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 چکیده

باالدست استراتژ  ی اسناد  چشم   کیو  سند  مانند  بکشور  ا  ستیانداز  بر  و  دانش  یهانظام  جادیساله  محور 

  ییاجرا  یهااز دستگاه   کیهر    ن،یا  دارند. عالوه بر  د یکتأ  ،یتعامالت در تبادل اطالعات کاربرد  یریگشکل 

ا به  راهبر  جادیکشور  مد  انیبندانش  یهانظام   یو  م  تیریو  حوزه  در  .  اندموظفخود    یهاتیمورأدانش 

بر دانش    ی مبتن  یهانظام  جادیبه ا  ی دولت  ی هاها و سازماناز دستگاه   کیتوجه هر    ی عامل اصل  ،ی قانون  فیتکال

دانش محور،    یهانظام  جادیدر ا  ی کالن  یهادرخواست  نیوجود چن  گر،یشده است. از طرف د  انیبندانش  ای

در    ی دولت  ریو غ  ی چه دولت  ایو    ی حقوق   ای  ی قیشده است که چه به شکل حق  ی مانکارانیپ  یریگموجب شکل 

  ، یقانون  فیدر جذب و مصرف اعتبارات با توجه به تکال  ی کنون  یاند. فضاخود را آغاز کرده  تیفعال  نهیزم  نیا

فرا  عیعامل تسر نظا  ندیدر  دانش در   تیریاز مد  یصورت ظاهر  یریگدانش محور و شکل  یها مسفارش 

 فارغ از استانداردهای  و نیز بعضاً  منسجم رینامتوازن و غ  ح،یصح ریغ  جادیمختلف، شده است. ا  یهادستگاه 

 یهانظام  جادیگوناگون در ا  یهاکشور در دستگاه  ی و مل  ی بوم  اتیبه مقتض  ی دانش و عدم توجه کاف   تیریمد

توان به آنها پرداخت.  می و کالن    یی آورده است که در قالب دو مقوله اجرا  دیرا پد  یی هادانش محور، چالش

از چالشنهایتاً در راستای   دانش کشور  تیریمد  ی عال  یشورا  یریگشکل های موجود،  ، در راستای عبور 

 پیشنهاد شده است. تدوین سند ملی ایجاد و راهبری نظام مدیریت دانش 

های خرد و کالن، ایران، تکالیف قانونی، چالش  دولتیمدیریت دانش، بخش   واژگان كلیدي:

 دانش کشور  ت یریمد یعال یشورا استانداردسازی و هماهنگی، 

 

سازمان  ،یالملل  نیب  یهایو همکار یاطالعات و دانش، دفتر ارتباطات علم تیریمد اریو استاد یعلم تئی عضو ه  1.

 Mazi_lib@yahoo.com ،یوزارت جهاد کشاورز ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یتحق

 رسانی از دانشگاه شیراز و دکترای مدیریت و تکنولوژی دانش از دانشگاه ملی مالزی دکتری کتابداری و اطالع
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 مقدمه

  اعالم   هایبرنامه  و  اهداف  و  کشور   توسعه  هایبرنامه  ساله،  بیست  انداز  سند چشم  به  نگاهی   با

 اهداف تحقق. 1کند حرکت موردنظر راهبردی هایبرنامه راستای در بایستمی دولت شده،

  دانش  فکری،  هایسرمایه  به  توجه  بدون  کشور،   پایدار  توسعه  در   ساله  بیست  اندازچشم  برنامه

  در.  یستن  پذیرامکان  موجود،  امکانات   و  ترویجی  دانش   اطالعاتی،  منابع  انواع  انسانی،  نیروی

  از   دانش  ترویج  و   بنیاندانش   هاینظام  ایجاد  در   دانش  بر  مبتنی   تفکری   فقدان   حاضر  حال

  جامع   سند  در  فوق،  راهبردی  سند  بر  عالوه.  است  کشور  در  برانگیزچالش   نقاط  ترین اصلی

  اشاره   ملی  اقدام  و  کالن  راهبرد  یک  عنوان  به  دانش   مدیریت  نظام  ایجاد  مقوله  به  کشور  علمی

های مختلف، هر یک  در بخش   نظام  کلی   های سیاست  متن   در   که   است  ذکر  قابل.  2است   شده

های مدیریت دانش به منظور تبادل نظام مند دانش های ذیربط، مکلف به ایجاد نظاماز دستگاه

 . 3اندشده

حاصل از فکر و    هی( و سرمایرونی اطالعات)دانش ب  یریانتشار و بکارگ  د،ی تول  تیریمد

در    .ندیدانش گو  تیریرا مد  یبه اهداف سازمان  یاب ی ( به منظور دست یافراد)دانش درون  شهیاند

  ی و دانش درون   ی حیدانش تصر  ا ی  یرونی دانش، دانش بر دو گونه است: دانش ب  تیرینظام مد

شده در انواع  یعبارت است از: دانش ثبت، ضبط و کدگذار یرونی دانش ب ی. دانش ضمن  ای

دستنامهرسانه سند،  کتاب،  مانند  د ها.  منابع  وب،  صفحات  شن   یداریها،  منابع    ،یدار ی و 

ترویجی  ،کی الکترون  یاطالعات ا  منابع  به  دانش اصطالحاً  ن یو...،  از    ز ی ن  یدانش طول   ،نوع 

  نیانسان، به ا  شهیل از فکر، تجربه و اندعبارت است از: دانش حاص  یدانش درون .ندیگویم

 . ندیگویم زی ن یدانش عرض ،نوع از دانش اصطالحاً

 

برنامه1.  انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  1382كشور.ريزي  سازمان مديريت و  هجري    1404، سند چشم 

  ر.ريزي كشوشمسي. تهران: سازمان مديريت و برنامه

  ي . تهران: شورايمقام معظم رهبر  اتیكشور، ابالغ  ي ، سند نقشه جامع علم1390.يانقالب فرهنگ  يعال  يشورا2. 

  .يانقالب فرهنگ يعال

نظام.  صیمجمع تشخ. 3 تشخ  ي كل  ي هااستی. س1391مصلحت  تهران: مجمع    ص ینظام در بخش كشاورزي. 

  مصلحت نظام.
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بردن    یپ  زی شدن و مشارکت در دانش و ن  می سه   وهی دانش بر سر ش  تیریبحث عمده مد

دانش،   تیریمد گری. به عبارت داست گرانیدانش به د ن یبه نوع دانش هر فرد و هم انتقال ا

ها را داشته و به  دانش در سازمان  ندی فهم فرا  قی و عمل است که قصد تعم  قی از تحق  یاحوزه

ش  ابزارهاوهی توسعه  و  برنامه  یبانی پشت  یها  دانش جهت  انتقال  اجتماع   یاقتصاد  یهااز    ی و 

مدیم دارا   تیریپردازد.  مهم    یدانش  بعد  توانااستدو  و  دانش  اداره  دانش    یی:  خلق 

را    ازی ن  وردم  کاربردی یا دانش   دانش، اطالعات  تیری د اول مددانش(. در مور  اتی )حدیجد

ن  یبرا زمان  ازمندی فرد  م  موردنیاز  در  فعالیفراهم  شامل  دوم  مورد  اکتساب،    یهاتی کند. 

و خالق  ع،یتوز  ق،یتلف  برا  تیکاربرد  نها  اتیبهبود عمل  یدانش  است که   ت یمز  تاًی سازمان 

 کند. یم جادی سازمان ا یبرا ی رقابت 

  هر   برقراری   در  فکری  زیربنای  وحدت  و   یکپارچگی  دانش،   مدیریت  تئوری  مبنای  بر

  یکم،وبیست  قرن  نوین   هاییافته  اساس  بر.  است  دانش   مبنای  بر  مدار  توسعه  پویای  نظام

  به   توجه  با .  است  مداردانش   جامعه  معماری   حوزه   در  بشری  دستاورد   آخرین   دانش   مدیریت

  دانش  از  سطحی  نهایت  در  و  اقتصادی  مختلف  سطوح  و  طبقات  ها،فرهنگ  از  جوامع  اینکه

ها،  دستگاه  تمامی  برای  واحد  ای نسخه  دانش   مدیریت  نظام  ایجاد  در   لذا   ند،ابرخوردار  متفاوت 

 بر عالوه فوق، موارد از هر یک در دانش  مدیریت بنابراین . 1ندارد  ها و جوامع وجودسازمان

  را  بشری دانش  اشتراک و تالقی  نقطه حال عین   در ،است جوامع  از یک هر  به منحصر اینکه

  فرایند   اجزاء  بر  مبتنی   عملیات  و   ها  روش   راهبردها،   از   استفاده   با  رهگذر   این  از .  کند  می  فراهم 

  است   یافته  سازمان  که  را  جامعه  یا  سازمان  یک  در  منحصر  دانش  میان  نسبت  توانمی  دانش،

  و   یافتگیتوسعه  میزان  که   است  اینگونه .   کرد  مشخص   گوناگون،  منظرهای  از  بشری  دانش   با

  موجب   حوزه،   آن  در  بشری  دانش   با  آن  مقایسه   و  خاص  حوزه  یک  در  دانش  افزونگی

(  هاتاکتیک) کار انجام هایروش  ، (هااستراتژی)کالن اهداف  ضعف و قوت نقاط یی شناسا

 

1. Marouf, L. N., & Agarwal, N. K. 2016. “Are faculty members ready? Individual factors 

affecting knowledge management readiness in universities”. Journal of Information & 

Knowledge Management, 15(3). 
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  توجیه   و  تصحیح   تبیین،   به  و   شده   دانش  از   خاص   حوزه  آن  در(  هاخروجی) حاصله  نتایج  و

 .پردازدمی دانش  بر مبتنی مدیریت دید از آن

.  است   هوشمند  هایفناوری  و  سازمان  انسان،  شامل  دانش   مدیریت  نظام  کلیدی  عناصر

  محور دانش   مندنظام  بسترهای  ایجاد  موجب  دانش،  مجرای  از  یکدیگر  با  عنصر  سه  این   تعامل

  تحلیل   طریق  از  سازمان   در  موجود   دانش   تعریف  و  یی شناسا  دانش،  مدیریت  نظام  در.  شودمی

