین بنگاه اقتصادي بـا هـر فـرد یـا     اي شامل سرمایه رابطه .ای ب( سرمایه رابطه
کنندگان مـواد  ها، کارکنان، تامینبنگاه اقتصادي دیگري وجود دارد. این روابط شامل مشتریان، واسطه

-گذاران است. روابط مزبور به دوگروه کلی تقسـیم مـی  اولیه، مقامات قانونی، اعتباردهندگان و سرمایه

کنندگان مواد اولیه یـا شـرکاي   دکه از طریق قرارداد با مشتریان و تامینشوند: گروه اول روابطی هستن
عنـوان   اي بـه یابند. گروه دوم بیشتر شامل روابط غیررسمی هستند. سـرمایه رابطـه  اصلی، رسمیت می
تبدیل سرمایه فکري بـه   کننده دردهنده عملیات سرمایه فکري تلقی و عامل تعیینیک پل و سازمان

ارزش بازار است. این سرمایه شامل استحکام و وفاداري مناسبات و روابط با مشـتري اسـت. رضـایت    
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کـار  هاي این نوع سـرمایه بـه  عنوان شاخ مشتري، سالمت مالی و حساسیت قیمت ممکن است، به
آن درارزش بنگاه اقتصادي اي از سرمایه انسانی و ساختاري گویاي اهمیت روند. تفکیک سرمایه رابطه

کننـده روابـط بـین    است. عالئم تجاري، شهرت و آوازه شرکت یا کاالها و خـدمات آن کـه مـنعکس   
، 9] گیرنـد  هـا قـرار مـی   این گروه از دارایی در ها هستند، نیزها و مشتریان )بالقوه یا بالفعل( آنشرکت
10.] 
 

معتقدند سرمایه ساختاري شامل ذخایر غیرانسـانی   (،2005)رس و همکاران  .ج( سرمایه ساختاری
و  راهبردهـا هـاي اجـراي فرآینـدها،    هاي داده، نمودارهاي سازمانی، دستورالعملدانش از جمله، پایگاه

دهـد.  مـی  اي از عناصـر ضـروري را پوشـش   هاي اجرایی است. سرمایه ساختاري دامنه گستردهبرنامه
هـا،  چگـونگی سـاختاربندي آن  ، دهاي مهم اجرایی بنگاه اقتصاديها معموال شامل: فرآینترین آن مهم
هاي داده، رهبري و سبک مدیریت، فرهنگ سـازمان  هاي اطالعاتی و عناصر پایگاهها، جریانسیاست
 . [9] هاي پاداش کارکنان استو طرح
 
  پژوهششناسي روش. 3

به این صورت است که بین سرمایه فکري و خلق و انتقال دانش رابطه  پژوهشفرضیه اصلی      
داري وجود دارد. در همین ارتباط، سه فرضیه فرعی هم براي بررسی آن تدوین شد که به شرح  امعن
 است:  زیر

وري رابطه آفرضیه اول: بین عوامل انسانی و خلق و انتقال دانش در وزارت علوم تحقیقات و فن
 داري وجود دارد.  امعن

وري رابطه آفرضیه دوم: بین عوامل ساختاري و خلق و انتقال دانش در وزارت علوم تحقیقات و فن
 داري وجود دارد. امعن

وري رابطه آفرضیه سوم: بین عوامل ارتباطی و خلق و انتقال دانش در وزارت علوم تحقیقات و فن
 داري وجود دارد. امعن
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 پژوهش. مدل مفهومی 1شکل 

 
 ها تحليل یافته. 4

شود. از طرفی چون نتایج آن در  پژوهش حاضر بر حسب هدف یک پژوهش بنیادي محسوب می     
ـ   خانـه را قـادر   کـارگیري دارد و وزارت هانجام اقدامات و اصالحات مربوط به مدیریت دانش، قابلیـت ب

