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 چکیده
هور الملل ظ نیدر نظام ب یاز حکم ران ییالگو ا،یدر منطقه غرب آس رانیا یاسالم یجمهور یریو شکل گ یبا ظهور انقالب اسالم

مواره ه سیاز بدو تاس رانیا یاسالم یجمهور لیدل نیاست. به هم یغرب یکرده است  که در تضاد با منافع نظام گلوبال و تک قطب
در عرصه جنگ سخت،  داتتهدی و هاتوطئه نیقرار گرفته است. با ناکام ماندن ا یاستکبار جهان دیو تهد میبه طرق مختلف تحت تحر

 نینو داتیجلب شده است. رشد علم و تهد یاقتصاد یها میو تحر یجنگ نرم مثل نفوذ فرهنگ یبه حوزه ها یتوجه استکبار جهان

 یرنظام جمهو یها یاز استراتژ یکیمحور به دانش محور  نبعم یاست که گذار از سازمان ها دهیالملل باعث گرد نیدر عرصه ب
به  یمقام معظم رهبر یاز دغدغه ها یکی نیدانش محور همچن یسازمان ها یارتقا و توسعه  ی. موضوع  چگونگردیقرار گ یاسالم

دانش  هایسازمان یساختار عدبه ب قیتحق نیدر ا ان،یدانش بن یبوده است.  در باب پا گرفتن سازمان ها نینو داتیظهور تهد لیدل

 اساس بر اول گام در  صورت که نیمنابع دانش پرداخته شده است بد تیریدانش و مد انیجر یدر برقرار قیتوف زانیم ثیاز ح انیبن

 حلهمر در. گردیدند استخراج  بنیان دانش هایسازمان ساختاری مهم هایشاخص از بسیاری تعداد تحقیق حوزه در اکتشافی مطالعات
 از باالتر تحصیالت دارای نظامی عالی مدیران و فرماندهان از نفر 22تعداد  نظرات از گیریبهره با و دلفی روش دور سه انجام با بعد

 یرانا اسالمی جمهوری ارتش چهارگانه نیروهای از یکی فرماندهی ستاد نظامی و سازمانی مدیریتی، مباحث با آشنا و ارشد کارشناسی

ده است ش یریگ جهی.  سپس نتشدند شناسایی بنیان دانش هایسازمان ساختار مؤثر اساسی هایمؤلفه دلفی پانل اعضای عنوانبه
الخصوص  یکشور عل ژهیو طشرای به توجه با و ندارد را هامولفه نیا یساز ادهیپ تیموجود قابل یو سلسله مراتب یسنت تارکه ساخ

 انیدانش و برقرار نگه داشتن جر تیریساختار مناسب جهت مد ایساختار شبکه ،یدشمنان به عرصه علم و فناور هایمیگسترش تحر

ها در مقابل در انتها دو مدل ارتباطات شبکه ای و میزان مقاومت آن .باشدیم یو لشگر یورکش انیدانش بن هایدانش در سازمان
برای بنیان بررسی شده و مدل مناسب های دانشتحریم های دشمنان و از حیث برقرار ماندان جریان وگردش دانش در میان سازمان

 بنیان معرفی شده است.های دانشتعامالت سازمان
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مقدمه
میزان رشد علم در چند دهه گذشته و حرکت شتابان 

دانش محوری، تصمیم گیران ملی را نیازمند کنونی بر پایه 

 [. 1]توجه بیش از پیش به علم و فناوری علمی کرده است

یکی از نیاز های گریز ناپذیر برای  دانشاز این رو، توسعه ی 

 15ی هدستیابی به یک نظام سیاسی پویا است. تقریبا از ده

میالدی بر اثر تغییرات انقالبی در فناوری بشریت با جهشی 

کوانتومی و با عمیق ترین خیزش اجتماعی و خالقانه ترین 

نوسازی که جامعه تاکنون به خود ندیده است، مواجه شده 

. این موج عظیم علمی با تحول در فناوری [3]و  [2] است

اطالعات، ارتباطات و نیز انقالب در عرصه ی جهانی سازی 

و یکپارچگی بازارهای مالی، دگرگونی های اقتصادی، 

 ماعی و سیاسی عمده ای را در مسائل اداره کشور هااجت

ـ  امنیتیدر حوزه های  ایجاد کرده است. به طور مثال

نظامی، مسئله دانش محوری، ابعاد جدیدی را در این عرصه 

برای نظامیان گشوده است. دانش محوری با ایجاد تحول 

شگرف در منابع، نوع و ابزار تهدید هم از لحاظ کمی )تعداد 

وع منابع تهدید( و هم از لحاظ کیفی )پیچیده شدن و و تن

ناکار آمدشدن ابزار سنتی تهدید( شاخص های تهدیدات 

. تحول در ابزارهای تهدید [4]امنیت ملی را متحول کرده اند 

امنیت ملی، ضمن دگرگون سازی ارکان اولیه واقعیت های 

نظامی، منجر به پیچیده گی و تغییر ماهیت جنگ های 

و ظهور جنگ های جدیدی چون سایبری، جنگ کالسیک 

و... گردیده است. از ، جنگ نرم اطالعاتی، جنگ هیبریدی

همین رو، در مدیریت جنگ های جدید، دانش، دانایی و 

[. 0ی اطالعات، نقش اساسی ایفا می نماید. ]اساسا مسئله 

در  لشکری و کشوری واقع دانش محور نمودن سازمان هادر 

 حوزهیک با توجه به تحوالت بنیادی در حوزه های استراتژ

رای به یک ضرورت ب ی مناسبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی

تبدیل شده است. حال از همین رو، ایده ی  ایران اسالمی

سازمان های دانش بنیان که بر محور علم مداری می چرخد، 

راهگشا بسیاری از مشکالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در 

ها با . رهبر معظم انقالب هم بار[2] است بین المللعرصه 

اشاره به این که قدرت علمی و فناوری، منشا قدرت سیاسی، 

نظامی، فرهنگی و اقتصادی است، پیشرفت یک اقتصاد 

دانش بنیان را مقدم بر کارهای اساسی برای پیشرفت نظام 

مقدس جمهوری اسالمی دانسته اند. دانش در عصر جدید، 

این دوره  ،شمار می رود و از همین رومنبع اصلی ثروت به 

را عصر دانش می نامند. دانش بی شک عامل اصلی برای 

تولیدات پایدار فرهنگی، اقتصادی، نظامی کشور است. کما 

ک از ی در عرصه بین المللاینکه اساسا نظام های سیاسی 

مدل منابع بنیان فاصله گرفته اند و به یک مدل دانش بنیان 

 [. 1روی آورده اند  ]مهم اداره ی کشور در تمام حوزهای 

هدف اصلی سازمان های دانش بنیان، تولید دانش مورد 

نیاز سازمان و اشتراک گذاری کاربردی آن در بخش ها و 

واحد های همان سازمان است. نکته ی اساسی اینجاست که 

فرایند چگونگی خلق، شناسایی،  ،در این سازمان ها و نهادها

 برنز .اهمیت حیاتی داردبه کارگیری دانش کسب و انتشار و 

 بیان و بندیطبقه ضمن [3]  لورچ و لرنس و [1]  استاکر و

 مکانیکی الگوی دو دسته به سازمانی الگوهای هایویژگی

( ایبکهش و پذیرانعطاف) ارگانیکی الگوی و( مراتبی سلسله)

 و سازمانی ساختارهای میان ارتباط بررسی و مطالعه به

 در که گرفتند نتیجه و پرداخته محیط قطعیت عدم میزان

 انیسازم ساختار بهترین باثبات و پایدار نسبتاً هایمحیط

 کارگیریبه هاسازمان و هاسازمان عملکرد برای مناسب

 و ارگانیک الگوهای کهدرحالی است؛ مکانیکی الگوی

 و پویا هایمحیط در منعطف و به اصالح دیگر شبکه ای

باشند. از همین رو، مولفه ی شبکه ی می ترمناسب متغیر

شدن تولید و مدیریت دانش در سازمان های دانش بنیان 

اهمیت حیاتی دارد، چرا که در جهان امروز ما در یک فضای 
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بسیار پیچیده و متغییر به سبب رشد فناوری ها و پیچیدگی 

 مناسبات قدرت به سر می بریم.

 

 طرح مسئله و ضرورت بحث

اساسی هر حکومتی حفظ بقای ملی، نظام سیاسی هدف 

و تمامیت ارضی خود است. در این میان مجموعه ای از 

تهدیدات می تواند این اهداف اساسی را با خطر مواجه کند. 

با توجه به رشد علم و دانش محوری سازمان ها در جهان 

امروز، ماهیت تهدیدات دگرگون شده است، به گونه ای که 

و یا   نرم در قالب پروپاگانداهای فرهنگیتهدیدات جنگ 

تحریم های اقتصادی، به یک شکل جدید تهدید تبدیل شده 

است که با تکیه بر آن قدرت های استکباری، ملت های 

مظلوم مثل جمهوری اسالمی را تحت فشار قرار می دهند. 

