
قاسمیمجید 
دانشیالمللی مدیریتکنفرانس بینچهارمین 

1400مهر 20

گرا و نقش آن دررهبری دانش
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آوریروند توسعه و تحول فن



آوریروند توسعه و تحول فن

4 Source: www.britannica.com
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اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، کوانتوم

انهفن آورپدیده های بستر شکل گیری « انقالب دیجیتال»

سب و کارهاکفعالیت های اقتصادی و بر ابعاد مختلف تأثیر عمیق 

هابقاء و پیشرفت سازمانتنها راه به عنوان « گامی با تغییراتهم»
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رایش یابی ژنتیکی و ویتوالی
هاژن

تن ها باا نوشاتغییر ارگانیسم
DNA

خلااق گیاهااان و رااانوران 
غییار تژنتیکای و تغییریافته 

لغهای باهای ارگانیسمسلول

بعادی باا ترکیب چاپ ساه
ولید برای تژننتیکی ویرایش 

های زندهبافت

در انقالب صنعتی چهارموریآرروندهای فنبَاَ

بیولوژیکیدیجیتالیفیزیکی

انوسایل نقلیه خودر

چاپ سه بعدی

ههای پیشرفتربات

مواد ردید

هوش مصنوعی

اینترنت اشیاء

بالک چین

بزرگداده های 

یکوانتومهایهمحاسب

مهندسی ژنتیک

مصنوعیبیولوژی 

کویرایش بیولوژی

چاپ زیستی 

رایانش ابری

رانناده، خودروهای بادون 
هاای بادون ، شناورپهپادها
سرنشین 

ورت اشیای فیزیکی بصساخت 
اده چاپ الیه به الیه، با اساتف

بعاادی از یااک ماادل سااه
دیجیتالی

الً ما متفاوت صفات موادی با 
تاار، تاار، محکاامساابک

و ر ساازگارتتجدیدپذیرتر و 
و توانایی خودترمیمیدارای 
ها و اطالعاات پردازش دادهکنندگیخودپاک

می بر اساس مکانیک کوانتاو
به راای سیساتم دودویای 

کالسیک

تاً امنیت نسببا ذخیره داده ها 
قابل دست رس در هار باال و 

زمان و مکان

ادامه-آوریروند توسعه و تحول فن

.1396شوآب، : مأخذ
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آوریروند توسعه و تحول فنکسب وکارها متأثر از تغییرهای مهم ترین 

(آن هاو تجزیه و تحلیل پردازش )و دانش اطالعات ،نوین، مدیریت داده هاهای آوریوابستگی شدید سازمان ها به فن

انتظارهای مصرف کنندگانافزایش سطح 

و لزوم سفارشی سازی 
و شخصی سازی محصوالت

خدمات

لزوم گسترش دامنه 
رسانی از طریق خدمات
مجازیخدمات ارائه 

ا بمحصوالت لزوم توسعه 
دیجیتال، قابلیت های 
مقاومبادوام و 

آورینوآوری و تغییرهای فنسرعت باالی 

وکارهادر کسبشدت رقابت افزایش 

لزوم تمرکز بیشتر بر 
«محورسازمانی دانشفرهنگ »

برلزوم تمرکز بیشتر 
«نوآوریو های نوین، دانش آوریفن»

آوریهدایت سازمان متناسب با تحوالت دانش و فنرهت گرایانهرهبری دانشسبک لزوم استقرار 

لزوم تمرکز بیشتر بر
« رانسانی دانش گرا و فن آوسرمایه سرآمدی »

ده به کاهش فاصله تبدیل ای
محصول

لزوم چابکی و مدیریت 
تغییر در سازمان

ادامه-آوریروند توسعه و تحول فن
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گرادانشرهبری 
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گرارهبری دانش

دانش گراتعریف رهبری 

باطاات و ، ارتانگیازشهای مدیریت دانشای، از مؤلفهها و گرا با پشتیبانی از توسعه کانالدانشرهبران •