شناسی وضع موجود نموده و بر این اسـاس اقـدام بـه     اقدام به آسیب ،سازد تا بااستفاده از این مدل می
کـه در ایـن   همچنین با توجه به این ؛ها نماید، یک پژوهش کاربردي استریزي و بهبود فعالیت برنامه
نظـران آشـنا بـا موضـوع     ها جهت رسیدن به مدل مناسب از طریق گروه خبره و صاحب داده ،پژوهش

هـاي  هـا، نهادهـا یـا موقعیـت     ها، گروه جوي اطالعات دقیق در مورد ویژگیودست آمده و در جست هب
پژوهش حاضـر بـر    ؛ بنابراینهاي وقوع بعضی از چیزها بدون مقطع زمانی بوده استخاص و یا روش

در این پژوهش بـه دو جامعـه آمـاري رجـوع شـده       است.مبناي ماهیت توصیفی و روش آن پیمایشی 
هـا  دهند که از نظرات آنش را خبرگان دانشگاهی و سازمانی تشکیل میجامعه آماري اول پژوه است:

گیـري   براي پاالیش مدل مفهومی پژوهش استفاده شده اسـت. در مـورد ایـن جامعـه از روش نمونـه     
 .احتمالی تصادفی استفاده شده است

ستادي وزارت جامعه آماري در اینجا عبارت از مدیران، اعضاي هیات علمی وکارشناسان حوزه      
آماري استفاده شده است. روش   آوري اطالعات از نمونه . براي جمعاستوري آعلوم تحقیقات و فن
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که شامل )معاونت آموزشی،  استاي از واحدها  گیري خوشه روش نمونه پژوهش،گیري در این  نمونه
و اجتماعی( است.  وري، معاونت فرهنگیآمعاونت توسعه مدیریت منابع، معاونت پژوهشی، معاونت فن

کارشناسان حوزه ستادي وزارت علوم، تحقیقات و  جامعه آماري شامل مدیران، اعضاي هیات علمی و
هاي آماري  . نمونهاستنفر   227باشد و حجم نمونه  نفر می 550ها حدود وري که جمعیت آنآفن

 شود.صورت تصادفی ساده انتخاب میبرحسب طبقه و به
  

𝒏 ≥  
𝑵 × 𝒁𝜶 𝟐⁄

𝟐 × (𝒑)(𝟏 − 𝒑)

𝒆𝟐 × (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝜶 𝟐⁄
𝟐 × (𝒑)(𝟏 − 𝒑)

=
𝟓𝟓𝟎 × 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × (𝟎/𝟓)(𝟏 − 𝟎/𝟓)

𝟎/𝟎𝟓𝟐 × (𝟓𝟓𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × (𝟎/𝟓)(𝟏 − 𝟎/𝟓)
= 𝟐𝟐𝟔/𝟒𝟐𝟐 ≈ 𝟐𝟐𝟕 

 

 به هاي اکتشافیمصاحبه روش اولیه پژوهش از مدل مفهومی طراحی منظورهب پژوهش این در     
 ؛است شده خبرگان نظر اخذ به اقدام پرسشنامه از بااستفاده سیس و مبانی استفاده شدهمرور  موازات
 شده گرفته بهره لیکرت طیف آن از در که استفاده شده پرسشنامه از پژوهش این در طورکلیبه

  است.

 ارتباط بین متغیرها و سواالت پرسشنامه. 1جدول 

 سوال ها فرضيه متغير

 سرمایه فکري

 19، 18، 17، 14، 7، 6،  2، 1 فرضیه فرعی اول: انسانی

 12،13، 11، 9، 8، 3 فرضیه فرعی دوم: ساختاري

 20، 16، 15، 10، 5، 4 فرضیه فرعی سوم: ارتباطی

 سوال مولفه متغير

 خلق و انتقال دانش

 21،22،23،24 تولید داش

 25،26،27 ترویج دانش

 28،29،30،31 ذخیره دانش

 31،32،33،34،35،36 نشر دانش

 
 اساتید نظران،صاحب نظرات آن از روش قضاوتی و بااستفاده از روایی بررسی منظوربه     

است. به عبارت  شده استفاده هانفر از آزمودنی 14ها و تعداد دانشگاه اساتید سایر و نامهپایان
هاي  مصاحبه انجام با همچنین ؛صوري برخوردار است اعتبار از پژوهش دیگر، پرسشنامه