اساسا رشد مدل های غیر کالسیک جنگ، ارتباط الینفکی 

شدن ارتباطات بین المللی دارد.  با رشد علم و شبکه ای

تشکیل سازمان های دانش بنیان برای بومی سازی علم با 

توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بعنوان یکی از 

استراتژی های نظام جمهوری اسالمی ایران مطرح می باشد. 

اما ایجاد سازمان های دانش بنیان یک موضوع استراتژیک 

عظم انقالب، تشکیل این سازمان ها است که در نگاه رهبر م

تنها محدود به بخش صنعت نمی باشد، بلکه در تمامی حوزه 

یانات بهای مدیریتی کشور این نگاه می بایست حاکم باشد)

، وبگاه مقام 23/11/1333در دیدار مردم آذربایجان شرقی 

(. نکته حائز اهمیت در این باب این است که معظم رهبری

جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب ای که شرایط ویژه

آسیا در آن به سر می برد تا چه حد امکان شکل گرفتن 

سازمان های دانش بنیان را در حوزه های کشوری و لشگری 

مهیا می سازد. در واقع پیام انقالب اسالمی ایران که هسته 

آن مقابله با نظام سلطه در عرصه بین الملل است منجر به 

تهدید آمیز و سیال برای دولت  شکل گیری یک فضا

جمهوری اسالمی ایران شده است. از همین رو، انقالب 

اسالمی ایران از ابتدا با تهدیدات نظام بین الملل مواجه شده 

ها. اکنون این است؛ از جمله جنگ تحمیلی و انواع تحریم

تحریم ها و تهدیدات به عرصه علم و فناوری نیز کشیده 

ین است که در این شرایط تحریم و شده است. حال سوال ا

تهدید چگونه سازمان های دانش بنیان در جمهوری اسالمی 

 ایران توانایی خلق و توزیع و مدیریت دانش را دارند.

انقالب اسالمی ایران یک پدیده ی نوین در عصر در واقع 

جدید است که اساسا معادالت جهان گلوبال و تک قطبی ـ 

خته است. به معنای روشن تر، امریکایی را به خطر اندا

انقالب اسالمی با پیام دفاع از مستضعفان و ملت های تحت 

سلطه، نظام نئو لیبرال غربی را که بر تمام منابع طبیعی و 

انسانی جهان دست انداخته است، به چالش طلبیده است. 

حال نظام سلطه ی جهانی تا به امروز از هر ترفندی برای به 

م سیاسی ایران استفاده کرده است، تا زانو در آوردن نظا

جامعه ی ما را از درون متالشی سازد. تمرکز بر روی نقطه 

های آسیب پذیر کشور، مثل تک محصولی بودن اقتصاد 

ی ایران، از اهکشور و نظام بوروکراتیک قدیمی و غیر حرف

برنامه های همیشگی نظام سلطه ی جهانی برای سرنگونی 

ی اساسی اینجاست که یکی از راه کشور بوده است. نکته 

های مقابله با تهدیدات و تحریم های نظام سلطه تمرکز بر 

بحث سازمان های دانش بنیان است که اساسا بسیاری از 

توطئه های دشمن بر علیه ملت ایران را می تواند خنثی 

چراکه اساسا سازمان های دانش محور تکیه بر تولید  ؛سازد

برای سازمان و رهایی از وابستگی به علم در درون سازمان و 

وابستگی اقتصاد  نهاد های قدرت خارج از سازمان است. 

ایران و بودجه ی دولت به فروش مواد خام و با ارزش افزوده 

ت خام به فروش نفکشور وابستگی اقتصاد  منجر به ی پایین

ضعف دانش و تکنولوژی در البته،  شده است. در همین باب

های فعال در این حوزه باعث شده  سازماناین صنعت و 

است، نقطه ی قوتی به نام وجود منابع زیر زمینی، به اهرمی 

 . [15] برای تحریم و فشار بر اقتصاد ایران تبدیل شود
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نکته ی مهم آنجاست که کشور در شرایط تهدید خارجی 

چه به لحاظ نظامی و چه اقتصادی به سر می برد. از همین 

و تهدید آمیز محیط می طلبد که سازمان  رو، وضعیت سیال

های دانش بنیان در باب مدیریت دانش در این فضا آمادگی 

کافی را داشته باشند. در این تحقیق بعد ساختاری سازمان 

دانش بنیان به عنوان یک شاخص بسیار مهم در شرایط 

تهدید آمیز و سیال مورد شناسایی و موضوع تحقیق قرار 

اصوال ساختار و نحوه ی توزیع دانش،  گرفته است. چرا که

واکنش های سریع و سنجیده را به تهدیدات دشمن فراهم 

می کند و اساسا در این بستر است که به طور مثال امکان 

دور زدن تحریم ها فراهم می شود.  در این تحقیق با مطالعه 

منابع مختلف تعدادی از مولفه های مربوط به بعد ساختاری 

انش بنیان شناسایی شده اند. سپس پرسش سازمان های د

نامه هایی در قالب روش دلفی تهیه شده که در آن از 

صاحبنظران خواسته شده بود تا مولفه های مهم و تاثیر گذار 

بر بعد ساختاری سازمان های دانش بنیان ایرانی را با توجه 

به فضای تهدید و تحریم نظام سلطه رتبه بندی کنند. نهایتا 

قه ی ارتباطی میان مولفه های اصلی و تعیین کننده آنچه حل

برای ارتقای سازمان دانش بنیان در قالب یافته های پژوهش 

است، موضوع تحول در ساختار کالسیک سلسه مراتبی و 

 گذار به یک مدیریت شبکه ای است.

 

 مفهوم شناسی سازمان دانش بنیان شبکه ای

جدیدی است  مفهوم نسبتاً 4بنیان اصطالح سازمان دانش

گرفته است. امروزه بنیان شکل که با ظهور اقتصاد دانش

اند که منشاء دارایی و سرمایه ها دریافتهبسیاری از سازمان

اطالعات و منابع دانشی است. دانش، نقش  هر سازمان اصلی

 کند وها ایفا میهای افراد و سازمانای را در فعالیتبرجسته

                                                                 
4 Knowledge Intensive Organization (Knowledge Based 

Organization) 

5 Intellegence Capital 

-تدریج جایگزین سرمایهبه 0فکریهای سرمایهدر این راستا 

. این مفهوم [11] گردندکار می و لمس در کسب های قابل

میالدی و در قالب مفاهیمی چون  35و  15غالبا از دهه 

های خلق دانش، سازمان یادگیرنده و سازمان سازمان

 2زاکاعتقاد  به  [.12]  بنیان مطرح گردیده استدانش

ها آن دسته از سازمان بنیاندانش های[ سازمان13]

های نامشهود / باشند که بیشترین ارزش را برای سرمایهمی

 یکارآمد سازمان یسازمان دانش کنند.غیرملموس صرف می

، یخلق دانش پویا را دارد و بـه بیان عمل یاست که توانای

 یپویا، پیچیده، وسیع، منسجم و درون یدانش ی تولیدتوانای

 سازمان یراهبرد یهایی ا با دیگر توانارا ایجـاد کـرده و آن ر

 یراهبرد یهـایتوانـای یو با محـیط خـود در سـاختار کلـ

مارکورات در مقاله خود در  [.14] کندیتلفیق م یسازمان

 .تعریف نسبتاً جامعی ارائه داده است اشبندی کتاب جمع

درت ق بنیان سازمانی است که بادر این تعریف سازمان دانش

ورت جمعی فعالیت کرده و دائماً خودش را به نحوی ص و به

 سازمانی هدف موفقیت مجموعه دهد که بتواند بایر مییتغ

 ،بهتری اطالعات و دانش را جهت حل مسائل پیچیده نحوبه 

های سازمان[. 12] آوری، مدیریت و استفاده کند جمع

اطالعات و  یای را درزمینههای گستردهبنیان سرمایهدانش

ها به دهند، بیشترین توجه آنروزرسانی آن انجام میبه

ها و تحلیل سیستم سازیها، شبیهآینده بوده و بر مدل

ی هایبنیان به توانمندی[. یک سازمان دانش10]  تأکیددارند

کند که قادر است از نیروی اندک قدرتی دست پیدا می

را در  1ایانهو اثر پرو 1عظیم بیافریند و خاصیت اهرمی

دهد. در خاصیت اهرمی، خدمت اهداف سازمان قرار می

سازمان به یاری دانش، نقطه اتکایی که همان نقطه 

کند و با صرف منابع ناچیز، استراتژیک توسعه است پیدا می

 یابد. درتوجهی دست پیدا میبه توسعه و گسترش قابل

6 Zack 
1-Levarage Vitue 
5- Butter-Fly Effect 
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 بنیان اهمیت نسبی ماده )فیزیکی(های دانشسازمان

اند. های یافترنگ شده و منابع غیر فیزیکی، جایگاه ویژهکم

عنوان عامل کلیدی در امر بنیان، دانش بهدر جوامع دانش

 [ .10رود ]تولید به شمار می

به طور کلی مرور ادبیات این حوزه نشان می دهد که 

 [:12ویژگی های سازمان های دانش بنیان عبارت اند از]

 دارایی آنها است.دانش اصلی ترین  .1

نیرو های متخصص منبع دانش بوده و نسبت  .2

 آنها در این سازمان ها باال است.