  خلق   به  نهایتاً  و  شده  سازمان  دانش   تولید  در   یی پویا  موجب  دانش،   مدیریت  فنون  کاربرد  و

 نظام  کلیدی   عنصر  اولین  . 1گردد می  منجر  دانش   حیات   چرخه  در   پایدار  توسعه  و  دانش 

  خدمت   در دانش،  تولیدکننده  و خردمند موجود  عنوان به انسان.  است انسان دانش، مدیریت

  عنصر   دومین   سازمان،.  است  اهمیت  حائز  بسیار  آن،  کنندهکاربردی  و  کنندهاستفاده  و  دانش 

  شناخته   دانش   مدیریت  نظام  اسکلت  یا  ساختار  عنوان  به  که  است  دانش   مدیریت  فرایند  از

  است،  شده  تشکیل   عملکرد  و  وظایف  شرح  اهداف،  از  سازمانی  هر  اینکه  به   توجه  با.  2شود می

  تعیین  و  سازمان  عملکرد  و  وظایف  شرح  اهداف،  هایحوزه  در  بایستمی  دانش   تبیین   در

  دانش  با   موارد  این   مجموعه  و  یکدیگر  به  نسبت   هریک  یی کارا  و   وریبهره  صحت،   میزان

  که   است  هوشمند  هایفناوری  دانش،  مدیریت  نظام  در  سوم  گیرد. عنصر  قرار  مدنظر  جهانی

  اهداف،   با  دانش   کاربران  و  کارکنان   مدیران،  ترکیب  یعنی  سازمان  و  انسان  عنصر  دو  تعامل  از

  فناوری   بسترهای  و  هاروش  ها،دانش   به  توجه.  آیدمی  بوجود  عملکرد  و  وظایف  شرح

گیری  شکل  اطالعات،  معماری  هوشمند،  و  خبره  هاینظام  قبیل  از  ارتباطات  و  اطالعات

سازمان  مخازن ایجاد  هستیدانش،  مبنای  بر  دانش  مهندسی  نیز  و  دانش  و شناسیهای    ها، 

 دانش  مدیریت  نظام  طراحی  در  که  است  مواردی  جمله  از   موردنیاز،  افزارینرم  هایبسته

  .3گیردمی قرار مدنظر

 

1. Mezghani, E., Exposito, E. and Drira. K. (2016) A collaborative methodology for 

tacit knowledge management: Application to scientific research”. Future 

Generation Computer Systems, 54, 450-455. 

2. Zekić-Sušac, M., Has, A. (2015) Data Mining as Support to Knowledge 

Management in Marketing, Business Systems Research, 6(2), 18-30. 

3. Mezghani, E., Exposito, E. and Drira. K. (2016)  
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 نظام  ایجاد موجب هوشمند،  های فناوری و سازمان انسان، عناصر ترکیب بر حاکم تفکر

 مدیریت  هوشمند  هاینظام  سازیپیاده   دیگر،  طرف  از.  گرددمی   دانش   مدیریت  هوشمند

  این به بایستمی و دارد بستگی سازمان آن در دانش  پیشرفت سطح به  سازمانی هر در  دانش 

دیگر، سطح  از دیدگاهی  .  1است   سازمان  آن  سرمایه  سازمانی  هر  دانش  که  کرد  کید أت   نکته 

گیرد. مراتب معرفت  پیشرفت دانش با تحلیل مراتب معرفت در سازمان، مورد بررسی قرار می

های علمی  در هر سازمانی در برگیرنده حوزه داده)اطالعات آماری(، حوزه اطالعات)یافته

امور   سازمانی)هدایت  خرد  و  ترویجی(  و  کاربردی  دانش)اطالعات  حوزه  پژوهشی(،  و 

ت. قابل ذکر است که مراتب فوق در هر سازمانی قابل مشاهده یا گسترش  محور( اس دانش 

ها از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است. بنابر آنچه گفته  لیکن عرصه وجودی آن  است؛  

نظام ایجاد    در   شده  محقق   تجارب  از   برداریگرته  امکان  تنها  نه   محور، های دانش شد، در 

  نظام   تئوری  نظر  از  نیز  بودن  پذیرامکان  صورت   در   هبلک  نیست؛   میسر  دیگر  هایسازمان

  سازمان   همان  به  منحصر  دانش   مدیریت  سازمانی  هر  در  زیرا  ،است  مردود  دانش   مدیریت

   .است

های  بخش   در  دانش   مدیریت  عملیاتی  سازیپیاده  منظور  به  شد،  گفته  آنچه  به  عنایت  با

  فرایند   گرفتن   نظر  در  و  موجود  امکانات  و  مقتضیات  به  توجه  با  بایستمی  مختلف کشور،

ملی    مفهومی  الگوهای  تدوین   به  های مختلف،عرصه  در  آن مصرف  چگونگی  و  دانش   تولید

  انسان   بایست می  الگوها  این .  کرد  اقدام  یا الگوهای مفهومی منحصر به فرد سازمانی یا بومی 

  راهبردهای   و  سازمان  جایگاه  بگیرد،  نظر  در  دانش   کنندهمصرف  و  تولیدکننده  عنوان  به  را

  تکیه   با  نهایت   در  و  نماید، دانش فردی و سازمانی را مهندسی نماید  ترسیم  را  آن  کالن  و  خرد

  یک   ایجاد  و  دانش   تبادل  جهت  ارتباطات، در  و  اطالعات  فناوری  امکانات  خبره،  هاینظام   بر

 

1.Mohamed, S.F. and Zaibon, S.B. (2004) Artificial Intelligence Support For 

Knowledge Management in Construction. Proceedings, Knowledge Management 

International Conference and Exhibition (KMICE 2004), Faculty of Information 

Technology, Universiti Utara Malaysia. p.p. 395-403. 
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ایجاد انسجام و  عالوه بر این، در راستای حرکت به سمت    .1کرد   حرکت  محوردانش   نظام

های دانش محور در بخش اجرایی کشور و تبعیت از استانداردهای  هماهنگی در ایجاد نظام

هایی از طریق  بایست سازوکاری در تدوین سند راهبردی ایجاد چنین نظاممدیریت دانش، می

  نی در پنجم یک شورای راهبردی شکل گیرد. قابل ذکر است که این پیشنهاد برای اولین بار 

آبان    30پنجشنبه  در  کتابداران)تاک(    ی هادهیها و انشست تجربهدر    کنگره متخصصان علوم 

مل  1398ماه   کتابخانه  و  اسناد  سازمان  قلم  تاالر  ارائه    رانیا  یاسالم  یجمهور  یدر 

 .2( 1398گزاری لیزنا، شد)خبر

 عالی مدیریت دانش  . پیشینه پژوهی در ایجاد شورای2

  وی   اول  معاون  یا  و  جمهور رئیس   که   شودمی  گفته  اهایی ربه شو   اصطالح   در   عالی   شورای 

جایگاه و اهمیت    به  توجه   کشور، با  در  شوراها   سطوح  .باشد  داشته  عهده  بر  را  آن  ریاست

 مقاصد  برای   عالی  . شوراهایاست  محلی  شوراهای  و  عالی   سطح  دو  در  ها در قانون اساسی آن

  از   هاآن  اختیارات  و حدود  گردندمی  تأسیس   اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سیاسی،  خاص

  انقالب   عالی  شورای  مصوبات  ،نمونه  عنوان  به  است.  برخوردار  خاصی  قانونی  جایگاه

  عالی   شورای  مصوبات  همچنین .  است  قانون  حکم  در  ملی  امنیت  عالی  شورای  و  فرهنگی

  خاصی  جایگاه از شود،می  وضع  کشور  اداری  ساختار  و  نظام  در  تحول  ایجاد  برای  که  اداری

عالی با برخورداری    شوراهای   مصوبات   و  اختیارات   به این ترتیب، گسترده.  است  برخوردار 

 آن  بر  ایویژه  الزامات  و  است  حاکمیتی  و  کشوری  سطوح  دارای  از جایگاه قانونی خاص،

 .3است  مترتب

 

1.Julitawaty, Wily. 2016. “Management and Artificial Intelligence: Note” 

International Journal of Economics & Management Sciences, 5 (5):   

 

ا(  1398)زنایل  یخبرگزار  . 2 و  تجربه  ده  تاک  دهیارائه  نشست  در  ماه    30  :کتابدارانه  .   1398آبان 

https://www.lisna.ir/main/40682 
  صدا   خبری  ایران. پژوهش  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  براساس  شوراها  نقش  و  ( اهمیت1395مقدم، فرشته )  .3

 https://www.iribnews.ir/fa/news/1553296وسیما. 
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کشور،  پرسابقه عالی  شوراهای  از  نوع  سال    « معارف  عالی  شورای»ترین  در  که  است 

افراد اصالحهای سازمانبا تالش  13001 در ضرورت نوسازی نظام   2اندیشیافته غیردولتی 

 تغییر  با  1317  سال  در«  فرهنگ  عالی  شورای»  4سیس شد. أدر انجمن معارف ت  3آموزش ایران

  تدوین  و  هافعالیت  بر  نظارت  برای  قانونی  مرجع  عنوان  به  و  تشکیل  « معارف  عالی  شورای»  نام

شورا در حوزه آموزش    این بخشی از وظایف    ،1344  سال  در  .شد  تعیین  آموزشی  مقررات

، وزارت علوم، وظایف این  1347در سال    .سپرده شد«  هادانشگاه  مرکزی  شورای»  به   عالی

  آموزش   مؤسسات  انحالل  و   توسعه  تأسیس،  شورای»  1348  سال   شورا را به عهده گرفت و در 

  سرانجام   .شد  عالی  آموزش  هایسسهؤ م  فعالیت  چگونگی  مورد  در  تصمیم   اتخاذ   مأمور  «عالی

  در   .داد  تغییر « عالی   آموزش  گسترش  شورای»  به  را  شورا  این   نام  وزیران  هیئت  1349در سال  

  را   عالی  آموزش  هایسیاست  تعیین   مسئولیت  ،« بازگشایی  و  نوگشایی  شورای»  ،1361  سال

به    مجدداً  1364  درسال  مزبور  شورای   نام  ها، دانشگاه  بازگشایی  از   پس.  گرفت  برعهده

بخشی    « شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی. »5کرد   تغییر»  عالی  آموزش  گسترش  شورای»

 1359  از وظایف کالن سیاستگزاری در آموزش عالی کشور را بر عهده دارد که در سال

  هماهنگی   ایجاد  هدف  با  1383فناوری در سال    و  تحقیقات  علوم،  عالی  شورایسیس شد.  أت

 درسال .  6  شد  تشکیل  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  حوزه  در  گذاری سیاست  در  یکپارچگی  و

 

.  569(:  3)  1. ادوار،  1300اسفند    20شورای ملی،    معارف: مجلس   عالی  شورای  ( قانون1300مجلس شورای ملی)   .1

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90680 
:  تهران   حقیقتخواه،   مهدی   ترجمه   قاجار،   دوران   در  فرهنگی اصالح  گفتمان   و دین  آموزش،(  1381)ام.  مونیکا  رنیگر،   .2

 . 205ققنوس،ص 

 . 516-483(: 7)  2( شورای عالی معارف: موافقان . مخالفان. پیام بهارستان،  1389شوهانی، سیاوش)  .3

 . 236،ص  1( یادگار عمر، خاطراتی از سرگذشت، تهران: دهخدا، ج 1352صدیق، عیسی). 4

عالی) . 5 آموزش  گسترش  شر1383دفتر  دفتر  ؟(  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تهران:  تاریخچه.  و  وظایف  ح 

 https://gostaresh.msrt.ir/fa/page/399گسترش آموزش عالی. 

( قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: مصوبات مجلی  1383مجلس شورای اسالمی). 6

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94172. 17336، شماره . روزنامه رسمی1383مرداد ماه سال   18شورا، 
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 و  1هنر  و  فرهنگ وزارت  در  « ریزیبرنامه  شورای»  قسمت  دو به  فرهنگ  عالی  شورای  ،1343

که این شورا    2گردید  تقسیم  و پرورش  آموزش  وزارت  در   « پرورش   و  آموزش   عالی   شورای»

 .  3شد  تشکیل  « پرورش و آموزش  عالی شورای»با عنوان  مجدداً 1358در سال 

 عالی مدیریت دانش . پیشینه شوراهای عالی در ارتباط با شورای 3

د در ایجاد، راهبری  ن توان پردازیم که به نحوی میدر این بخش به ارائه پیشینه شوراهایی می

و توسعه شورای عالی مدیریت دانش، نقش مهمی داشته باشند و این شوراهای عالی به دو  

 گردند.میدسته شوراهای مرتبط  و شوراهای پشتیبان تقسیم 

 دانش مدیریت عالی شوراهای عالی مرتبط با شورای 1.3

به عنوان مراحل پایه در ایجاد    توانندشناسی، میاینگونه از شوراهای عالی از دیدگاه معرفت

سیاست دیدگاه  از  یا  شوند  گرفته  نظر  در  دانش  مدیریت  عالی  در  ذگشورای  اری 

  ایجاد   ها درتوان از تجارب و دستاوردهای آنافزاری، میافزاری و نرم های سختزیرساخت

 دانش استفاده کرد.  مدیریت عالی  شورای

 رسانیاطالع  عالی شورای 1.1.3

  شورای   تشکیل شد.  1377اردیبهشت    8شورا با مصوبه شورای انقالب فرهنگی در تاریخ  این  

مراکز    و  ها شبکه  هدایت   و  رسانی اطالع  امر  در   گذاریسیاست  منظور   بهرسانی  اطالع  عالی

زمینه    در  مدتبلند  و  مدت  میان  های برنامه  تدوین   و  هاآن  فعالیت  هماهنگی   و  اطالعاتی 

 

سال؛ معرفی واحد اسناد شورای عالی آموزش و پرورش. رشد    110( شورایی به قدمت  1392روح بخش، م ). 1

 . 21-20:  52آموزش تاریخ، 

پرورش،  . 2 و  آموزش  وزا1381وزارت  عمومی  روابط  تهران:  پرورش.  و  آموزش  عالی  شورای  تاریخچه  رت  . 

پرورش.   و  -https://www.medu.ir/fa/shora/part/dpT/pageآموزش 

id/4605?ocode=1000000744 
( الیحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش: مصوبات شورای انقالب:  1358شورای انقالب). 3

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/98604. 451، صفحه 1، شماره 1. دوره 1358بهمن سال   27
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این شورا    .1شکل گرفته است   در ایران،  رسانیاطالع  کاربردی  و  ایتوسعه  بنیادی،  تحقیقات

  عالی  شورای  به  1395  سال در  که  است ترین شوراها با مقوله مدیریت دانش  از جمله نزدیک

معرفت  .شد  الحاق  مجازی  فضای دیدگاه  اطالعاز  علم  مدیریت شناسی،  طریق  از  رسانی 

نماید. با در نظر گرفتن اینکه گام بنیادین در  رسانی اقدام میاطالعاطالعات به راهبری امور  

از دیدگاه کاربردی    است؛گیری نظام مدیریت اطالعات  تحقق نظام مدیریت دانش، شکل

 عالی مدیریت دانش خواهد بود.    کردن اطالعات، این شورا در ارتباط مستقیم با شورای

 شورای عالی فناوری اطالعات  2.1.3

  و   ارتباطات  وزارت  پیشنهاد  به  بنا    1384خرداد ماه  سال    4  مورخ  جلسه  در  وزیران  هیأت

، شامل  هدف شورایید کرد.  أرا ت  اطالعات  فناوری   عالی   شورایسیس  أ، تاطالعات  فناوری

اطالعات  قلمرو  در  ملی  راهبردهای  تدوین   و  اریذگسیاست برنامه  ،فناوری    های تدوین 

  اطالعات   فناوری  قلمرو  در  و کاربردی  بنیادی  هایپژوهش   توسعه  برای  بلندمدت  و  مدتمیان

تجارب و سابقه این شورا    .2است   در کشور  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  کاربری  گسترش  و

مقوله   زیرساخت  اریگذسیاستدر  امر  میدر  اطالعات  فناوری  تحلیل  های  در  تواند 

محور در تحلیل وظایف شورای عالی مدیریت دانش  های دانش های ایجاد نظامزیرساخت

  مؤثر واقع گردد.  

 کشور انفورماتیک عالی شورای 3.1.3

تاریخ   در  انقالب  شورای  مصوبه  با  ماه    4این شورا  استقرار  1359تیر  منظور    نظام   یک  به 

ت در کشور  ابتدای  أ انفورماتیکی  از  انفورماتیک  عالی  به    وابسته سیس  أ تسیس شد. شورای 

  ملی   منابع  اتالف  جلوگیری از  و  دادن  بودجه بود که در راستای سروسامان  و  برنامه  سازمان

 

فرهنگی،    انقالب عالی  شوورای  رسوانی: مصووباتاطالع عالی  شوورای نامه آیین  (1377فرهنگی)  انقالب عالی  شوورای  1.

رسوووووومووووی.    روزنووووامووووه  1377.3.23-15521  شووووووموووواره   از  نووووقوووول.  1377اردیووووبووووهشووووووت    8

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100570 
.  1384  سال    ماه   خرداد  4  وزیران،  هیات  اطالعات: مصوبات  فناوری  عالی  شورای  ( اساسنامه1384ن)وزیرا  تأهی   2.

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/123287های مجلس شورای اسالمی.  تهران: مرکز پژوهش



176 

 شناسی دانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
تم

هف
 ،

ره 
ما

ش
24 ،

ز 
ایی

پ
99

 

برمی نظام 1داشت کشور گام  از جمله زیرساخت.  یا کامپیوتری  و  های اطالعات مکانیزه  ها 

تواند  و می  است محتواهای تحلیل اطالعات هستند که دارای سنخیت با مبانی مدیریت دانش  

تاریخ   در  شورا،  نی بنیادین شورای عالی مدیریت دانش، مدنظر قرار گیرد. این در راستای مبا

  .2شد  منتقل مجازی فضای عالی  شورای آن به وظایف کلیه و شد منحل 1397مهر ماه  30

 شوراهای پشتیبان شورای عالی مدیریت دانش 2.3

م حوزه  ماهیت  به  توجه  با  شوراها،  از  آنأاینگونه  میموریت  دیدگاه ها  از  توانند 

به سیاستمعرفت از طرف ذگشناسی،  نمایند.  اری و راهبری تولید داده و اطالعات، اقدام 

به عنوان سیاستگ ار در امر مصرف و تبادل داده و اطالعات،  ذدیگر، برخی از این شوراها 

  شوند. با عنایت به ماهیت پیش گفته است که این شوراها در سیر مراتب معرفت شناخته می

می آنها،  مصرف  شیوه  و  اطالعات  و  داده  تواید  عالی  در  شورای  پشتیبان  عنوان  به  توانند 

 مدیریت دانش در نظر گرفته شوند. 

 شورای عالی آمار  1.2.3

.  سپرده شد  کشور   وزارت  به   وو هدایت آن    شد   تشکیل   آمار  عالی  شورای   1320  سال   در

  شورای   ایجاد  مجدداً  ضرورت،  بنابر  ران ای  آمار  مرکز  قانون  اصالح   با  1353  سال  در   سرانجام،

قانون  در  آمار  عالی این شورا   بینیپیش   این    کننده هماهنگ  مرجع  ترین مهم  عنوان  به  شد. 

. آمار و اطالعات از  3گرددمحسوب می  کشور  آماری  نظام  رکن   کشور،  آماری   هایفعالیت

تفکیک معرفتعناصر  دیدگاه  از  معرفت  مراتب  در  در  ناپذیر  شوند.  نظر گرفته میشناسی 

گیری داده به عنوان منبع بنیادین محاسبات در تولید اطالعات محسوب  آمار در نقش شکل

 

.  1359تیر ماه    4انقالب،    کشور: شورای  انفورماتیک   عالی  شورای   تشکیل   قانونی  ( الیحه1359انقالب)  شورای   .1

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/98983. 657(: 1) 1روزنامه رسمی،  

  جلسه  1  شماره  انفورماتیک: مصوبه عالی شورای  اجرایی وظایف تکلیف  ( تعیین1395مجازی) فضای ملی مرکز  2.