ها در یادشده درخصوص میزان توانایی نوع سئوال نظرات متخصصان کسب و مختلف
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منظور همچنین به شد؛ اعمال پرسشنامه در الزم اصالحات و تغییرات گیري متغیرها، اندازه
 استفاده شده است.  1تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ

 
 . آزمون آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه آزمایشی2جدول 
 N % 

 موارد

 0/100 30 معتبر

aشده خارج
 0 0 

 0/100 30 جمع

 

 تعداد سوال آلفای كرونباخ

715/0 36 

 
است. با توجه به  715/0گانه پرسشنامه معادل  مقدار آلفاي کرونباخ براي سواالت سی و شش     
توان به پرسشنامه اتکا کرده و  بیشتر است می 645/0قبول که معادل که از مقدار حداقل قابل این
هاي استنباطی صورت گرفته درخصوص با توجه به آزمونهاي حاصل از آن را استفاده کرد.  داده
 که شامل سه عامل اصلی تاثیرگذار است.  ها، مدل پیشنهادي خواهد بود فرضیه

 
 اهگيری و پيشنهادنتيجه. 5

 
  پژوهشهاي خالصه نتایج آزمون فرضیه .3جدول 

 فرضيه ردیف
 ميزان رابطه

(Ρ) 

شناسه در 

 αخطای 
 نتيجه

1 
بین عوامل انسانی و خلق و انتقال دانش در وزارت علوم 

 داري وجود دارد. اوري رابطه معنآتحقیقات و فن
 تایید فرضیه 000/0 752/0

2 
وزارت علوم بین عوامل ساختاري و خلق و انتقال دانش در 

 داري وجود دارد. اوري رابطه معنآتحقیقات و فن
 تایید فرضیه 000/0 667/0

3 
بین عوامل ارتباطی و خلق و انتقال دانش در وزارت علوم 

 داري وجود دارد. اوري رابطه معنآتحقیقات و فن
 تایید فرضیه 000/0 867/0

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Cronbach's alpha 
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مورد تاثیر سرمایه فکري در خلق و انتقال شده در این پژوهش در براساس الگوي ارائه .پيشنهادها

  :شود دانش در وزارت علوم پیشنهاد می
سازي  مدیریت دانش، استفاده از ظرفیت شبکه يموثر در ارتقا هايکه یکی از موضوعبا توجه به این ـ

 هاي طراحی مجدد مشاغل مانندشود که از روش نگر در افراد است، پیشنهاد می و ایجاد دیدگاه کالن
هاي ستاد استفاده شود. در این چرخش شغلی براي آشناسازي کارکنان حوزه ستادي با کلیه فعالیت

  دست آورده و ظرفیت شبکهدر مورد ستاد به فرانگرمختلف یک دیدگاه  هايهکارمندان ادار ،صورت
 یابد.  سرمایه اجتماعی افزایش می

ارهاي روزانه جهت ایجاد جو صمیمی و دوستانه در هاي جانبی و تفریحی در کنار ک استفاده از برنامهـ 
شود تا همدلی بین افراد در واحدهاي مختلف ایجاد شود و این عامل نیز خود  بین کارمندان موجب می

 کند.  موجب ارتقاي شبکه سرمایه اجتماعی شده و مدیریت دانش را تسهیل می

ستاد موجب خواهد شد تا افراد هاي منفی در مدیریت مناسب تعارضات و همچنین رقابتـ 
هاي مالی، عاطفی و اطالعاتی مناسبی را از همدیگر انجام دهند. این عامل موجب ایجاد  حمایت