تحقیق و توسعه یک فرایند کلیدی و اساسی  .3

 در این سازمان ها است.

سازمان های دانش بنیان گرایش زیادی به  .4

 بومی سازی فناوری دارند.

این سازمان ها از نظر رشد درگیر تغییرات  .0

 ند.فناوری هست

محصوالت این سازمان ها مبتنی بر دانش و  .2

 پژوهش است. 

 سازمانی رویکرد یک ، اطالعات عصر هایسازمان

 ی،نهای هدف. دارند بوروکراسی سنتی هایسازمان با متفاوت

 هایدگرگونی و تغییرات برابر در که است هاییسازمان ایجاد

 حاضر عصر. شوند برخوردار باالیی عمل سرعت از محیطی

 شتاب مشخصه دو دارای است، معروف اطالعات عصر به که

 مفهوم کاربرد سازمانی، حوزه است. در قطعیت عدم و فراوان

 رکزمتم و سنتی هرمی ساختارهای از انتقال معنای به شبکه

 غیرمتمرکز و منعطف پویا، سازمانی نوین هایطرح سویبه

 نتیجه سازمانی، دیدگاه از ایشبکه هایسازمان . باشدمی

 هایمحیط در ماشینی بوروکراتیک هایسازمان کارایی عدم

 اختنپرد برای ایشبکه الگوی هستند. در واقع متغیر و پویا

 نیازمند که است شدهطراحی هاییمحیط و وظایف به

 هایسازمان. هستند پذیریانطباق و پذیریانعطاف

 اسبمن است، حاکم هاآن بر مکانیکی الگوی که بوروکراسی

 نیستند.  متغیر بسیار و پیچیده هایمحیط

 تاس تمهیداتى و تشکیالت ای،شبکه ساختار از منظور

 انمی ارتباط عدم معناى به) ساختارى خالء موضوع دو به که

 مشترک کانون یا رئیس یک که واحدهایى یا کارکنان

 اطاتارتب بحث در تمرکزگرایى میزان و( دارند گیریتصمیم

 اصطالح درواقع .[11]  پردازدمی سازمانى بین و سازمانى

 ارتباطات وجود هدف، آن در که است مفهومی ایشبکه

 مشارکت وکارکسب در که است هاییگروه و افراد میان

 وجود ارتباطات از ایشبکه ای،شبکه هایسازمان در. دارند

 پشتیبانی خود امور انجام در را هاسازمان یا افراد که دارد

 فرادا سازمان، درون افراد بین تواندمی ارتباطات این کند.می

  باشد هاسازمان بین یا و سازمان درون یا سازمان از خارج در

 از گروهی متقابل پیوند سبب ایشبکه سازمان. [11]

 راهبردی اهداف به نیل برای که شودمی سازمان واحدهای

 هشبک تعاریف اغلب در. کنندمی فعالیت باهم مشترکی

 هم به را هاآن که است هاییگروه و روابط از ایمجموعه

 دافرا از هاییمجموعه هاشبکه دیگر عبارت به میدهد اتصال

 معناداری اجتماعی ارتباط هم با که هستند هاییگروه و

 استقالل منعطف، سازمان مرزهای هاسازمان این در .دارند

 چندگانه هایهدف و راهبردی هایبرنامه و باال کاری

 ایشبکه هایسازمان [. درواقع13] است سازمان موردتوجه

 کنترل تحت و کرده جمع باهم را مشترک هایتخصص

 آورد.درمی مشترکی

 و بردانش مبتنی نوین هایسازمان هایدارایی عمده

 محور بر سازمانی هایفعالیت اصلی چرخه و بوده اطالعات

هایی که نقش حال یکی از مولفه . مدیریت دانش است

اساسی را در بحث ارتقا مدیریت دانش بازی می کند موضوع 

های دانش بنیان است. در شبکه ای شدن ساختار سازمان

های واقع دانش محوری و شبکه محوری در ساختار نظام

 لشگری و کشوری جدید دو جزء جدایی ناپذیر هستند. 
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 پیشینه ی تحقیق

ها و پایان نامهمراجعه به منابع علمی اعم از کتب، 

دهد تاکنون پژوهشی با مقاالت داخلی و خارجی نشان می

عنوان پژوهش حاضر و در این چارچوب انجام نشده است. 

های نظری این پژوهش مربوط ولی موارد بسیاری که با جنبه

است و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در ادامه 

به پژوهش حاضر برخی از آنها که از نظر موضوع و مبانی 

 شود.نزدیکتر است بررسی می

 

در پژوهشی، چارچوبی برای  [02حسنوی و همکاران ]

استخراج دانش ضمنی در سازمان های پژوهش محور 

طراحی کردند. یافته این پژوهش نشان داد که روش های 

استاد شاگردی، بحث و گفتگوی آزاد میان کارکنان، داستان 

هنی، مصاحبه و گویی، مستندسازی، انگیزش ذ

تصویربرداری، ایجاد شبکه های اشتراک دانشی، برگزاری 

نشست ها و سمینارها عوامل موثر بر استخراج دانش است. 

همچنین براساس میانگین رتبه ای حاصل از آزمون فریدمن 

انگیزش ذهنی و ایجاد شبکه های اشتراک دانشی مهم ترین 

 ترتیبآن بهعامل استخراج دانش محسوب می شود و پس از 

مستندسازی و ایجاد شبکه های اشتراک دانشی در اولویت 

دوم و بیان داستان، مصاحبه و تصویربرداری، بحث و 

گفتگوی آزاد میان کارکنان و روش استاد شاگردی در 

 اولویت قرار دارد.

 

مدلی برای مدیریت  [09ذبیحی جامخانه و همکاران ]

کردند. در این  بنیان ارائههای دانشسازماندانش در 

پژوهش انواع مدل های مدیریت دانش بررسی و شاخص ها 

و مولفه های گوناگون هریک شناسایی شده است. در این 

های دانش سازمانپژوهش سعی شده با توجه به تمایز ویژه 

سازی در این بنیان یعنی موضوع خالقیت، نوآوری و تجاری

دیریت دانش های موجود مها؛ خالء موجود در مدلسازمان

برطرف شود. مدل ارائه شده در این پژوهش شامل شاخص 

 ها وبعد نوآوری شهروندی بعنوان بعد جدید که شامل ایده

ها ممکن ها و سازمانسازمانهایی که در خارج از نوآوری

ها رخ سازماناست درمورد محصول یا خدمات این دست 

 باشد.دهد، می

 

رابطه میان مدیریت دانش  [00ودادی و عبدالعلیان ]

 سازمانو ابعاد سه گانه نوآوری سازمانی در منابع انسانی 

ای هاند. یافتههای نفتی را بررسی کردهملی پخش فرآورده

دهد که میان مدیریت دانش و ابعاد این پژوهش نشان می

گانه نوآوری سازمانی )نوآوری منابع انسانی، نوآوری سه

ی( رابطه مثبت وجود دارد. فرهنگی و نوآوری ساختار

کاربرد »همچنین میان ابعاد چهارگانه مدیریت دانش، بعد 

بیشترین تاثیر را بر نوآوری سازمانی داشته و از میان « دانش

های انتقال و خلق بُعد نرم مدیریت دانش )شامل فعالیت

های ذخیره و کاربرد دانش(، دانش( و سخت )شامل فعالیت

د سخت تاثیر بیشتری بر نوآوری بُعد نرم نسبت به بُع

 سازمانی دارد.

 

راهبردهای  [03( ]9312آقامحمدی و دهقان )

های نظامی جمهوری استقرار مدیریت دانش در سازمان

-اسالمی ایران را بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان می

دهد که مهم ترین متغیرهای موثر بر استقرار مدیریت دانش 

جمهوری اسالمی ایران عبارت است های نظامی در سازمان

از: فرماندهی و مدیریت، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، 

نیروی انسانی، سیستم های فناوری و فرآیندهای سازمانی. 

های نظامی دهد که سازمانهمچنین این پژوهش نشان می

سازی جمهوری اسالمی ایران برای استقرار و نهادینه

هدف راهبردی  11ود بایستی مدیریت دانش در سازمان خ

های کلیدی و اساسی موثر بر استقرار را در حوزه مولفه
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راهبرد مدیریت دانش را بر حسب اولویت در دستور کار خود 

 قرار دهند. 

 

در تحقیقی به طراحی مدل  [02رسولی و پاپیان ]

سازمان دانش بنیان در رسانه ملی پرداخته اند. نتایج نشان 

م اصلی در سازمان های دانش بنیان به مفهو 3می دهد که 

ترتیب عبارت اند از: اسناد باال دستی، اهداف و چشم انداز 

دانش بنیان، عوامل راهبردی، عوامل سازمانی، نظام مدیریت 

دانش، کنترل و ارزیابی بر محور دانش، نو آوری، خالقیت و  

 محصوالت بر محور دانش. 