     . 97/07/30 مورخ سوم و پنجاه 

ایران.   (1399ایران)  مارآ  مرکز.3 آمار  مرکز  تهران:  آمار.  شورایعالی  گیری  شکل  تاریخچه 

https://www.amar.org.ir 
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بنابراین، این شورا    شود.در نظر گرفته میگیری دانش  به عنوان ارکان اساسی شکلشده و  

 . باشد داشته عالی مدیریت دانش  شورای تواند ارتباط مستقیم با  می

 کشور  علمی هایپژوهش  شورای 2.2.3

نامه شورای  30فرهنگی در    انقالب  عالی  کشور از طریق شورای  علمی  هایپژوهش   آئین 

سال   ماه  رسید)شورای  1368آبان  تصویب  به  1(1368فرهنگی،    انقالب   عالی  به  توجه  با   .

کشور، این    علمی  هایریزی و راهبری پژوهش اری، برنامهذگماهیت این شورا در سیاست

دانش   مدیریت  با حوزه  تنگاتنگ  ارتباط  در  معرفت  استشورا  ماهیت  نظر گرفتن  در  با   .

های  شناختی حوزه مدیریت دانش که قسمت عمده تولید اطالعات کاربردی را ناشی از یافته

های این شورا در ارتباط مستقیم با میزان  گیرد، وظایف و گستره فعالیتپژوهشی در نظر می

تحقق مدیریت دانش در کشور است. از طرف دیگر، سازوکارهای مدیریت دانش  توسعه و

های علمی در  تواند در رفع موانع در ایجاد بستر مناسب برای توسعه و پشتیبانی پژوهش می

 بدیلی را ایفا نماید. کشور، نقش بی

 عالی  آموزش  و فرهنگ عالی شورای 3.2.3

  یک   به منظور ایجاد  1359اردیبهشت سال    17ریخ  این شورا با مصوبه شورای انقالب در تا

سیس  أت   بنیادی  های پژوهش   در   جدید  معیارهای  برقراری  و  آموزش عالی  در  نو  آموزشی  نظام

. 2است   عالی  آموزش و فرهنگ  وزارت به وابسته عالی آموزش و فرهنگ عالی شد. شورای

به  در تولید و    عالی در کشوراری و راهبری امور آموزش  ذگکید بر سیاستأ این شورا با ت

گیری و راهبری نظام پیشنهادی  تواند در شکلبه شکل مستقیم می  مصرف اطالعات  خصوص 

بایست  . به عبارت دیگر، وظایف این شورا مینقش داشته باشدشورای عالی مدیریت دانش  

 گیری شورای عالی مدیرت دانش در ارتباط قرار گیرد. با وظایف شکل

 

 

شورای 1368فرهنگی)  انقالب  عالی   شورای.1 صفحه    انقالب   عالی  (  اول،  سال  .  55فرهنگی. 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100059 
  17انقالب،    شورای   عالی: مصوبات   آموزش   و   گ فرهن  عالی   شورای  تشکیل   قانونی   ( الیحه 1359انقالب )  شورای   .2

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/98830. 551(:  1) 1.  روزنامه رسمی، 1359اردیبهشت 
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 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری  4.2.3

تصویب     مجلستوسط    1383  شهریورماه  در   فناوری   و  تحقیقات   علوم،   وزارت   قانونبا 

  در   هماهنگی  ایجاد  هدف  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  عالی  شورای  ،1اسالمی   شورای

شورا با  . این  2شد  تشکیل  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  حوزه  در   اجرایی  کالن  گذاریسیاست

از   3حوزه  اری های کالن در این  ذگتوجه به ماهیت آموزشی و پژوهشی آن در امر سیاست

سیاست عنوان  به  شناسی،  معرفت  شناخته  ذگدیدگاه  اطالعات  مصرف  و  تولید  امر  در  ار 

میمی شورا  این  ترتیب،  این  به  دانش  شود.  مدیریت  عالی  شورای  پشتیبان  عنوان  به  تواند 

 ایفا نماید.  کشور، نقش مهمی

 پرورش  و  آموزش عالی شورای 5.2.3

 .4سیس شد أ ت پرورش  و آموزش وزارت  در «و پرورش آموزش عالی شورای » 1343 درسال

انقالب در   با موصوبه شورای  قانونی  از طریق الیحه   مجدداً  1358آبان سال    18این شورا 

ریزی، توسعه و راهبری امور  ، هدایت، برنامهگذاری  سیاست  این شورا در  .5تشکیل گردید

یی  گیری است. از آنجامربوط به حوزه آموزش و پرورش دارای صالحیت و قدرت تصمیم

آمو و  دانش  مدیریت  میکه  شناخته  سکه  یک  روی  دو  عنوان  به  راهبردهای  زش  شوند، 

به این ترتیب،    استهای اشاعه دانش در نظام مدیریت دانش  آموزشی در راستای راهبردی

 

. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و  1396 سال در  عتف عالی  شورای قانونی  جایگاه  کسب (1399شورا) دبیرخانه . 1 

 https://www.msrt.ir/fa/news/38312فناوری، دبیرخانه. 

فناوری: مصوبات    و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تشکیالت  و  وظایف  اهداف،  قانون   (1383اسالمی)  شورای  مجلس  .2

شورا،   سال    18مجلی  ماه  شماره  1383مرداد  رسمی،  روزنامه   .17336  .

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94172 
وزارت  (؟1399شورا)  دبیرخانه  . 3 تهران:  دبیرخانه: مديريت دانش.    . دبیرخانه  فناوري،  و  تحقیقات  علوم،  امور 

https://www.atf.gov.ir/fa/shorayeali/ejraee/odabirkhaneh/modiratdanesh 
( تاريخچه شوراي عالي آموزش و پرورش. تهران: روابط عمومي وزارت آموزش  1381پرورش)   و   آموزش   وزارت   .4

 https://www.medu.ir/fa/shora/part/dpT/page-id/4605?ocode=1000000744و پرورش. 

پرورش: مصوبات شوراي انقالب:    و  آموزش   عالي   شوراي  تشکیل  به   راجع  قانوني  ( اليحه 1358ب)شوراي انقال  .5

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/98604. 451، صفحه  1، شماره 1. دوره 1358بهمن سال  27
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  بایست به محورهای همکاری دوجانبه با شورای عالی مدیریت دانش، می  در تشکیل شورای 

  گردد. پرورش، توجه   و آموزش  عالی

 مجازی فضای عالی شورای 6.2.3

  و   اطالعاتی  های  فناوری  فزاینده  گسترشبا توجه به    1390اسفند    17این شورا در مورخه   

  های فرصت  از   حداکثری  گیریبهره  جهت  در   هدفمند  و  وسیع  گذاریسرمایه  لزوم  و  ارتباطی 

  فضای   در  هماهنگی  و  گیریتصمیم  این شورا متولی سیاستگذاری،شد.    لی تشک  آن  از  ناشی

 مرکز  تحت عنوان   مرکزی  موظف به تشکیل  شورا  عالوه بر این، این   .  استکشور    مجازی

تیر ماه سال   31در تاریخ     مجازی  فضای  ملی  مرکز  . اساسنامهشد  کشور  مجازی  فضای  ملی

. با عنایت به اینکه شورای عالی پیشنهادی مدیریت دانش در فضای  1تصویب رسید  به 1391

فعال   سیاستاست  مجازی  و  راهبردی  وظایف  دلیل  به  و  ذگو  مجازی  عالی  شورای  اری 

 گیرد. وظایف اجرایی مرکز ملی فضای مجازی، هماهنگی با این نهادها مدنظر قرار می

 . تعیین وضعیت شوراهای عالی کشور 4

 ماه  تیر  18  مورخ  شوراها  دبیرخانه  ادغام  تصویب  خصوص  در  اداری  عالی  شورای  مصوبه 

بندی  دبیرخانه شوراهای عالی در ذیل چهار گروه موضوعی دسته  که  دهدنشان می   1386  سال

تعداد  شده ترتیب،  این  به  قرارگرفته  28اند.  موضوعی  مدخل  چهار  ذیل  عالی  اند. شورای 

ابالغ گردید،  1387 سال مهرماه 6 تاریخ  در که نظام مصلحت تشخیص لیکن، مصوبه مجمع

  قوانین  براساس  السابقکمافی  آنها  اعضاء   و  وظایف  و  اختیارات  حفظ  با  شورای عالی  18تعداد  

شوند. در این مصوبه قانونی تصریح نشده است که تکلیف  می  اداره  و  تشکیل  قبلی  ربطذی

حضور ندارند، چیست. در اینجا به  شورای عالی که در سیاهه شورای تشخیص مصلحت   10

ذکر مصوبه قوه مجریه که از کانال شورای عالی اداری و نیز مصوبه قوه مقننه که از طریق  

 پردازیم. یید و ابالغ شده است، میأمجمع تشخیص مصلحت ت

 شوراها دبیرخانه ادغام  تصویب خصوص در اداری عالی شورای مصوبه 1.4

 

مجازي،    فضاي   عالي   ( وظايف و اختیارات مركز ملي فضاي مجازي. تهران: شوراي 1399مجازي)  فضاي   ملي   مركز .  1 

 http://www.majazi.ir/general_content/76437مجازي.  فضاي ملي  مركز
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  پیشنهاد   به  بنا  1386تیر ماه سال    18  مورخ  جلسه  سومین   و  یس  و  یکصد  در  اداری  عالی  شورای

جمهوری    اساسی  قانون  اهداف  تحقق  راستای  در  کشور،  ریزیبرنامه   و  مدیریت  رئیس سازمان

های  سیاست  و  شمسی  هجری  1404  افق  در  ایران  اسالمی  جمهوری  انداز چشم  و  ایران  اسالمی

  با اهدافی  و  توسعه  چهارم برنامه و ایران اسالمی  جمهوری  اساسی قانون  44 واصل نظام کلی

  گیری شوراهای عالی واحد در شکل  محتوای  با  مشابه  متعدد و  تشکیالت  از  پرهیز:  بر  مبتنی

تصمیمات عامل  می  موضوع  در  متعارض  گاهی  شاید  و  متراکم  متعدد  این  واحد  به  شود. 

پوشانی یا  شوراهایی که دارای هم ادغام و انسجام و هماهنگی  و ساماندهی ترتیب، ضرورت

اجتناب هستند،  مشابه  بنابراین،  استناپذیر  موضوعات    تمام   با  موجود  شوراهای  دبیرخانه. 