؛ کنند، استفاده میسازماننوآوری در کارگیری ارتقاء سرمایه انسانی برای هدایت عملکرد به

(Donate & de Pablo, 2015)

و «اشاتراک»، «ایجااد»باه یک نگرش یا عمل قابل مشاهده یاا مامنی گرایانه به عنوان رهبری دانش•

شود؛معی تحولی در تفکر و نتایج ربخشد؛ به نحوی که منجر به سرعت میدانش ردید از « برداریبهره»

(Mabey, Kulich, & Lorenzi-Cioldi, 2012)

دساازی توسعه ناوآوری و توانمندانشی، مدیریت برای نیروی محرک گرایانه به عنوان یک رهبری دانش•

(Donate and de Pablo, 2015). عمل می کندسرمایه انسانی سازمان 
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دانش گرارهبران های مشخصهمهم ترین 

؛آینده پژوهانهو نگاه چشم انداز راهبردیاز برخوردار •

میان سرمایه انسانی سازمان؛، تشویق کننده و ارتباط دهنده محرک•

؛تغییرعاملو انعطاف پذیر•

؛الگوو راهنما، مربی•

؛رفتارهای نوآورانهحامی •

در سازمان؛توسعه دانش و فن آوری تسهیل کننده •

سازمان؛در کننده یادگیری خالقانه تسهیل•

.سازماندر دانش مجری •

ادامه-گرارهبری دانش

Source: Debowski, 2006.
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گرا دردانشنقش رهبری 

ایجاد تحول دیجیتال 
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هاتعاریف تحول  دیجیتال در سازمان

ختار و هاای عملیااتی، سااوکار، رویاهفرآیندهای کسببر آوری اطالعات فنناشی از تغییرات بنیادین •

(Li et. al., 2018)؛سازمانیهای قابلیت

هاادر ساازمانو ابزارهاای دیجیتاال ها آوریپذیرش فنبه منظور افزایش سطح یک رویکرد مدیریتی•

(Bonnet and Nandan, 2011)سازمان؛و فرآیندهای ها در راستای تحول بنیادین فعالیت

ظور به منمند هوشابزارهای ارتماعی و های رسانهها، نظیر تحلیل دادههای ردیدآوریگیری از فنبهره•

لاق ارزش فرآیندهای عملیااتی و خهای مختلف مانند ارتباط با مشتریان، در زمینهعملکرد سازمان بهبود 

Westerman). افزوده et. al., 2011)

تحول دیجیتال در ایجاد گرا نقش رهبری دانش
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رهبری تحول دیجیتال

، راههنقشطراحی تحول دیجیتال نیازمند رهبری 

دهای ملواو ساازما ، تخصیص بهینه منابع

ساازیچنای  انتخاا  و ایاادهو همدیجیتالی

عت با هدف کسب منفرانی چارچو  مناسب حکم

  آفریهای تحولآوریحداکثری از اذیرش ف 

.در سازما  است

ادامه -دیجیتالتحول در ایجاد گرا نقش رهبری دانش

.1398نوری و همکاران، : مأخذ

رهبری تحول 

دیجیتال
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دیجیتالراه نقشه-1

است؛ازما  در سسازی تحول دیجیتالنیازهای ایادهمهمتری  ایش، یکی از راه دیجیتالتدوی  نقشه•

برای نیال تعیی  مراحل اجراییو های راهبردی گیریتدوی  جهتراه دیجیتال، به معنی تدوی  نقشه•

است؛در سازما  اهداف و راهبردهای تحول دیجیتال به 

توا  هاای مخرا برای گاروهتحول دیجیتال سازی در ایادهمسیر حرکت سازما راه دیجیتال، نقشه•

.سازدنفعا ، نمایا  میذی

ادامه -دیجیتالتحول در ایجاد گرا نقش رهبری دانش

Source: Zaoui & Souissi, 2020.
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دیجیتالمنابع -2