 

به بررسی  قی[ در تحقی02خیاطیان و همکاران وی ]

های دانش بنیان  سازمانعوامل موثر بر رشد و پایداری 

پرداخته اند. نتایج نشان داد که ویژگی های موسسات، 

، نیروی سازمان، ایده محوری سازمانمشخصات عمومی 

انسانی، بازار رقابت، سازمان دهی، زیر ساخت ها، تامین مالی 

 سازمانداری و عوامل محیطی، عوامل اثر گذار بر رشد و پای

 های دانش بنیان است.

 

 روش تحقیق:

 ازلحاظ و کاربردی نوع از هدف لحاظ به حاضر تحقیق

 ابیدستی منظوربه. است پیمایشی توصیفی روش و ماهیت

 حوزه در اکتشافی مطالعات اساس بر اول گام در اهداف به

 ساختاری مهم هایشاخص از بسیاری تعداد تحقیق

 بعد مرحله در. گردیدند استخراج  بنیان دانش هایسازمان

 تعداد نظرات از گیریبهره با و دلفی روش دور سه انجام با

 تحصیالت دارای نظامی عالی مدیران و فرماندهان از نفر 22

 ازمانیس مدیریتی، مباحث با آشنا و ارشد کارشناسی از باالتر

 ارتش چهارگانه نیروهای از یکی فرماندهی ستاد نظامی و

 دلفی پانل اعضای عنوانبه ایران اسالمی جمهوری

 بنیان دانش هایسازمان ساختار مؤثر اساسی هایمؤلفه

 لفی،د پانل تشکیل از بعد تحقیق این در. شدند شناسایی

 ولا دور پرسشنامه. گردید تدوین نظرخواهی هایپرسشنامه

 ومد پرسشنامه اکتشافی، مطالعات از تأثیرگذار عامل 22 با

 عوامل و اول دور نتایج از برگرفته پرسش شامل

 رب سوم پرسشنامه نهایتاً و خبرگان نظرات از شدهاستخراج

 سه هر در. است بوده گویه شامل سوم دور نتایج اساس

 بکار بندیرتبه برای ایرتبه 0 معیار یک پرسشنامه

 نظراتفاق میزان تعین برای پژوهش این در. است شدهگرفته

 شدهاستفاده کندال هماهنگی ضریب از پانل اعضای میان

 که افرادی که دهدمی نشان کندال هماهنگی ضریب. است

 اساساً اندکرده مرتب موضوعی برحسب را مقوله چند

 از یک هر اهمیت درباره قضاوت برای را مشابهی معیارهای

. دارند رنظاتفاق یکدیگر با لحاظ این از و اندبرده بکار هامقوله

 اب برابر کامل موافقت و هماهنگی هنگام مقیاس این مقدار

[. 22است ] صفر با برابر هماهنگی کامل نبود زمان در و یک

 شد حاصل دلفی سوم دور در قبولقابل توافق تحقیق این در

 .نداشت وجود روند ادامه برای دلیلی و

 

 ها و یافته های تحقیق:تجزیه و تحلیل داده

 نتایج دور اول دلفی

شد تا به پرسشنامه از اعضای پانل خواستهدر اولین 

شده از پیشینه تحقیق با توجه گانه استخراج 22های مؤلفه

بر ساختار  های مؤثرها با مؤلفهبه درجه مرتبط بودن آن

طیفی امتیاز  0های دانش بنیان در یک پیوستار سازمان

ها خواسته شد تا در آخر بابیان یک سؤال باز از آن دهند و

توانند عواملی را که به نظرشان یا بر اساس که میآنجا 

های دانش بنیان مرتبط است شان با ساختار سازمانتجربه

های مرحله اول، آوری پرسشنامهبیان نمایند. پس از جمع

 موردبررسی قرار spssافزار تک عوامل با استفاده از نرمتک

 بگرفت و میانگین، انحراف معیار، میانگین رتبه و ترتی

اهمیت هر عامل بر اساس میانگین رتبه بررسی شد. با توجه 
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شرط اجماع متخصصین و مراجعه به پیشینه این فن، به

بود در این مرحله از  4ها کمتر از عواملی که میانگین آن

و بقیه عوامل وارد دور دوم شدند.  نامه حذف شدندپرسش

میان  از شده است.ارائه (1نتایج دور اول دلفی در جدول )

مؤلفه دارای  11مؤلفه ذکرشده در پرسشنامه اول  22

را  4مؤلفه میانگین کمتر از  0اند و و باالتر بوده 4 میانگین

نظر میان اعضای دست آوردند. برای تعین میزان اتفاق به

کندال  از ضریب هماهنگی پانل در نتایج دور اول دلفی،

 شده استاستفاده

 

 
 (: نتاج پرسشنامه دور اول دلفی9جدول )

R ترتیب اهمیت بر اساس میانگین رتبه میانگین رتبه انحراف معیار میانگین ساختار سازمان دانش بنیان های مؤثرمؤلفه 

 1 14/13 22/5 10/4 سیالیت و توسعه دانش 1

 2 11/11 23/5 13/4 عدم تمرکز و تفویض اختیار 2

 3 13/11 32/5 1/4 انعطاف 3

 4 13/12 31/5 21/4 مرز زدایی از دانش 4

 0 44/12 01/5 22/4 اجتماعات علمی خلق و اشتراک دانش 0

 2 24/10 23/5 41/4 خلق و کشف دانش 2

 1 20/14 41/5 4/4 روابط چند جانبه مشترک 1

 1 12/14 03/5 31/4 چابکی سازمان 1

 3 53/14 21/5 34/4 دورکاری 3

 15 24/13 31/5 31/4 توسعه یادگیری سازمانی 15

 11 32/12 11/5 21/4 تصمیم گیری گروهی 11

 12 11/11 33/5 23/4 فرهنگ تسهیم دانش 12

 13 22/11 21/5 11/4 اجتماعات علمی تسهیم و به کارگیری دانش 13

 14 11/15 21/5 14/4 تطابق پذیری 14

 10 31/15 13/5 51/4 سازندهروابط فراسازمانی  10

 12 20/15 42/5 52/4 اجتماعات کاری 12

 11 2/1 23/5 51/4 ارتباطات مشترک 11

 11 3/1 21/5 1/3 دادن بازخورد 11

 13 14/2 31/5 14/3 توسعه توانای های شناختی 13

 25 53/2 21/5 20/3 خودمختار و خود کنترل 25

 21 2/0 13/5 2/3 ایجاد بانک اطالعاتی کاربران 21

 22 2/3 55/5 32/2 مشارکت در قدرت 22

 

 431/5. با اجرای آزمون دبیلو کندال ضریب کندال برابر 

ر نظدهنده اتفاقکه مقدار ضریب نشاناست. با توجه به آن

 مرحله دوم باشد درنتیجه تحقیق واردتقریباً متوسط می

 شود.می

 

 نتایج میزان توافق در دور اول دلفی(: 0جدول )

 N 

219/2 Kendall W(a) 

92/29 Chi- Square 

09 Df 

23/2 sig 
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با توجه به توضیحات و نظرات پانل در انتهای پرسشنامه 

به  مؤلفه جدید 3 جمعاً 3مطابق جدول شماره  مرحله اول

 پرسشنامه جدید اضافه شد.

 در دور اول دلفیهای جدید ارائه شده (: مولفه3جدول )

R فراوانی مؤلفه 

 13 روابط تعاملی برونگرا 1

 1 هابرون سپاری فعالیت 2

 0 فرآیندهای غیرمتمرکز 3

 

 نتایج دور دوم دلفی

ارائه گردیده  4نتایج دور دوم دلفی در جدول شماره 

ه کاست. در این مرحله از اعضای پانل خواسته شد درصورتی

آمده و حذف عوامل تطابق دستبهبندی نظرشان با رتبه

ندارد، نسبت به توجیه نظر خود با نتایج دور اول و یا تعدیل 

 آن اقدام نمایند.