  یکدیگر   در  زیر  شرح  به  و  اختیارات  و  شباهت وظایف  و  نوع  به  توجه  با  اختیارات  و  وظایف

 گردند. می ادغام دولت هایکمیسیون در یا

  دبیرخانه شوراهای  ادغام با اقتصادی ریزیبرنامه و مدیریت عالی شورای دبیرخانه( الف 

 :شودمی تشکیل  زیر

  شورای غیرنفتی/    صادرات  توسعه  عالی  شورای  اشتغال/  عالی   شورای اقتصاد/  شورای 

شورای   عالی   عالی  شورای   مهندسی/  و  فنی   خدمات  صادرات   هماهنگی  عالی  صادرات/ 

  تأمین و  رفاه  عالی شورای  ارزی/  ذخیره صندوق  امنای  هیئت صنعتی/  و تجاری   آزاد مناطق

 مصرف.  الگوی عالی   شورای بیمه/  عالی  شورایاعتبار/  و پول شورای اجتماعی/ 

  زیر   شوراهای  دبیرخانه  ادغام  با  فناوری  و  پژوهش   آموزش،  عالی  شورای  دبیرخانه(  ب

 :گرددمی تشکیل 

  عالی   شورای اطالعات/  فناوری  عالی شورای فناوری/   و تحقیقات علوم، عالی شورای 

  تبادل   فضا   امنیت   عالی  شورایاتمی/    انرژی  شورای قضایی/    عالی  شورای رسانی/اطالع

  نهضت   پشتیبانی   عالی  شورای   پرورش/  و  آموزش  عالی   شورایکشور/    اطالعات

  عالی   شورای کاربردی/    علمی  عالی  شورای انفورماتیک/    عالی   شورای سوادآموزی/  

 استاندارد  عالی  شورای فناوری/  زیست

  دولت  زیست محیط  و صنعت زیربنایی، امور کمیسیون شوراهای ذیل در دبیرخانه( ج

 :گردندمی ادغام
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 زیست/  محیط  حفاظت  عالی شورای انرژی/  عالی  شورایآب/  عالی  شورای  

فرهنگی    کمیسیون  دبیرخانه  در  گردشگری  و  فرهنگی  میراث   عالی  شورای  دبیرخانه(  د

 .1گردندمی ادغام دولت

 عالی  شوراهای  وضعیت تعیین قانون 2.4

شوراها در    دبیرخانه  ادغام  تصویب  خصوص  در  اداری  عالی  شورای  با عنایت به مصوبه

 1387اردیبهشت    20مورخ    علنی  در جلسه  مصوب  عالی  شوراهای  وضعیت  ، تعیین 1386سال  

  به   عالی  شوراهای   اصالح  و   ادغام  وضعیت شد،   تعیین   طرح دوفوریتی  عنوان   با  که   مجلس 

  جمهوری   اساسی  دوازدهم قانون  و  یکصد  اصل  و مطابقشد    تقدیم  اسالمی   شورایمجلس 

تاریخ    که  گردید  ارسال  نظام  مصلحت   تشخیص   مجمع  به   ایران  اسالمی  مهرماه سال    6در 

  اختیارات  حفظ   با ذیل  شوراهای  قانون این تصویب  تاریخ مجمع رسید. از آن به تأیید  1387

 :گردندمی  اداره   و  تشکیل   قبلی  ربط ذی  قوانین  براساس  السابقکمافی  آنها  و اعضاء   وظایف  و

  عالی   شورای  پرورش/    و   آموزش  عالی   شورای  فناوری/    و  تحقیقات   علوم،  عالی  شورای 

  شورای  انرژی/    عالی  شورای اتمی/    انرژی  اطالعات/ شورای  فناوری  عالی شورای فضائی/  

  و  رفاه  عالی  غیرنفتی/ شورای  صادرات  توسعه  عالی  شورای اشتغال/    عالی  شورای اقتصاد/  

 ارزی/    ذخیره  حساب   امناء   هیأت  آب/    عالی   شورای بیمه/    عالی  شورای اجتماعی/    تأمین 

 استاندارد/    عالی  شورای گردشگری/  و  فرهنگی  میراث  عالی  شورای اعتبار/  و  پول  شورای

 .2انفورماتیک   عالی شورای  زیست/ محیط حفاظت  عالی  شورای

 مجازی فضای عالی شورای در اطالعات فناوری عالی شورای ادغام طرح 3.4

نمونه به  بخش  از  دراین  درطرحای  که  ادغام  ایجاد    های  در  پیشنهادی  موضوع  با  ارتباط 

دفتر پردازیم.  می  است  دانش  مدیریت  عالی    ای   پژوهش   مرکز  نوین   هایفناوری  شورای 

 

  شوراي   شوراها: مصوبات  دبیرخانه  ادغام  تصويب  خصوص  در  اداري  عالي  شوراي  ( مصوبه1386اداري)   عالي  شوراي  .1

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133785. 1386تیرماه سال  18اداري،  عالي

     6مصلحت،   تشخیص  مجمع   عالي: مصوبات  شوراهاي   وضعیت   تعیین  ( قانون 1387نظام)  مصلحت   تشخیص  مجمع   2.

مجمع1387  سال  مهرماه دبیرخانه  تهران:   مصلحت.     تشخیص  . 
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/134279  
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  ادغام  طرح  درباره  را  خود  کارشناسی  نظر  اظهار  گزارشی  در  اسالمی  شورای  مجلس 

  فضای اطالعات، انفورماتیک و امنیترسانی، فناوری عالی مرتبط با امور اطالع  هایشورای

  طرح   مجازی،  فضای  عالی  شورای   گیریبا شکل  اعالم کرد.  1393اطالعات در سال    تبادل

  کاری موازی  و  به منظور جلوگیری از تفریق  مجازی  فضای  عالی  شورای  دراین شوار    ادغام

  حقوقی   اشکاالت  موانع و    به  توجه  با  .مطرح شد  مجازی  فضای   اریذگسیاست  عرصه  در

وظایف این دو شورا    هایهمپوشانی  از  ناشی  هایاز چالش   مقرر شد که به منظور پرهیز  طرح،

توسعه   شورای   وظایف   کشور،  سطح  در   الکترونیکی   دولت  و   الکترونیکی  کاربردهای   در 

اموربرنامه  و  هماهنگی  به   صرفاً  اطالعات  فناوری  عالی در  فناوری    ریزی  حوزه  اجرایی 

ماه سال  1یابد  قلیلت   اطالعات مرداد  این درحالی است که در  از  1386.  ، سخنگوی دولت 

  عالی   شورای  جمله  از  شورا  چهار  تشکیل  و  دولت  عالی  شورای  28  ادغام  شدن طرح  نهایی

شوراهای  آوری فن   و  پژوهش   آموزش، دربرگیرنده    ، « اطالعات   آوریفن »  عالی  که 

 .2، خبر داده بود است، « انفورماتیک» و «کشور اطالعات تبادل فضای امنیت» ،« رسانی اطالع»

 گیری و وضعیت کنونی شوراهای عالی . نتایج حاصل از تحلیل شکل5

شکل در  اجرایی  و  قانونی  مصوبات  میبررسی  نشان  عالی  شوراهای  شمار  گیری  که  دهد 

زمینه در  عالی  شوراهای  از  حدودی  زیادی  تا  یا  گوناگون  موضوعی  تهای  سیس  أمشابه، 

اولین شورای عالی)شورای عالی معارف( در  سیس  أتاند. قابل ذکر است که از تاریخ  شده

از شوراهای عالی    1300سال   متعددی  ملی، شمار  شده  سیس  أتشمسی در مجلس شورای 

شان متوقف  گیری یا فعالیتاست. برخی از این شوراها، پس از مدت کوتاهی پس از شکل

ادغام شده اند. هدف ایجاد    ؛اندوراهای مشابه که دارای هم پوشانی بودهشده است و یا در ش

رویه در  تصمیمانسجام  متحد  حوزههای  در  حذف  گیری  یا  ادغام  عامل  مشابه،  های 

گیری مانند قوه مققننه یا مجریه، بوده است.  شوراهای عالی از طریق مجاری قانونی تصمیم

 

مهرماه    29مجازي،    ضايفناوري اطالعات و شوراي عالي  فعالي    ( طرح ادغام شوراي1393خبرگزاري تسنیم )  1.

1393  .https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/07/29/535644    

))  ايران  دانشجويان  خبرگزاري   2. آيا1386ايسنا(    موازي  شوراهاي  وظايف  عالي،  شوراهاي  ادغام  وجود  با   (. 

 https://www.isna.ir/news/8605-15078. 1386مرداد  29مانند؟ مي پابرجا چنانهم
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ی از شوراهای عالی، تفویض اختیار به شوراهای عالی  از جمله دالیل مهم در ایجاد شمارکثیر

قانون در  در  رویه  همین  لیکن،  شود.  حاصل  تسریع  کشور  امور  در  تا  است  بوده  گذاری 

متناقض بوده است. از طرف   گذاری های موازی یا بعضاًشوراهای عالی مشابه، عامل قانون

های کالن در قالب قوانین  دهد که در مواردی نیز تصمیمدیگر، نتایج پیشینه پژوهی نشان می

وضع شده در شوراهای عالی با قوانین مجلس در تضاد قرار گرفته است. این وضعیت عامل 

نحوی که  به  گردد،  گذاری در کشور میسازی کالن و قانوناصلی ایجاد چالش در تصمیم

تعیین تکلیف این شرایط نیازمند ورود قوای مجریه و مقننه به بحث است تا به وضعیت پیش  

 گفته سامان دهند. 