؛  استدیجیتال در سازماسه منبع اصوی برای اجرای موفق تحول ، انسانیو ف  آوری ، مالیمنابع•

لیک ، . ستاترکیب  مناسبی از منابع برخورداری از در سازما ، نیازمند دیجیتال تحقق ملوو  تحول •

نیز حائز اهمیت است؛1«منابعآمادگی »، «رس بود  منابعدر دست»عالوه بر 

و آوریدر چیادما  مناابع ماالی، فا اذیری سازما  انعلاف، به معنی «آمادگی منابع»اصلالح •

. استدیجیتالیهای های ایجاد نوآوریتسهیل زمینهبه منظور انسانی 

1. Resource Readiness

ادامه -دیجیتالتحول در ایجاد گرا نقش رهبری دانش

Source: Karimi & Walter, 2015 - Lokuge, et. Al., 2019.
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دیجیتالدهی سازما -3

ساازی ایا  هلذا ایاد. تاثیرگذار استابعاد سازما  همه تقریباً بر شد  در سازما  ها، فرآیند دیجیتالی•

.نخواهد بودموفق ، «سازما  دهی»تغییرات اساسی در فرآیند، بدو  

:های کویدی به شرح زیر دارددهی دیجیتال، نیاز به مؤلفهسازما •

o جدیدو شایستگی های مهارت ها کسب

oراستا با تحول دیجیتالهمهای جدید رهبریسبکگیری از بهره

o سازمانی جدید قابویت های ایجاد

o فرهنگ سازمانی مبتنی بر تفکر دیجیتالتقویت

o های کاریرویهبهبود

o در سازما مدیریت تغییر و اویایی

ادامه -دیجیتالتحول در ایجاد گرا نقش رهبری دانش

Source: Kohnke, 2017.
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دیجیتالرانی حکم-4

ک کماهدایت اقدام های دیجیتال در مسیر و جهت درست دیجیتال به سازما  ها در جهت رانی حکم•

؛می کند

؛می شودبدل گرا همو تالش ها به اقدام های منسجم همهدیجیتال، رانی حکموسیوه به •

« لنظاارت و کنتار»و « برنامه ریزی و هماهنگی»دیجیتال را می توا  در قالب دو مفهوم رانی حکم•

.تعری  کرد

ادامه -دیجیتالتحول در ایجاد گرا نقش رهبری دانش

Source: Westerman et. al., 2014.



17

سرمایه انسانی دانش گرا و فن آور
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فن آورانسانی دانش گرا و سرمایه 

ردیاد هایپیدایش الگومنجر به های دیجیتالی، پیشرفت های فن آورانه و تحولهای اخیر، در سال•

شده است؛کسب وکار 

مارورت و تالها به تحول دیجینیاز انسانآورانه اخیر، به صورت مستقیم و غیر مستقیم،تحوالت فن•

اند؛را افزایش دادهها دیجیتالی شدن سازمان

،مهاارتو میزان نیاز به اطالعات، داناشها، در نتیجه تعمیق و گسترش دیجیتالی شدن در سازمان•

کارها افزایش یافته است؛  برای انجام 

رمایه شاکل خاصای از ساتعداد و تناو  دانش و اطالعات، ها به شتابان وابستگی سازمانافزایش •

.استه دادشدت افزایش ها به را در سازمانآور و فنسرمایه انسانی دانش گرا تحت عنوان انسانی 
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ادامه-فن آورانسانی دانش گرا و سرمایه 

سازمان است؛کلیدی ترین سرمایه انسانی آور سرمایه انسانی دانش گرا و فن•

ورد ، مابه عنوان یک منبع و نهااده تولیادرا دانش و فن آوری آور، سرمایه انسانی دانش گرا و فن•

سروکار دارد؛داده هاو ایده هااستفاده قرار می دهد و به صورت ردی با 

ای هاآوریهای الزم برای خلق یا استفاده از فنمهارتدارای آور، و فنانسانی دانش گرا سرمایه •