 

 

 (: نتایج دور دوم پرسشنامه دلفی2جدول )

R ترتیب اهمیت بر اساس میانگین رتبه میانگین رتبه انحراف معیار میانگین برساختار سازمان دانش بنیان های مؤثرمؤلفه 

 1 2/13 11/5 12/4 سیالیت و توسعه دانش 1

 2 11/12 22/5 12/4 عدم تمرکز و تفویض اختیار 2

 3 13/12 32/5 21/4 انعطاف 3

 4 32/11 41/5 00/4 مرززدایی از دانش 4

 0 12/11 30/5 42/4 اجتماعات علمی خلق و اشتراک دانش 0

 2 1/15 13/5 32/4 خلق و کشف دانش 2

 1 12/15 23/5 32/4 روابط چند جانبه مشترک 1

 1 12/3 01/5 23/4 روابط تعاملی برون گرا 1

 3 22/1 31/5 12/4 فرآیندهای غیرمتمرکز 3

 15 31/1 20/5 53/4 هابرون سپاری فعالیت 15

 11 32/1 32/5 32/3 ارتباطات مشترک 11

 12 11/1 33/5 11/3 روابط فراسازمانی سازنده 12

 13 11/2 41/5 14/3 اجتماعات علمی تسهیم و به کارگیری دانش 13

 14 32/2 24/5 12/3 تصمیم گیری گروهی 14

 10 21/0 32/5 10/3 فرهنگ تسهیم دانش 10

 12 21/0 01/5 12/3 چابکی سازمان 12

 11 21/0 44/5 23/3 توسعه یادگیری سازمانی 11

 11 21/0 32/5 02/3 دورکاری 11

 13 21/0 21/5 42/3 تطابق پذیری 13

 25 21/0 11/5 33/3 اجتماعات کاری 25

 

مؤلفه  11مؤلفه ) 25در این مرحله نیز از مجموع 

 (مؤلفه پیشنهادی خبرگان 3اول دلفی و  باقیمانده از دور

ظر نمؤلفه حذف گردیدند. برای تعین میزان اتفاق 15تعداد 

از ضریب  میان اعضای پانل در نتایج دور دوم دلفی،

شده است. با اجرای آزمون دبیلو کندال استفاده هماهنگی

که است. با توجه به آن 023/5کندال ضریب کندال برابر 

باشد. نظر متوسط میدهنده اتفاقمقدار ضریب نشان

 شود.یجه تحقیق وارد مرحله سوم میدرنت
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 (: نتایج میزان توافق در دور دوم دلفی2جدول )

 N 

261/2 Kendall W(a) 

6/23 Chi- Square 

96 Df 

202/2 sig 

 نتایج دور سوم دلفی

پانل خواسته شد که  یپرسشنامه از اعضا نیدر سوم

 تاروسیپ کیشده از دو پرسشنامه قبل را در عوامل استخراج

مؤلفه  15پرسشنامه  نی. در اندینما یبنددرجه 0 یال 1

 .است دهیدور ارائه گرد نیا جی( نتا2مطرح شد. در جدول )

 

 (: نتایج دور سوم پرسشنامه دلفی6جدول )

R ترتیب اهمیت بر اساس میانگین رتبه میانگین رتبه انحراف معیار میانگین بر ساختار سازمان دانش بنیان های مؤثرمؤلفه 

 1 12/1 11/5 3/4 خلق و کشف دانش 1

 2 12/1 13/5 13/4 انعطاف 2

 3 02/1 21/5 24/4 مرززدایی از دانش 3

 4 51/1 22/5 01/4 سیالیت و توسعه دانش 4

 0 1/2 31/5 33/4 عدم تمرکز و تفویض اختیار 0

 2 22/2 12/5 31/4 روابط تعاملی برون گرا 2

 1 2/0 31/5 23/4 فرآیندهای غیرمتمرکز 1

 1 3/4 43/5 11/4 هابرون سپاری فعالیت  1

 3 22/3 03/5 32/3 روابط چند جانبه مشترک 3

 15 11/3 23/5 1/3 اجتماعات علمی خلق و اشتراک دانش 15

 

 در این مرحله نیز بر اساس نظرات پانل دو مؤلفه روابط

چند جانبه مشترک و اجتماعات علمی خلق و اشتراک دانش 

ل نظر میان اعضای پانحذف گردیدند. برای تعین میزان اتفاق

کندال  از ضریب هماهنگی در نتایج دور سوم دلفی،

شده است. با اجرای آزمون دبیلو کندال ضریب استفاده

که مقدار ضریب است. با توجه به آن 152/5کندال برابر 

باشد. در آزمون قبول مینظر قوی و قابلدهنده اتفاقنشان

 شود.در همین مرحله متوقف می

 

 (: نتایج میزان توافق در دور سوم دلفی7جدول )

 N 

720/2 Kendall W(a) 

2/32 Chi- Square 

99 Df 

29/2 sig 

 نتایج نهایی دلفی:

درنهایت بر اساس نظرات اعضای پانل نتایج سه دور 

های دانش مؤلفه موثر بر ساختار سازمان 1شامل روش دلفی 

ق خلبنیان مشخص گردیدند که شامل موارد زیر می باشد: 

و کشف دانش، انعطاف، مرز زدایی از دانش، سیالیت و توسعه 

دانش، عدم تمرکز و تفویض اختیار، روابط تعاملی برون گرا، 

د. می باش فرآیندهای غیر متمرکز و برون سپاری فعالیت ها

با نگاه اجمالی به مولفه های شناسایی شده مشخص می 

بط ها را به یکدیگر مرتگردد که حلقه مشترکی که این مولفه

می کند مسئله توزیع، مدیریت و استفاده از دانش و اطالعات 

می باشد. به لحاظ علمی، مسئله توزیع و مدیریت دانش را 

ختار و ارتباطات می توان در قالب موضوع شبکه ای شدن سا

سازمانهای دانش بنیان مفهوم سازی نمود. حال در ادامه به 

تبیین نقش ساختار شبکه ای در هر یک از مولفه های یاد 

 شده می پردازیم.
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 خلق و کشف دانش: .9

مهمترین وظیفه و هدف یک سازمان دانش بنیان، 

همانگونه که از نام آن مشخص است، بدست آوردن دانش و 

نه از آن در جهت اهداف مورد نظر می باشد. با استفاده بهی

رشد چشمگیر تکنولوژی، منابع دانش و همچنین سرعت 

ایجاد آن دچار تغییرات وسیعی شده است. بعبارت دیگر 

اند و منابع دانش در سطوح مختلف توزیع و پخش شده

ای دارند. در چنین شرایطی، ماهیت کامال توزیع شده

ای، بدلیل کاهش دادن خالء استفاده از ساختار شبکه

ساختاری در ارتباطات، باعث تسهیل چشمگیر در دسترسی 

 شود. به منابع دانش و کشف دانش جدید می

 انعطاف: .1

در محیط پویای امروز و با توجه به تغییرات سریع در 

عرصه دانش و همچنین جوامع دانشی، قابلیت انعطاف 

خاصی  پذیری برای یک سازمان دانش بنیان از اهمیت

برخوردار است. برای موفقیت در چنین محیط پویایی،  

ساختار یک سازمان دانش بنیان و نحوه تعامل آن با دیگران 

باید به صورتی باشد که امکان ایجاد تغییرات در آن باال و 

میزان تطابق پذیری با شرایط پویا زیاد باشد. در چنین 

نیازهای  ویتواند پاسخگشرایطی ساختار سلسله مراتبی نمی

ی اسازمان های دانش بنیان باشد. در مقابل، ساختار شبکه

با توجه به ماهیتی که دارد به خوبی قابلیت انعطاف و تطابق 

 پذیری را به سازمان های دانش بنیان می دهد. 

 مرززدایی از دانش: .0

دسترسی مداوم و پیوسته به منابع دانشی و همچنین 

گرفته در زمینه های  آگاه شدن از آخرین تحوالت صورت

مربوطه از رموز موفقیت یک سازمان دانش بنیان می باشد. 

از سوی دیگر، در دنیای امروز منابع و سرمایه های دانشی 

یک سازمان دانش بنیان محدود به یک رشته یا زمینه 

تخصصی خاص نمی باشد. ساختارهای سلسله مراتبی 

به واحدهای موجود باعث حبس اطالعات و عدم انتقال آنها 

. در مقابل ساختار شبکه ای با ایجاد ارتباطات .دیگر می شود

بین اجزای مختلف هم از حبس دانش و اطالعات جلوگیری 

ها با تخصص می نماید و هم می تواند زمینه همکاری تیم

 های مختلف را به شکلی قابل انعطاف برقرار نماید.

 سیالیت و توسعه دانش: .3

تراک گذاری دانش است که باعث تبادل اطالعات و به اش

پیشرفت دستآوردها شده و به رشد تکنولوژی کمک می 

کند. ماهیت یک سازمان دانش بنیان چنان است که 

ساختار  .براساس سیالیت و انتقال دانش می تواند رشد نماید

شبکه ای می تواند فرآیند انتقال و سیالیت دانش را به طرز 

عه یل نماید و به پویایی و توستاثیرگذاری افزایش داده و تسه

 فعالیت های سازمان های دانش بنیان سرعت بخشد.

 عدم تمرکز و تفویض اختیار: .2

ایجاد تمرکز در هر بخش از هر سازمانی باعث مختل 

شدن قدرت خالقیت و تضعیف استفاده از خرد جمعی می 

شود زیرا که توانایی های تیم ها و افرادی که فعالیت ها تنها 

آنها تمرکز یافته است محدود است. از سوی دیگر،  بر روی

استفاده از خالقیت و ایجاد طرح ها و محصوالت خالقانه 

یکی از ضروریات سازمان های دانش بنیان می باشد. با 

استفاده از ساختار شبکه ای می توان مجموعه ای از افراد، 

تیم ها و سازمانها را با تخصص ها و دستاوردهای متفاوت با 

 کدیگر برای رسیدن به هدفی مشترک پیوند داد. ی

 روابط تعاملی برون گرا: .2

در عصر حاضر و به دلیل سرعت رشد و توسعه علم و 

فناوری، یک سازمان دانش بنیان به تنهایی نمی تواند کلیه 

نیازهای دانشی خود را برآورده سازد. همانطور که پیشتر 

ای اهمیت  اشاره شد، در دنیای امروز مباحث بین رشته

خاصی یافته اند و این در حالی است فراهم کردن تمامی 

تخصص های مورد نیاز در داخل یک سازمان امری پیچیده 

 و مشکل است.