در   که  است  نهفته  نکته  این  در  است  شده  حاصل  پژوهی  پیشینه  از  که  دیگری  نتیجه 

به تصمیم نیاز  با سرعت مورد نظر بوده، شوراهای عالی سازی و قانونمواردی که    گذاری 

در امور حساس کشوری    گیری شوراهای عالی، معموالًاند. این روش در شکلشکل گرفته

حوزه فناورییا  مانند  نوظهور  علیهای  است.  درآمده  اجرا  به  نوین  کاستیهای  و  رغم  ها 

های موازی شوراهای عالی که در همپوشانی محتوایی با یکدیگر شکل گرفته است،  فعالیت

سازی نقش  اری و تصمیمذ گخوریم که در فرایند سیاستاها بر مید موفقی از شور اربه مو

اند. شاید در اینجا این نکته به ذهن متبادر گردد که بعضی از انواع  شایان توجهی، بازی کرده

اند. به همین دلیل،  آفرین بودهز اهمیت و نقش ئشوراهای عالی بنابر مقتضیات زمانی خود حا

توجه به مقتضیات اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی، دیگر محلی    پس از گذار از نقطه اهمیت با

بایست حذف یا در بستر سایر شوراهای عالی ادغام شوند. این نکته،  از اعراب ندارند و می

در مباحث تکنولوژیک، نشأت   ویژهبههای پدیدآمده، ممکن است از تحوالت یا دگردیسی

انفو حوزه  یا  بحث  مثال،  عنوان  به  باشد.  دههگرفته  به  میالدی    60یا    50های  رماتیک 

گردد که شکل متحول شده آن فناوری اطالعات است. در این راستا، فناوری اطالعات  بازمی

می نظر  به  تر  قدیم  مجازی،  فضای  نسبت  به  از  نیز  بیشتر  مجازی،  فضای  حساسیت  یا  آید 

تواند، حوزه تکنولوژی اطالعات را نیز  فناوری اطالعات است و یا حوزه فضای مجاری می

دهد که شورایی تحت عنوان شورای عالی  نتایج پیشینه پژوهی نشان می  در نهایتدر برگیرد.  

سیس نشده است. عالوه بر این، شوراهایی که به  أ مدیریت دانش در کشور تاکنون محقق و ت
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می قرارنحوی  پیشنهادی  شورای  از  پشتیبانی  یا  ارتباط  در  مقوله  توانند  به  گیرند، 

توان گفت که  اند.  بنابراین میاری و راهبری کالن حوزه مدیریت دانش نپرداختهذگسیاست

بنیان و  های دانش ماهیت مدرن و نوین مدیریت دانش، نیازهای کشور در زمینه ایجاد نظام

انش  گیری شورای عالی مدیریت دتکالیف قانونی در این زمینه، عامل اصلی در ایجاد و شکل

های دانش محور استاندارد  گیری نظاماری و راهبری هماهنگ در شکلذگبه منظور سیاست

 و اثر بخش، است. 

 گیری شورای عالی مدیریت دانش . مبادی بحث پیرامون شکل6

پژوهی و نیز تحلیل وضعیت شوراهای عالی  تکیه بر نتایج حاصل از پیشینه  در این بخش، با

ه  ئل مرتبط و پشتیبان شورای عالی مدیرت دانش، به تبیین مس  شوراهای به خصوص  در کشور،  

 تیریمد  یعال  یشورا  یریگ ضرورت شکلی،  نی ب ش ی مورد پ  یاهداف و کاربردهاپژوهش،  

 تیریمد  یعال   ی شورا  ایجاد  شنهاد ی پ  ینوآور  زانی ماجتماعی طرح و  -یاقتصاد  هیتوج  ،دانش 

 پردازیم. می دانش 

 له ئتعریف مس  1.6

 ترویج   و  بنیاندانش   هاینظام  ایجاد  در  دانش تخصصی  بر  مبتنی  تفکری  فقدان  حاضر  حال  در

از طرف دیگر فقدان الگوهای نظری  .  است  کشور  در  برانگیزچالش   نقاط  ترین اصلی  از  دانش 

عامل ایجاد چالش    فزاینده  یهای مدیریت دانش ملی به شکلو مفهومی بومی در ایجاد نظام

. گرته براری از الگوهای  استدانش محور غیربومی و استاندارد    هایدر ایجاد و راهبری نظام

نمی کمک  موجود  مشکالت  این  رفع  به  نیز  دیگر  کشورهای  در  دانش  از  مدیریت  کند. 

  بدون   کشور،  پایدار  توسعه  در  ساله  بیست  اندازچشم  برنامه  اهداف  دیدگاهی دیگر، تحقق

  و   ترویجی  دانش   اطالعاتی،  منابع  انواع  انسانی،  نیروی  دانش   فکری،  هایسرمایه  به  توجه

  علمی   جامع  سند  در  فوق،  راهبردی  سند  بر  عالوه  نیست.  پذیر  امکان  موجود،  امکانات

  اشاره   ملی  اقدام  و  کالن  راهبرد  یک  عنوان  به  دانش   مدیریت  نظام  ایجاد  مقوله  به  کشور

های مختلف، هر  بخش در    نظام  کلی   هایسیاست  متن  در  که  است  ذکر  قابل.  است  شده

دستگاه از  ذییک  نظامهای  ایجاد  به  مکلف  تبادل  ربط،  منظور  به  دانش  مدیریت  های 
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های دولتی در  ایجاد انگیزه در دستگاه  یعامل اصل  ،یقانون  فی . تکالاندمند دانش شدهنظام

طه،  های دولتی در این رابانش شده است. تکالیف دستگاهدهای مدیریت    ایجاد و راهبری نظا

های غیراستاندارد مدیریت دانش  غیرمتخصص در ایجاد نظام  مانکارانی پ  یری گموجب شکل

  ، ی قانون فیدر جذب و مصرف اعتبارات با توجه به تکال یکنون  یفضا در کشور شده است.

تسر فرا  عیعامل  نظام  ندیدر  شکلدانش   یهاسفارش  و  ظاهر  یری گمحور  از    یصورت 

منسجم  ری و غ  نامتوازن  ح،ی صح ری غ   جادیمختلف شده است. ا  یهادانش در دستگاه  تیریمد

  ی و مل  یبوم اتی به مقتض  یدانش و عدم توجه کاف  تیریمد  یفارغ از استانداردها بعضاً زی و ن

دستگاه در  ا  یهاکشور  در  ها  جادی گوناگون  محور،    ی نظام  شکلدانش  گیری  عامل 

عبور از    یدر راستابنابراین،    هایی است.راهبری چنین نظامی اجرایی و کالن در  هاچالش 

سند    نیتدو  یراستا  دردانش کشور    تیریمد  یعال  یشورا  یری گ موجود، شکل  یهاچالش 

   گردد.یم شنهادیدانش پ تیریمد هاینظاماستاندارد  یو راهبر جاد یاآن در  یمل

 بینیاهداف و کاربردهای مورد پیش 2.6

شورای عالی مدیریت دانش در کشور، در مرحله اول، منجر به بر قراری ارتباط  گیری شکل

رسانی، فناوری اطالعات،  مند بین وظایف شوراهای مرتبط مانند شوراهای عالی اطالعنظام

انفورماتیک و شورای عالی آمار شده و عامل توانمندسازی شوراهای پشتیبان مانند شوراهای  

فرهنگکشو   علمی  های پژوهش   عالی علوم،   و  آموزش  عالی،  آموزش  و  ر،    پرورش، 

مند داده، اطالعات و دانش  مفناوری و فضای مجازی در راستای تولید و اشاعه نظا  و  تحقیقات 

. قابل ذکر است که  استآفرینان در کشور  نفعان و نقش ای برای کلیه ذیدر فضای شبکه

پی انحالل شوراهای عالی  یا  ادغام  نام،  تغییر  از  عالی مدیریت دانش  ش فارغ  گفته، شورای 

ظرفیتمی از  دانش تواند  جامعه  یک  تحقق  راستای  در  شوراها  این  تجارب  و  و  ها  بنیان 

گرا در تمرکز هدفمند  های منسجم و هممحور سود جوید. در مرحله بعد ایجاد سیاستدانش 

تحقق اهداف های کالن و راهبردی کشور، منجر به  تولید و اشاعه دانش بر مبنای سیاست

.  گرددمیکننده مناسب  های توسعه از طریق تبادل دانش در زمان مناسب برای استفادهبرنامه

عالوه بر این سند راهبردی ایجاد و راهبری مدیریت دانش به عنوان یک راهنمای استاندارد  
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افزاری  افزاری و نرمهای سختسازی ساختاری و محتوایی دانش در قالب نظامدر هماهنگ

نظام ایجاد  به  دانش متناسب،  نیاهای  رفع  راستای  در  کارایی حداکثری  با  داده،  ز بنیان  های 

بینی اشاره  انجامد. در ذیل به برخی از نتایج مورد انتظار و پیش اطالعات و دانش در کشور می

 :گرددمی

های اجرایی  های منسجم و یکپارچه مدیریت دانش در سطح کلیه دستگاهایجاد نظام  -

 ور کش

بنیان بر اساس مقتضیات ملی در راستای  های دانش تدوین سند راهبردی توسعه نظام  -

 المللی دانش تخصصی روز مدیریت دانش در سطح بین 

نظام- اشاعه  و  پردازش  فرایند ذخیره،  با  استانداردسازی  دانش  و  اطالعات  داده،  مند 

 های داخل و خارج از کشور تکیه بر توانمندی

های مدیریت سازی در ایجاد و راهبری نظامگیری و تصمیمرکن تصمیمگیری  شکل  -

 های اجرایی کشور دانش در کلیه دستگاه

مند بین متولیان داده،  محور در ارتباط نظامهای هوشمند دانش ایجاد مرجع تحول نظام  -

های  استراتژینگر در تدوین  های مختلف در راستای تحلیل کلاطالعات و دانش در دستگاه

 خرد و کالن  

نظام  - هدفمند  نگهداری  و  مستمر  هدایت  بستر  طریق  ایجاد  از  دانش  مدیریت  های 

 های متولی کنندگان نهایی و دستگاهتحلیل بازخوردهای استفاده

بستر تمرکز در سیاست  - نظامذگایجاد  راهبری  و  اری توسعه و  های مدیریت دانش 

 های اجرایی و بخش خصوصی ر متمرکز در کلیه دستگاهها به شکل غیایجاد و کاربرد آن

 گیری شورای عالی مدیریت دانشضرورت شکل 3.6

های دانش محور در اسناد  در حال حاضر، در کشور شاهد بلوغ و توسعه تفکر ایجاد نظام

های توسعه و اسناد جامع توسعه  انداز، برنامهاستراتژیک و باالدستی کشور مانند سند چشم

بر ایجاد نظام  ویژهبهعلمی و   این اسناد و قوانین  های  در قوانین مصوب کشوری هستیم. 