.استردید
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فن آورویژگی های سرمایه انسانی دانش گرا و 

تصمیم گیریعمل بیشتر و پذیرش مسئولیت برای آزادی -1

ه دلیل کااهش ها بسازما سوی مدیرا  از مسئولیت  تصمیم گیری بیشتر به سرمایه انسانی واگذاری

کاافیکااری و آگااهی و تساو  فرآینادهای سلوح مدیریتی، ساده سازی و استانداردساازی 

فرآیندهای یادشده؛انسانی سازما  نسبت به سرمایه 

امروزیسازما  های در اختیار کننده تفویض عوامل تسهیل:

گااهیبخشنامه ها و آدر قالب آئی  نامه ها و و دستورالعمل های سازما  استانداردسازی رویه ها •

مختو ؛تصمیم گیری در موقعیت های فرآیند نسبت به سرمایه انسانی 

بتنای بار برای تصمیم گیری از طریق سیستم های ممورد نیاز رس قرار گرفت  اطالعات در دست•

.رایانه

(Cortada, 1998)
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ادامه-فن آورویژگی های سرمایه انسانی دانش گرا و 

عدم وابستگی به زمان و مکان مشخص برای انجام فعالیت ها-2

 از به دلیل بهره گیاری ملواودر هر زما  و مکا  دلخواه توانایی انجام فعالیت ها و ارائه خدمات  

؛ف  آوری اطالعات و ارتباطات

  به واسله جهاانی شاد ، توساعه خدمات در سلح بی  المووی ارائه امکاICT و ایجااد شابکه

-Corporate Finance Institute).بی  المووی کسب و کار CFI, 2020)

سازگاری و پاسخ گویی-3

  آ ؛ملوو  از برداری بهرهو سریع ف  آوری با تغییرهای سازگاریفراهم آمد  امکا

وکارهای کسبدر همه زمینهگویی ضرورت افزایش ااسخ.(Sherringham & Unhelkar, 2020)
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مقاوم بودن-4

 ها؛مورد نیاز برای سازما های کویدی شایستگیاز یکی

  کارد بار عموبرو  زای تأثیرگاذار واکنش ملوو  به شوك های آ  در توانایی یک سازما  و ارکا

؛...بار و آوری، تغییرهای بازار، عوامل اقتصادی، حوادث فاجعهسازما  ناشی از تغییرهای سریع ف 

ازما  و حفا  ساجهت های سرمایه انسانیها و قابویتایجاد و ارتقاء ظرفیتریزی برای لزوم برنامه

.تمری ، آزمایشاز طریق مهارت آموزی، عمویات آ  در میا  بحرا  های مداوم محی  کسب و کار

(Sherringham & Unhelkar, 2020)

ادامه-فن آورویژگی های سرمایه انسانی دانش گرا و 
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آموزش و کسب مهارت های فن آورانه-5

  آورانههای ف ایشرفتهای مختو  به دلیل در بخشتغییر ترکیب سرمایه انسانی سازما  :

مند  های ارزشف  آور با مهارتنیاز به سرمایه انسانی افزایش 

کارهای کسب و برنامه ها و فعالیت

سازمان، توسعه و تحول های بهبودفعالیتسازمانهای روزانه و اررایی فعالیت

روزانهعمویات اجرایی و ( اتوماسیو )خودکارسازی •

های استفاده از اتوماسیو نیاز به مهارت•

تحول سازما  های  برنامهو ها اقدامافزایش اهمیت و نقش •

نه آوراهای ف مهارتمسئوه و حل نیاز سرمایه انسانی به مهارت•

آور فنافزایش تعداد سرمایه انسانی کاهش تعداد سرمایه انسانی

ادامه-فن آورویژگی های سرمایه انسانی دانش گرا و 
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آورهای سرمایه انسانی دانش گرا و فنمهارت