 فرآیندهای غیر متمرکز: .6

در یک ساختار سلسله مراتبی، کلیه تصمیمات از سوی 

یک مرکزیت اتخاذ شده و به بخش های مختلف ارسال می 
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جریان داده و اطالعاتی که برای فرآیند شود. از سوی دیگر، 

اخذ تصمیمات به سمت مرکزیت مذکور می رود نیز به 

شدت محدود و بسته است. این در حالی است که با توجه 

به محیط پویای جوامع دانشی، کلیه تصمیمات یک سازمان 

دانش بنیان بایستی با اشراف کامل اطالعاتی و رصد دقیق 

ن شرایطی فرآیندهای سازمان، از محیط اتخاذ شود. در چنی

جمله تصمیمات مدیریتی و استراتژیک، بایستی ماهیتی غیر 

متمرکز داشته باشند و به منابع مختلف اطالعاتی دسترسی 

داشته باشند و ساختار شبکه ای برای چنین فرآیندهایی 

 مفید است.

 برون سپاری فعالیت ها:  .7

هیچ کدام  ها و کمپانی های بزرگ دنیا سازمانامروزه 

تمامی قطعات محصوالت خود را در کارخانجات و 

زیرمجموعه های تولیدی خود نمی سازند، بلکه بخش 

اعظمی از قطعات را از طریق برون سپاری و بواسطه سایر 

ها تولید می نمایند. چنین رویه ای باعث  سازمانسازمانها و 

 افزایش سرعت تولید شده ضمن اینکه استفاده از دانش دیگر

سازمانها را بدنبال دارد. به عبارت دیگر، یک سازمان دانش 

بنیان نیازی به تولید و کشف دانش برای جزئی ترین موارد 

مورد نیاز خود ندارد بلکه با برون سپاری قسمتی از 

هایی که دانش مورد  سازمانفعالیتهای خود به سازمانها و 

نظر را دارند می تواند به جنبه اصلی فعالیت های خود تمرکز 

نماید. ساختار شبکه ای در این زمینه می تواند نقش مهمی 

 ایفا کند.

ای در حفظ جریان توزیع دانش و اهمیت ساختار شبکه

های دانش بنیان در مقابل مدیریت آن و مقاوم سازی سازمان

تی که جامعه عملی کشور را در معرض ها و تهدیداتحریم

 1خطر قرار می دهد در قالب یک مثال در شکل شماره 

سازمان دانش بنیان  1توضیح داده شده است. در این شکل 

الف ساختار ارتباطی -1به تصویر کشیده شده اند. در شکل 

ها به صورت سلسه مراتبی است و دانش و منابع این سازمان

ها نیازمند طی ن در بین سازماندانشی جهت جریان یافت

ب -نمودن این ساختار سلسله مراتبی هستند. در شکل الف

از  3شرایطی به تصویر کشیده شده است که سازمان شماره 

تواند تحت شبکه همکاری خارج شده است )علت این امر می

تحریم قرار گرفتن این سازمان باشد(. همانطور که مشخص 

جریان دانش در کل  3ماره است با حذف شدن سازمان ش

 2های شماره شبکه دچار اختالل می شود و ارتباط سازمان

 با سایر سازمان ها قطع می گردد. 1و 

ج یک ساختار شبکه ای برای همان -1در شکل شماره 

سازمان به تصویر کشیده است. همانطور که مشخص است  1

هیچ ساختار سلسله مراتبی بر تعامالت این سازمان ها 

)شکل  3مفرما نیست. با حذف کردن سازمان شماره حک

-د( اختاللی در جریان دانش در شبکه همکاری سازمان-الف

توانند با ها میها اتفاق نمی افتد و همچنان تمامی سازمان

ی ایکدیگر ارتباط برقرار کنند. به بیان دیگر، ساختار شبکه

 بههای دانش بنیان را نسبت ارتباطات و تعامالت سازمان

 نماید. تهدیدات محیط خارجی مقاوم می

های دانش بنیان بر (: مقایسه تاثیر ساختار ارتباطات سازمان9شکل )

 توزیع جریان دانش و مدیریت آن

 

برای  مناسب ایالگوی ارتباطات شبکه

 های دانش بنیان لشگری و کشوریسازمان
ای در پس از تبیین اهمیت و جایگاه ساختار شبکه

های دانش بنیان ارتباطات و تعامالت میان سازمانبرقراری 

لشگری و کشوری، اکنون نوبت به بررسی الگوی مناسب 
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ها است. بدون شک ای برای اینگونه از سازمانساختار شبکه

های دانش ای مناسب سازمانالگویی از ارتباطات شبکه

د باشبنیان لشگری و کشوری در جمهوری اسالمی ایران می

های علمی نظام استکبار ها را در مقابل تحریمزمانکه این سا

جهانی از حیث برقرارماندن تعامالت و ارتباطات بین 

سازمانی و همچنین برقراری جریان و گردش دانش در بین 

 ها مقاوم سازد. آن

به همین منظور و به جهت بررسی میزان مناسب بودن 

ها ارتباطات آنهای دانش بنیان و ای، سازمانالگوهای شبکه

با یکدیگر را به صورت یک گراف نمایش می دهیم. در این 

گراف هستند و  3هایهای دانش بنیان گرهگراف سازمان

هاست. هنگامی های گراف نشان دهنده ارتباطات بین آنیال

های خارجی قرار بنیان تحت تحریمکه یک سازمان دانش

، طع گرددگیرد و دسترسی مستقیم آن به منابع دانش ق

های دانش بنیان به جهت جلوگیری از سایر سازمان

های شناسایی شدن و همچنین مصون ماندن از تحریم

دشمن، ارتباطات و تعامالت خود را با سازمان)های( یاد شده 

برای قطع نموده و یا به حداقل سطح ممکن خواهند رساند. 

تن فنشان دادن این امر در گراف مذکور، تحت تحریم قرار گر

بنیان معادل با حذف گره مربوطه در گراف یک سازمان دانش

 باشد. ارتباطات می

های ها بر نحوه ارتباطات بین سازمانتاثیر حذف گره

بنیان از طریق بررسی اندازه بزرگترین مولفه همبند دانش

در  11شود. یک مولفه همبندارتباطات بررسی می 15گراف

اف که در بین هر راس یک گراف عبارت است از یک زیر گر

[. اندازه 21آن حداقل یک مسیر وجود داشته باشد ]

ایی هبزرگترین مولفه همبند یک گراف بیانگر تعداد گره

توانند با یکدیگر در ارتباط باقی بمانند. از است که می

های آنجایی که برقراری جریان دانش برای سازمان

ی از شود، الگویبنیان امری حیاتی محسوب میدانش

باشد ها مناسب میای برای اینگونه از سازمانارتباطات شبکه

ها به دلیل تحریم )حذف که در صورت حذف سازمان

                                                                 
3 Node 

15 Giant Connected Component 

11 Connected Component 

های مربوطه از گراف ارتباطات( اندازه بزرگترین مولفه گره

همبند گراف کم ترین تاثیر را بپذیرد. در ادامه این بخش 

و  12سدو الگو و مدل ساخت شبکه، مدل مستقل از مقیا

معرفی شده و میزان مناسب بودن هر  13رینی-مدل اردوش

های دانش بنیان یک برای ارتباطات فی مابین سازمان

شوند. کلیه محاسبات و شبیه سازی هایی که در بررسی می

صورت  MATLABادامه ارائه می شوند در محیط نرم افزار 

 گرفته است.
 

 مدل مستقل از مقیاس

مدلی است که در بسیاری  مدل شبکه مستق از مقیاس،

های های موجود در طبیعت و یا حتی در شبکهاز شبکه

شود از جمله شبکه اینترنت، ساخت دست بشر مشاهده می

های عصبی در مغز های بیولوژیک، ساختارهای نورونشبکه

[. در این مدل، هر گره 21انسان، شبکه توزیع برق و غیره ]

یالی ثابت است و تمایل  در بدو ورود به شبکه دارای تعداد

هایی از شبکه برقرار کند که درجه ها را با گرهدارد تا این یال

[. درجه هر گره عبارت است از تعداد 23باالتری دارند ]

های شبکه برقرار نموده هایی( که با سایر گرهارتباطات )یال

است. خصوصیت بارز حاکم در این مدل مربوط توزیع درجه 

هایی که از مدل مستقل از مقیاس . در شبکهباشدها میگره

توزیع شده  14ها به صورت توانیکنند، درجه گرهتبعیت می

 [:23است ]

P(d = k)𝑘−𝑎 

2که  < a < 3 . 