هاي کار تیمی با تاکید بر حل مسائل از  اعتماد و روحیه همراهی افراد خواهد شد. استفاده از سیستم
 دي خواهد داشت. هاي تخصصی در این زمینه تاثیر زیا طریق تشکیل کارگروه

هاي مختلف، عالوه بر حصول هدف آن اجتماع، موجب برگزاري اجتماعات سازمانی بر مناسبتـ 
خواهد شد تا کارکنان وقت بیشتري را با هم گذرانده و خود را عضوي از یک سرمایه اجتماعی 

 تر که همان ستاد است، احساس کنند.  بزرگ

توان از  ی، توجه به ابعاد رسمی آن است. این کار را میهاي ایجاد سرمایه اجتماعیکی از روشـ 
هاي جدید انجام داد. براساس  هاي الزم براي حمایت رسمی از ایدهطریق تهیه و تدوین دستورالعمل

ها و مقررات با تاکید بر تشویق همکاري بین افراد  نامه آزمون میانگین رتبه، اجرا و استقرار آیین
 ریت دانش دارد. بیشترین تاثیر را در مدی

نظر را نظر وجود دارد و باید این اختالفترویج این ایده که در مباحث کارشناسی، همیشه اختالفـ 
اما در عین حال افراد در کنار اختالف در نظرات کارشناسی، به شخصیت همدیگر ارج نهاده  ؛حفظ کرد

 آمیزند.  و مسائل کارشناسی را با سایر امور در نمی

هاي اصلی سرمایه اجتماعی که اعتماد متقابل است بر  یکی از مولفه پژوهشهاي  افتهبراساس یـ 
شود که وزارت به انجام یک مطالعه جامع و  پیشنهاد می ،مدیریت دانش تاثیر دارد. در این راستا
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هاي ایجاد و ارتقاي اعتماد سازمانی اقدام نماید که  برنده یکیارچه با عنوان شناسایی موانع و پیش
 کند.  هاي دانشی و نشر دانش نیز کمک می کردن فاصلهضمن کمک به توسعه اعتماد متقابل، به کم

سازمانی یکی از اهداف متعالی نظام مدیریت دانش است. بر این  انآموزش و بالندگی مختصصـ 
ن بیردازد. مدیرا« ایجاد و توسعه شبکه نخبگان و خبرگان»شود که وزارت علوم  پیشنهاد می ،اساس
اي با خبرگان، نخبگان  هاي دوره ها و گفتمان توانند با درنظرگرفتن این پیشنهاد به برگزاري نشست می

جهت حفظ و نگهداشت شبکه ارتباطی و بیان مسائل و راهکارهاي مرتبط با وزارت  انو متخصص
 ها و اجراي آن بیردازند. علوم، طراحی فرایند نیازسنجی مستمر آموزش

عنوان متولی اصلی دانش در کشور در زمینه منبع تامین دانش که یکی از تواند به میوزارت علوم ـ 
هاي آزمایشگاهی مرجع اهتمام ورزد که  حاضر است، به ایجاد شبکه پژوهشهاي اصلی الگوي  مولفه

این اقدام نیز به نوبة خود منجر به تولید دانش بومی و کمک به صنایع داخلی براي آزمایش و 
 شود. هایشان می زي ایدهسا تجاري

شود که نسبت به طراحی، تدوین و استقرار نظام  به مدیران پیشنهاد می پژوهشهاي  به استناد یافتهـ 
بندي و تعیین  . این نظام به مقایسه و رتبهکننداي منابع انسانی شاغل اقدام  تعیین صالحیت حرفه

همانند نظام پزشکی یا نظام مهندسی  ،میزان صالحیت کارکنان متخص  خواهد پرداخت. براي مثال
 .کند بندي می پردازند، این نظام نیز متخصصان را ارزیابی و رتبه که به ارزیابی و اعتبارسنجی می
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