مهارت های بین فردی

مهارت های تیمیمهارت های مشاوره

رهبری، مدیریت و 

گیریتصمیم
پذیری انعطاف

ریمربی گری و تسهیل گ

مهارت های کسب و کار

تفکر راهبردیدرک کسب و کار

یرنوآوری و مدیریت تغیطراحی سازمانی

ارتباطاتدرک رهانی 

مهارت های فن آورانه

ICTمهارت های 
پردازش داده های 

بزرگ

استخراج و تحلیل 

داده ها و اطالعات

فاده تصمیم گیری با است

از هوش مصنوعی

ادامه-فن آورویژگی های سرمایه انسانی دانش گرا و 

Source: Lawler & Boudreau, 2018.
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فرهنگ دانش محور
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فرهنگ دانش محور

، باعا  انیتأثیر بر رفتار سرمایه انسنماید که با را خوق می، ارزش هایی فرهنگ سازمانی دانش محور•

در وری ارتقاء سالح فا  آو نوآوری توسعه، سازی مدیریت دانشیایادهبا در رابله ایجاد انگیزش 

Leidner)گردند؛ میسازما   et al., 2006)

ک تحریاکند کاه ضام  در سازما  حاکم میعناصر خاص فرهنگی را محور، سازمانی دانشفرهنگ •

فعالیت های نوآورانه، سلح اذیرش و آمادگی برای اساتفاده از ف  آوری هاای جدیاد را افازایش

؛ دهندمی

ا، مشوق مجموعه رفتارهایی هستند که از طریق آ  هاهای برخوردار از فرهنگ دانش محور، سازما •

ر برابر سرمایه انسانی خالق و ااسخ گو دمی گذارند و به دانش و ایده های خود را به اشتراك همکارا  

(Gold et al., 2001).  می شوندمحیلی تبدیل تغییرهای 
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محورفرهنگ سازمانی دانشگرا در توسعه نقش رهبران دانش

ش، رفتارهاای در سیستم فرهنگی یک سازما  به منظور فراهم کرد  محیلی که در آ ، تسهیم و کاربرد دانتغییر •

؛شودانجام رهبرا  سازما  نوآورانه و توسعه ف  آوری، به عنوا  یک ارزش توقی گردد، باید توس  

رفتارهاایز بایاد انه تنها باید نشأت گرفته از ارتباطات مدیریتی باشاد، بوکاه حمایت از نظام فرهنگی جدید، •

؛تاثیر اذیردرهبر دانش گرا یک 

: دهندانجام میبرای ایاده سازی فرهنگ دانش محور در سازما  خود دانش گرا که رهبرا  فعالیت هایی •
o اهداف سازمانی در میا  همکارا ؛خوق چشم انداز بوندمدت

o  ویج آ  در میا  و تر( به ویژه تغییرات ف  آورانه)نسبت به تغییر و تحوالت در سازما  دیدگاه باز و منعل  داشت

همکارا ؛

o در همکارا ؛تشویق رفتارهای نوآورانه

o در سازما ؛توسعه اعتماد

o؛توسعه فرهنگ یادگیری مستمر و خالقانه

o به همکارا تفویض اختیار و ها اشتباهتحمل باالی .(Oliver & Kandadi, 2006)

ادامه-دانش محورفرهنگ 
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تحولویژگی رهبران موفق در ایجاد 

بینش و توانایی درک 
ها و اتخاذ نااطمینانی
های مناسبسیاست

ر ریسک پذیری و اتخاذ تدابی
لزومرسورانه در مواقع 

پژوهی و رصد آینده
نوینفن آوری های 

تصمیم گیری مبتنی بر 
آوریاطالعات و فن

سرآمدی سرمایه توسعه و 
آورانسانی دانش گرا و فن

فرهنگ سازمانیدهنده اشاعه
محوردانش

ویژگی رهبران موفق در 

تحولایجاد 



گنجخردمند، به رنج اندر است ای 

رنجنابرده گنج، نیابد کسی 

حکیم ابوالقاسم فردوسی
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