ای متشکل از توزیع درجه برای شبکه 2در شکل شماره 

گره که با استفاده از مدل مستقل از مقیاس ساخته  1555

ها زمانی که درجه گرهشده است، نمایش داده شده است. 

توزیع توانی تبعیت نماید، با تعداد اندکی گره مواجه  از

هستیم که درجه بسیار باالیی دارند در حالی که بقیه 

ه هایی با درجهای شبکه دارای درجه پایینی هستند. گرهگره

12 Scale-free 

13 Erdos-Reyni 

14 Power-law 
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نامیده  10های هابباال در مدل مستقل از مقیاس گره

راری ارتباط بین سایر شوند و نقش بسیار مهمی در برقمی

[. بعنوان مثال، از آنجایی 23کنند ]های شبکه بازی میگره

که درجه یک گره هاب بسیار باالست و به تعداد بسیار زیادی 

ر هایی که با یکدیگهای شبکه متصل است، سایر گرهاز گره

توانند با های هاب میارتباط مستقیم ندارند از طریق گره

 پایین به یکدیگر متصل شوند.تعداد واسطه بسیار 

 

 

شود که های دانش بنیان، مشاهده میدر بحث سازمان

ا هبه نوعی مدل مستقل از مقیاس بر روابط فی مابین آن

دانش بنیان از اهمیت های باشد: تعدادی از سازمانحاکم می

ن های دانش بنیاباالیی برخوردارند و بنابراین سایر سازمان

باشند در حالی که سایر  تمایل دارند تا با آنها در ارتباط

های دانش بنیان ممکن است چنین ویژگی نداشته سازمان

باشند. طبیعتا شاهد تعدادی سازمان دانش بنیان با درجه 

ا بنیان بداد زیادی سازمان دانشارتباطات بسیار باال و تع

درجه ارتباط پایین خواهیم بود. اما آیا ساختار مستقل از 

مقیاس ساختار مناسبی برای ارتباطات فی مابین 

های دانش بنیان در جمهوری اسالمی ایران سازمان

ه بایست مقاومت شبکباشد؟ برای پاسخ به این سوال میمی

ها از قابل حذف گرهحاصل از مدل مستقل از مقیاس در م

 آن را مورد بررسی قرار گیرد. 

                                                                 
10 Hub nodes 

12 Random 

همانطور که پیشتر اشاره شد، تحت تحریم قرار گرفتن 

یک سازمان دانش بنیان معادل با حذف گره مربوط به آن 

های مستقل از در گراف ارتباطی در نظر گرفته شد. شبکه

ها بسیار مقاوم هستند گره 12مقیاس نسبت به حذف تصادفی

بزرگترین مولفه همبند آنها در چنین شرایطی تغییر  و اندازه

[. حذف تصادفی یک گره از گراف بدین 35کند]چندانی نمی

های موجود در شبکه یک معنی است که از میان کل گره

گره به صورت رندم انتخاب شود و از گراف حذف گردد و 

ها برای انتخاب شدن و حذف شدن برابر شانس تمامی گره

گره باشد، هر  1555ای دارای ان مثال اگر شبکهباشد. بعنو

گره با احتمال یک بر هزار ممکن است انتخاب شده و از 

 گراف حذف گردد. 

علت مقاومت شبکه مستقل از مقیاس در برابر حذف 

[. 35های هاب مربوط است ]ها، به وجود گرهتصادفی گره

همانطور که قبال اشاره شد، در شبکه مستقل از مقیاس 

هایی هستند که درجه بسیار باالیی دارند های هاب گرههگر

ها متصل هستند و از طرفی و با تعداد بسیار زیادی از گره

های هاب بسیار اندک و محدود است. به تعداد این گره

ها در اثر حذف همین علت احتمال حذف شدن این گره

تصادفی، بسیار پایین است، در نتیجه علیرغم حذف سایر 

های هاب در شبکه هنوز ا از شبکه از آنجایی که گرههگره

وجود دارند همبندی شبکه را حفظ نموده و از کاهش 

 مایند. نچشمگیر اندازه بزرگترین مولفه همبند جلوگیری می

علیرغم مقاومت بسیار خوب شبکه مستقل از مقیاس در 

ها، این شبکه در مقابل حذف مقابل حذف تصادفی گره

[. حذف 35باشد ]بسیار آسیب پذیر می هاهدفمند گره

ها براساس یک ها بدین صورت است که گرههدفمند گره

اولویت بندی شده و به ترتیب این اولویت از  11مرکزیت

گردند. یک مرکزیت بسیار پرکاربرد در بحث شبکه حذف می

ها بر ها می باشد. چنانچه گرهتحلیل رفتار شبکه، درجه گره

ها از گره با بندی شده و حذف گرهاساس درجه اولویت 

بیشترین درجه آغاز شود، آنگاه یک شبکه مستقل از مقیاس 

11 Centrality 

گره و  9222(: توزیع درجه گره ها در گرافی متشکل از 0شکل )

 ساخته شده توسط مدل مستقل از مقیاس
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به سرعت چند تکه شده و اندازه بزرگترین مولفه همبند آن 

 یابد.به صورت بسیار چشمگیر کاهش می

های یک شبکه تاثیر حذف گره 3در شکل شماره 

 راساسمستقل از مقیاس به دو صورت تصادفی و هدفمند ب

گره نمایش داده شده است. همانطور  1555درجه، با تعداد 

که در شکل مشخص است در ابتدا شبکه همبند است و 

اندازه بزرگترین مولفه همبند برابر با اندازه شبکه می باشد 

ها عضو بزرگترین مولفه همبند هستند. درصد گره 155و 

ند، ها به صورت تصادفی حذف شودرصد از گره 15چنانچه 

درصد کاهش  11اندازه بزرگترین مولفه همبند به تقریبا 

توانند ها میدرصد گره 11یابد، به عبارتی دیگر همچنان می

ها با یکدیگر ارتباط داشته باشند و حداقل یک مسیر بین آن

بنیان های دانشوجود دارد که این امر در بحث سازمان

. ها می باشدانبیانگر برقرار ماندان جریان دانش بین سازم

هایی که بیشترین درصد گره 15این در حالی است که اگر 

درجه را دارند حذف نمائیم، اندازه بزرگترین مولفه همبند 

یابد که نشانگر تکه تکه شدن میدرصد کاهش  1به تقریبا 

 باشد. شبکه می

 

های علمی نظام پر واضح است که در بحث تحریم

بنیان جمهوری های دانشاستکبار جهانی علیه سازمان

اسالمی ایران، تحریم های فوق به شکلی هدفمند و با نیت 

وارد کردن بیتشرین ضربه و خسارت به بنیه علمی کشور 

شوند. از همین رو دشمنان همواره سعی در طراحی می

های مهم و تاثیرگذار و تحت تحریم قرار شناسایی سازمان

از مدل مستقل از مقیاس  ها دارند. بنابراین چنانچهدادن آن

در بحث ایجاد ارتباطات بین سازمانی استفاده شود، شبکه 

ها و اختالل در مسیر جریان حاصل به شدت نسبت به تحریم

و گردش دانش آسیب پذیر خواهد بود. لذا مدل مستقل از 

تواند الگو و مدل مناسبی مقیاس در شرایط حال حاضر نمی

های مانی در سازمانبرای ایجاد ارتباطات بین ساز

بنیان لشگری و کشوری در جمهوری اسالمی ایران دانش

 باشد.

 

 رینی –مدل اردوش 
های پرکاربرد در بحث تحلیل شبکه نوعی دیگر از مدل

[. نحوه 35باشد ]رینی )یا گراف رندم( می –مدل اردیش 

گره در این مدل بدین شرح است:  nساخت شبکه بین تعداد 

شوند. در ر گرفته میگره بدون هیچ یالی در نظ nدر ابتدا 

گره دیگر به صورت مستقل  n-1مرحله بعد هر گره با سایر 

شود که کند. اثبات مییال برقرار می pو با احتمال ثابت 

ای تبعیت ها در گراف حاصل از توزیع دوجملهدرجه گره

 :[ 35کند ]می

𝑃(𝑑 = 𝑘) = (
𝑛 − 1

𝑘
) 𝑝𝑘(1− 𝑝)𝑛−𝑘  

𝐩شود چنانچه همچنین اثبات می >
𝟐𝑳𝒏(𝒏)

𝒏−𝟏
آنگاه  

ها عضوی از بزرگترین گراف حاصل همنبد بوده و تمامی گره

مولفه همبند هستند، بعبارت دیگر بین هر دو گره حداق 

توزیع درجه  4[. در شکل شماره 35یک مسیر وجود دارد ]

تولید  p=0.03گره و با  1555برای گراف رندمی که بین 

که در این شکل  شده نمایش داده شده است. همانطور

(: تاثیر حذف گره ها به دو صورت تصادفی و هدفمند بر 3شکل )