دانش دانش  و  خصوص  بنیان،  محور  ت به  کشور  مجریه  قوه  تکالیف  أ در  این  دارند.  کید 
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دانش، مکلف های مدیریت  های اجرایی را به ایجاد و راهبری نظامراهبردی و قانونی، دستگاه

های رقابتی در  اند. از دیدگاهی دیگر، بخش خصوصی نیز به منظور دستیابی به مزیتکرده

اری،  ذگبنیان، نشان داده است. لیکن، سیاستهای دانش بازار، تمایل خود را به ایجاد نظام

استانداردسازی و راهبری واحد و استاندارد که بر اساس اصول علمی مدیریت دانش شکل  

به  گرفت  نیاز  بنابراین، راهبرد کالن، قوانین مصوب و  باشند، در کشور محقق نشده است.  ه 

های مدیریت دانش در کشور وجود دارد، لیکن متخصصان این حوزه در  گیری نظامشکل

. به همین دلیل، افراد کم آشنا یا غیرمتخصص  گردندنمیمراکز آموزش عالی کشور تربیت  

های صوری و ظاهری مدیریت دانش را که  اند و نظامل شدهبه شکل پیمانکاران، وارد عم

گیری  آورند. این مقوله نه تنها به شکلالمللی نیست، به اجرا در میمنطبق با استانداردهای بین 

دانش نظام منجر  های  می  گردد؛نمیبنیان  ضایع  را  کشور  انسانی  و  مالی  منابع  کند.  بلکه 

منظور سیاست به  من ذگبنابراین،  فعالیتاری  استانداردسازی  های  ها در اجرای طرحسجم و 

بنیان و نیز ایجاد الگوها و مبانی نظری ملی و بومی مدیریت دانش  های دانش گیری نظامشکل

نظام راهبری  و  ایجاد  سند  قالب  میدر  دانش،  مدیریت  مدیریت های  عالی  بایست شورای 

 دانش محقق گردد.   

 طرحی اجتماع -یاقتصاد  هیتوج 4.6

های هوشمند و استاندارد مدیریت دانش در هر سازمانی در برگیرنده گیری نظاممراتب شکل

اطالعات)یافته حوزه  آماری(،  داده)اطالعات  حوزه  حوزه  پژوهشی(،  و  علمی  های 

دانش  امور  سازمانی)هدایت  خرد  و  ترویجی(  و  کاربردی  است.  دانش)اطالعات  محور( 

معرفت دیدگاه  از  فوق  نظامشنامراتب  در  زمانی  دانش سی  محقق  های  که    گرددمیمحور 

و   کالن  راهبردی  سند  یک  مبنای  بر  و  شده  تدوین  ملی  نظری  الگوهای  و  استانداردها 

ارائه هدفمند آمار،  سیاست نمایند.  فرادستگاهی در کشور حرکت  های متمرکز، منسجم و 

ذی به  تخصصی  دانش  و  کاربردی  نقش اطالعات  و  در  نفعان  مختلف  عرصهآفرینان  های 

نظام طریق  از  دانش کشور  بهرههای  سطح  افزایش  ایجاد  عامل  منسجم،  در  بنیان  وری 

گیری مشاغل نوین، از  شکل  . ایجاد زمینه برای توسعه مشاغل و گرددمیهای مختلف  بخش 
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بنیان استاندارد و منسجم در کاهش آمار بیکاری است.  های دانش مزایای اقتصادی ایجاد نظام

های مدیریت دانش که مبتنی بر دانش تخصصی تدوین شده باشند، زمینه  طرف دیگر نظاماز  

کننده فراهم  ایجاد بازارهای دانش را در توزیع انواع محصوالت و بدون واسطه به مصرف

خدمات  می و  کاالها  توزیع  در  هزینه  و  قیمت  کاهش  عامل  که  د  .استآورد    دگاهیاز 

عامل      ،های مختلف کشور پردازش و تبادل دانش در بخش   در   مدیریت دانش اقتصادی، نظام  

  در نهایت و    و ارزش افزوده  یوربهرهکنندگان نهایی و افزایش سطح  استفادهافزایش دانش  

نظام تبادل    ن ی کنندگان بالقوه و بالفعل ااستفاده  ه ی کل  ب،ی ترت  نیبه ا.  استکار  ورونق کسب

مزا از  مختلف  دانش در عرصه  یریپذدسترس  یایدانش  اقتصادهای  توسعه  عامل  و    یکه 

بهره  یاجتماع  خواهد شد،  مکشور  اجتماعی    گردند.یمند  و  اقصادی  توسعه  بنیادین  شرط 

محور  های دانش اری و راهبری ایجاد نظامذگمورد نظر، ایجاد سازوکار هماهنگ در سیاست

سازی  گیری و تصمیمتصمیمیابد که یک مرجع  . این مهم زمانی تحقق میاستبنیان  و دانش 

های  به تدوین سند استاندارد مدیریت دانش اقدام نماید و عملیاتی شدن آن را از طریق اهرم

نماید. این مرجع تصمیم گیری، شورای عالی مدیریت دانش کشور خواهد  قانونی تضمین 

 بود.

 میزان نوآوری پیشنهاد  5.6

باالدست استراتژ  یاسناد  مانند سند چ  کیو  بکشور  انداز  علمی  و    ساله   ستی شم  سند جامع 

قانون افزایش سطح   22از ماده    « بند ج»، و نیز قوانین و مقررات مصوب به عنوان مثال  کشور

بر  بهره ت  محوردانش   یها نظام  جادیاوری  دانش،  مدیریت  بر  مبتنی  دارند. أکشاورزی  کید 

  تاکنون چنین شورایی در کشور دهد که  نتایج پیشینه پژوهی در ایجاد شوراهای عالی نشان می

شکل نگرفته است و حتی در اساسنامه، اهداف و وظایف شوراهای عالی در حوزه فناوری  

اشاره دانش  مدیریت  مبانی  به  نیز،  مجازی  و فضای  ارتباطات  است.  اطالعات،  نشده  ای 

 های مدیریت دانش درلیکن در ایجاد، استانداردسازی، تدوین رهنمودها و راهبری نظام

های اجرایی کشور مانند ریاست جمهوری  ترین ارکانکشور، متولی کالنی در سطح عالی

پیشنهاد   لذا،  ندارد.  برقرار   تیریمد  یعال   یشورا  یری گشکلوجود  در  کشور    ی دانش 
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  یی اجرا  یهامحور در دستگاهدانش   ی هانظام  جاد یدر ا  یانسجام و استانداردساز  ،ی هماهنگ

 است.امری نوین و بدیع 

 های ایجاد نظام مدیریت دانش در کشور چالش. 7

همانگونه که پیشتر اشاره کردیم، اسناد باالدستی و استراتژیک کشور مانند سند چشم انداز  

نظام ایجاد  بر  ساله  دانش بیست  شکلهای  و  اطالعات  محور  تبادل  در  تعامالت  گیری 

اجرایی کشور به ایجاد و راهبری  های  این، هر یک از دستگاه  کید دارند. عالوه برأ کاربردی، ت

دانش نظام مهای  حوزه  در  دانش  مدیریت  و  خود  أبنیان  های  تکالیف  اندموظفموریت   .

های مبتنی  های دولتی به ایجاد نظامها و سازمانقانونی، عامل اصلی توجه هر یک از دستگاه

یا دانش  ی در ایجاد  های کالناز طرف دیگر، وجود چنین درخواستبنیان است.  بر دانش 

گیری پیمانکارانی شده است که چه به شکل حقیقی یا  محور، موجب شکلهای دانش نظام

اند. فضای کنونی  حقوقی و یا چه دولتی و غیردولتی در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده

سفارش   فرایند  در  تسریع  عامل  قانونی،  تکالیف  به  توجه  با  اعتبارات  مصرف  و  در جذب 

شکلدانش های  نظام و  دستگاهمحور  در  دانش  مدیریت  از  ظاهری  صورت  های  گیری 

مختلف، شده است. ایجاد غیر صحیح، نامتوازن و غیرمنسجم مدیریت دانش و عدم توجه  

دستگاه در  کشور  ملی  و  بومی  مقتضیات  به  نظامکافی  ایجاد  در  گوناگون  های  های 

ها  ب دو مقوله اجرایی و کالن به آنهایی را پدید آورده است که در قالمحور، چالش دانش 

 نماییم.  اشاره می

 های مدیریت دانشچالش ها در اجرای طرح 1.7

شکله در  خالی  فضای  و  قانونی  الزامات  کردیم،  بیان  پیشتر  که  نظاممانگونه  های  گیری 

هایی از افراد حقیقی و حقوقی  های متعددی توسط گروهمدار، سبب شده است که طرحدانش 

های متفاوت در دست طراحی، در حال اجرا یا خاتمه یافته باشند. نتایج حاصله از  دستگاهدر  

چالش یافته تحلیل  به  که  اخیر  کالن  های  بطور  دانش  مدیریت  تحلیل    1های  حیطه  در 

 

 1397،  . تهران: نیک پنداررانيا  ي كشاورز  جيدانش در ترو   تير ينظام مد   جادي ا  يشنهادیسند پ.  مازيار امیرحسیني   1.



190 

 شناسی دانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
تم

هف
 ،

ره 
ما

ش
24 ،

ز 
ایی

پ
99

 

اجرای طرحپیمانکاران، طرح دامنه  و  یافته  است،  های خاتمه  پرداخته  دانش  مدیریت  های 

 :   استها های ذیل در امور اجرایی این طرحکننده چالش نمایان

آکادمیک:  1.1.7 آموزش  آکادمیک    فقدان  عنوان یک حوزه  به  دانش  مدیریت 

. این در  نیستسسات و مراکز آموزش عالی کشور  ؤبرخوردار از یک رشته دانشگاهی در م

تا    10دانشگاهی بین  حالی است که این رشته دانشگاهی بطور میانگین دارای سابقه تدریس  

دانشگاه  15 در  اخیر  کشورها  ساله  سایر  حوزه  استهای  که  است  این  توجه  قابل  نکته   .