اندازه بزرگترین مولفه همبند شبکه مستقل از مقیاس متشکل از 

 گره 9222

 9222رینی برای -(: توزیع درجه گره ها در مدل اردوش2شکل )

 p=-0.03گره و با 
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ها در این نوع از گراف، بر خالف مشخص است، درجه گره

مدل مستقل از مقیاس، کم و بیش به یکدیگر نزدیک است 

𝟐و از آنجایی که واریانس توزیع درجه محدود است  ) =

𝒑(𝟏 − 𝒑)(𝒏− توان ( و بعنوان یک الگوی کلی می(𝟏

)که  هارینی، میانگین درجه گره –گفت در مدل اردوش 

ها معیار مناسبی برای بیان درجه گره (،p(n-1)برابر است با

ها با یکدیگر باشد. از این رو در این مدل، ارتباطات گرهمی

هایی با درجه بسیار باال محدود است و دیگر شاهد وجود گره

ا های دانش بنیان، بنیستیم. در بحث ارتباطات بین سازمان

رمان، استفاده از الگوی توجه به شرایط تحریمی علیه کشو

شود ها با درجه باال سبب میرینی و عدم وجود گره-اردوش

های مهم و اثر گذار از حیث تعداد تا شناسایی سازمان

ارتباطات برای دشمنان پیچیده و مشکل شود و از آنجایی 

ها کم و بیش دارای تعداد ارتباطات مشابه که تمامی سازمان

اب ن تعداد ارتباطات مزیتی به حسبا یکدیگر هستند، بنابرای

های مهم برای تحریم نخواهد آمد و شناسایی سازمان

 کنندگان مختل خواهد شد.

 

رینی به مقاومت -ویژگی مناسب دیگر مدل اردوش

ه باشد. مشابها میبسیار خوب این مدل نسبت به حذف گره

مدل مستقل از مقیاس، این مدل نیز نسبت به حذف 

اوم است. اما ویژگی مهم این مدل، ها مقتصادفی گره

[. در شکل 35ها است]مقاومت نسبت به حذف هدفنمد گره

ها بر اندازه تاثیر حذف تصادفی و هدفمند گره 0شماره 

بزرگترین مولفه همبند یک گراف ساخته شده با مدل 

نمایش داده  .30p=0گره و با  1555  رینی بین-اردوش

𝐩شده است. در این گراف از آنجایی که   = 𝟎.𝟎𝟑 >
𝟐𝑳𝒏(𝒏)

𝒏−𝟏
> 𝟎. باشد، بنابراین گراف حاصل همبند می  𝟎𝟏𝟒

ها عضو بزرگترین مولفه همبند است و در بتدا تمامی گره

ها را به ترتیب و براساس درجه بزرگتر از هستند. اگر گره

شود که اهده میگراف حذف نمائیم )حذف هدفمند( مش

اندازه بزرگترین مولفه همبند با سرعت بسیار پایین تری 

یابد. بعنوان نسبت به مدل مستقل از مقیاس کاهش می

ها به ترتیب درجه از گراف درصد از گره 15مثال چنانچه 

 10مذکور حذف شوند، اندازه بزرگترین مولفه همبند به 

ر مدل مستقل یابد، این در حالی است که ددرصد کاهش می

ها با بیشترین درجه درصد از گره 15از مقیاس با حذف 

  یافت.درصد کاهش می 1اندازه بزرگترین مولفه به تقریبا 

ان توبا توجه به توضیحات و مشاهدات صورت گرفته می

رینی مدلی مناسب برای ایجاد -نتیجه گرفت مدل اردوش

ها ازی آنبنیان و مقاوم سهای دانشارتباطات بین سازمان

 باشد.های دشمنان میدر مقابل تحریم

 

 نتیجه گیری :
با توجه به شرایط تهدید و تحریمی که در عرصه علم و 

فناوری متوجه نظام جمهوری اسالمی ایران شده است و از 

همین رو در درسترسی نخبگان و محققان ایرانی به منابع 

دانش اختالل ایجاد نموده است ، ساختار سازمان های دانش 

بنیان در حوزه لشگری و کشوری به جهت نحوه کشف و 

دانش از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد شد.  مدیریت

پژوهشگر در این تحقیق بدنبال مشخص نمودن مولفه های 

مهم و تاثیرگذار بر بعد ساختاری سازمان های دانش بنیان 

ایرانی بوده است چرا که مدیریت و توزیع دانش با توجه به 

شرایط خطیر کشور تاثیر بسیار مهمی در موفقیت یا شکست 

های دانش بنیان کشوری و لشگری دارد. در همین سازمان 

راستا، ابتدا با مطالعه منابع مختلف تعدادی از مولفه های 

مربوط به بعد ساختاری سازمان های دانش بنیان شناسایی 

شدند. سپس پرسش نامه هایی تهیه شد که در آن از 

صاحبنظران خواسته شده بود تا مولفه های مهم و تاثیر گذار 

ساختاری سازمان های دانش بنیان ایرانی را با توجه بر بعد 

به فضای تهدید و تحریم نظام سلطه رتبه بندی نموده و در 

صورت نیاز مولفه های مهم دیگر را نیز پیشنهاد دهند. این 

پرسشنامه ها در بین نخبگان، کارشناسان و مسئوالنی که 

رینی به دوصورت -(: تاثیر حذف گره ها از شبکه اردوش2شکل )

 حذف تصادفی و حذف هدفمند بر اندازه بزرگترین مولفه همبند
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خود درگیر این مباحث در سطوح مختلف بوده اند و از 

دیک با فضای تهدید و تحریم حاکم بر جوامع علمی کشور نز

اشراف دارند توزیع شد. به کمک روش دلفی و بعد از سه بار 

تکرار در نهایت هشت مولفه مهم و تاثیر گذار بر بعد 

ساختاری سازمان های دانش بنیان ایرانی شناسایی شدند. 

دانش  سازمانبا بررسی این مولفه ها مشخص شد که یک 

ن ایرانی از بعد ساختاری باید ساختار شبکه ای داشته بنیا

باشد تا امکان پیاده سازی و تحقق مولفه های شناسایی شده 

فراهم گردند. بعبارت دیگر حلقه ای که هشت مولفه 

شناسایی شده را به یکدیگر پیوند می دهد به نحوه مدیریت 

و توزیع دانش ارتباط دارد که نیازمند یک شکل مدیریت 

د و غیر سلسله مراتبی می باشد. این مسئله بیانگر جدی

اهمیت مدل توزیع دانش جدید با ساختار شبکه ای در 

 سازمان های دانش بنیان است.

در ساختار شبکه ای، سازمان های دانش بنیان با یکدیگر 

شبکه های همکاری را تشکیل می دهند که به جریان توزیع 

ضای تهدید و تحریم دانش و مدیریت آن کمک می کند. در ف

حاکم بر ارتباطات و تعامالت سازمان های دانش بنیان ایرانی 

این امکان وجود دارد در هر لحظه یک یا چند مورد از این 

سازمان ها از شبکه همکاری خارج شوند. اما از آن جهت که 

ماهیت ساختار شبکه ای به صورت توزیع شده می باشد و 

های مرکزی در این احتمال کشف عناصر و موجودیت 

ساختار پایین است، این ساختار مقاومت خوبی در حفظ 

جریان دانش و مدیریت آن در بین سایر سازمان های باقی 

مانده در شبکه خواهد داشت. از همین رو تصادفی نیست 

که مولفه هایی در بعد ساختاری سازمان های دانش بنیان 

ی ارند که به نوعایرانی از نظر نخبگان و کارشناسان اهمیت د

به بحث مدیریت توزیع دانش به صورت شبکه ای ارتباط 

 دارند. 

ساختارهای شبکه ای به طور کلی سازمان های دانش 

بنیان را در مقابل تهدیدات و تحریم ها از نظر حفظ جریان 

دانش و مدیریت ان مقاوم می کنند. البته ذکر این نکته حائز 

متفاوتی برای شبکه اهیمت است که مدل های ساختاری 

ای شدن سازمان های دانش بنیان وجود دارد که هر یک از 

آن ها دارای نقاط قوت و ضعف منحصر به خود می باشند. 

در ادامه، دو مدل ساخت شبکه، مدل مستقل از مقیاس و 

ها رینی، معرفی شده و نقاط قوت و ضعف آن-مدل اردوش

توانایی برقرار  از حیث مقاومت در مقابل اثرات تحریم ها و

های دانش بنیان نگه داشتن جریان دانش در بین سازمان

مورد بررسی قرار گرفتند. براساس توضیحات و مشاهدات 

رینی مدلی -ارائه شده مشخص شد که مدل شبکه اردوش

ماسب جهت الگو برداری و تعیین ارتباطات فی مایبین 

 د میاز این رو پیشنها باشد.بنیان میهای دانشسازمان

های ای در بین سازمانگردد در بحث ایجاد ساختار شبکه

بنیان لشگری و کشوری از حیث برقراری جریان دانش دانش

 رینی و یا مدل –و ایجاد شبکه همکاری به مدل اردوش 

 های مشابه آن توجه ویژه صورت گیرد.  
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