، لیکن   استهای دولتی و غیر دولتی  مدیریت دانش دارای فضای اشتغال در داخل دستگاه

حوزه این  آموزش    التحصیلفارغ  در  فقدان  ندارد.  وجود  کشور  عالی  آموزش  مراکز  از 

های مدیریت  ر این حوزه باعث شده است که پیمانکاران یا مجریان ایجاد نظامآکادمیک د

    دانش در کشور از تخصص موضوعی این حوزه به شکل آکادمیک برخوردار نباشند.

ای مدیریت دانش  ماهیت میان رشته:  های دیگر در این حوزهحضور تخصص  2.1.7

این رشته شده است. به این ترتیب، هر  های موضوعی به  عامل جذب متخصصان سایر حوزه

های مرتبط به مدیریت دانش مانند حوزه مدیریت، مدیریت منابع  یک از متخصصان حوزه

های  انسانی، تعلیم و تربیت، انفورماتیک و ارتباطات، علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی و نظام

نسبت به مدیریت دانش   خبره، علوم ارتباطات، علوم اجتماعی، بازرگانی و... دیدگاه خود را

به عبارت دیگر، هرکسی از ظن خویش یار این مقوله   به کلیت این موضوع تسری دهند. 

ن مطلع  آن  و ظرایف  کلیت موضوع  از  و  مقوله،    یستگشته  این  در  فیل« که  موالنا  شناسی 

در    های کنترل و مدیریت منابع انسانینماید. به عنوان مثال ایجاد نظامرا تداعی می  « تاریکی

 حکم مدیریت دانش ذخایر منابع انسانی در نظر گرفته شده است. 

آن:  3.1.7 به جای کلیت  از موضوع  بخشی  به  حضور کارشناسان    پرداختن 

اجرای حوزه و  دانش  مدیریت  اطالعات تخصصی در حوزه  فاقد  افراد  نیز  و  دیگر  های 

دیریت دانش در  های کالنی با عنوان مای آن، سبب شده است که طرحهای توسعهطرح

ها با شکل ظاهری مدیریت دانش یا در های مختلف، عملیاتی گردد. اینگونه طرحدستگاه

محور  برگیرنده بخشی از یک نظام مدیریت دانش، فرمت یا شکل صوری یک نظام دانش 
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اند تا شکل صحیح یا کلیت آن را شامل گردند. به این ترتیب است که در  را به خود گرفته

ای و شخصیتی منابع  یت دانش ذخایر انسانی در یک دستگاه، به شناسایی شناسنامهمقوله مدیر

های منابع انسانی، در حکم مدیریت دانش  و نیز ایجاد فهرستی از توانمندی  انسانی پرداخته

سازمانی تلقی شده است. در اینجا ذکر این نکته قابل توجه است که اگر مدیریت دانش منابع  

یح و مطابق استانداردهای مدیریت دانش صورت پذیرد، تنها بخشی از  انسانی به شکل صح

 .گرددمدیریت دانش محسوب می

مدل    4.1.7 بر  غیربومی:  تکیه  الگوهای  و  و  ها  فرهنگی  بستر  و  زمینه  از  دانش 

و تنها در بستر اجتماعی آن قابل شناسایی است. همانگونه که    نیستاجتماعی خود، مجزا  

به کارایی آن با توجه  بیان کردیم، الگوهای طراحی شده در کشورهای دیگر  ها در  پیشتر 

تواند نسخه مورد اعتمادی برای کشور ما باشد. بنیان، نمیهای دانش در ایجاد نظام  أکشور مبد

و با دانش بومی کشورهای دیگر   فرد است منحصر به  همانگونه که دانش بومی در کشور ما 

بستر دانش شکل های دولتی و کاربرد آن در  ها و سازمانگرفته در دستگاهمتفاوت است، 

. به این  استهای مختلف کشور نیز، منطبق بر مقتضیات بومی، فرهنگی و ملی ایران  عرصه

های کشور را  یت دانش، دستگاهترتیب، استفاده و کاربرد الگوهای غیربومی در ایجاد مدیر

  رساند.های دانش محور نمیبه سر منزل مقصود در ایجاد نظام

برداری از  همانگونه که کپیبرداری ناصحیح از الگوهای غیربومی:  گرته     5.1.7

محور به ایجاد مدیریت دانش بومی و ملی کمک های دانش های غیربومی در ایجاد نظاممدل 

ها و مشکالت کشور در ایجاد یک نظام یرها به گرفتا بردای ناصحیح از آنکند، گرتهنمی

افزاید. به عبارت دیگر عدم وجود یک نظام مدیریت دانش بهتر از وجود نظام معیوب می

دهد. به این ترتیب، در ایجاد یک  در میهمعیوبی است که اعتبارات کشور را جذب و به  

های معیوب و نامناسب که  ایست از کلیه نظامبلی، میمحور با رویکرد بومی و منظام دانش 

 نظر کرد. گرفته است، صرفدر گذشته شکل

های غیراستاندارد و عدم  ایجاد نظامنقض غرض در هدف پشتیبانی کاربر:      6.1.7

ها با مقتضیات بومی و ملی کشور، عامل اصلی در ارائه خدمات نامناسب یا عدم انطباق آن
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اگر هدف غایی یک نظام مدیریت دانش را ارائه خدمات  است.  محور  ارائه خدمات دانش 

دانش  مدیریت  نظام  یک  نماییم،  فرض  مناسب،  کاربر  برای  و  مناسب  زمان  در  مناسب، 

به کاربر نهایی آن  غیراصولی یا یک نظام صوری، نمی تواند دانش مورد نظر و مناسب را 

بهره افزایش  به جای  است که  این ترتیب  به  مبرساند.  یا در  موریتأوری در  های سازمانی 

مندی  های مختلف کشور و نیز افزایش رضایت کاربر نهایی، با بدبینی و عدم رضایتعرصه

های کارا در مدیریت کننده، مواجه خواهیم شد. این بدان معنا است که راه ایجاد نظاماستفاده

 به دلیل همین بدبینی پدید آمده، بسته خواهد شد. نیزدانش 

نرم    7.1.7 کاربرد  و  ایجاد  در  دانش  مهندسی  مبانی  به  توجه  افزارهای عدم 

دانش:   نظامنقش مدیریت  ایجاد  در  دانش آفرینان  ایجاد  های  پیمانکاران  عنوان  به  محور 

دانش یا اطالعی نداشته  های گوناگون، از مبانی مهندسی  های مبتنی بر دانش در دستگاهنظام

اند. این عامل سبب شده است تا مجموعه اطالعات  یا حائز اطالعات عمیقی از این حوزه نبوده

انبارهای  مفراهم آمده از مستند کردن دانش منابع انسانی یا منابع دانش انتشار یافته در قالب  

بردی از طریق کاوش  پذیر باشد. به این ترتیب که اطالعات کاربه شکل سنتی دسترس  «دانش 

ها یا  های دانش حوزه مدیریت اطالعات مانند اصطالحنامهای یا از طریق سازمانکلید واژه

. مهندسی دانش در عصر حاضر، قائل به ایجاد  استپذیر  های موضوعی، دسترسسرعنوان

ها( در  شناسیهای دانش)هستی  هایی است که ارتباط معنایی بین مفاهیم در قالب سازماننظام

ها  شناسیتوان دانش موجود را از طریق هستیشود. از این طریق است که مینظر گرفته می

 نظم داد و در بستر وب معنایی برای عموم، قابل دسترس ساخت. 

 های دانش محورهای کالن در ایجاد نظامچالش  2.7

رسانی و  مدیریت های اطالعهای صورت گرفته در ایجاد نظامنتایج حاصل از پژوهش  

نشان    1دانش   است،  گرفته  صورت  کشور  کشاورزی  بخش  در  پایلوت  صورت  به  که 

ها وجود دارندکه از نظر مفهومی در دایره امور تئوریک یا  ای از چالش که گونهدهد  می

 

امیرحسیني.  1.  امازيار  راهبر  جادي سند  اطالع  يو  جهاد    هي ارا  رانيا   يكشاورز  يرسان نظام  فکر  اتاق  به  شده 

 . 1397ي. تهران: نیک پندار، كشاورز
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نظام میتفکر  بررسی  و  طرح  قابل  اجرایی  امور  بنیادهای  یا  سیستمی  اینگونه  مند  باشند. 

که    به نحوی  گردند؛میمحور محسوب  های دانش مسائل اساسی در ایجاد نظامها از  چالش 

آن به  توجه  عدم  یا  عوامل  از  یک  هر  نظامفقدان  ایجاد  در  ناکامی  اصلی  عامل  های  ها، 

 .  استمحور دانش 

دانش:    1.2.7 مدیریت  اصلی  عناصر  تحلیل  در  نظری  مبانی  بر  تکیه  در عدم 

ها،  افزاری مرتبط با آنهای نرمنیز در طراحی نظام  های مدیریت دانش وگیری طرحشکل

هایی که  های نظری و فلسفی از نظر مغفول مانده است. به عبارت دیگر، در ایجاد نظامجنبه

، سهم تفکر بومی و  استدانش، موضوع اصلی)به عنوان قالب محتوای اطالعات کاربردی(  

در نظر گرفته نشده است. از طرف  است؛ترین دالیل پرداختن به مبانی نظری ملی که از مهم

دیگر، اگر با تکیه بر مبانی فلسفی جهان شمول به تحلیل مراتب معرفت)تبیین مراتب داده،  

جایگاه مبانی تئوریک و فلسفی خود را در این جهان    بایداطالعات، دانش و خرد( بپردازیم،  

تئوریک بنیادهای بومی و داشته  الیتناهی از امور  بر  با تکیه  نماییم تا  های نظری در  روشن 

بنابراین،   باشیم.  کوشا  ملی،  فرد  به  منحصر  الگوی  تدوین  منظور  به  معرفت  مراتب  ترسیم 

های مدیریت دانش که بر مبنای الگوها یا مبانی تئوریک غیر بومی استوار گشته، راه به  طرح

های  ی نظری و تئوریک برگرفته از تفکرات مدرن و داشتهبرد و از طرف دیگر، مبانجایی نمی

 تئوریک بومی، هادی ما در ایجاد الگوهای بومی خواهد بود.   

هر علمی دارای دامنه  عدم تکیه بر تعریف مورد وثوق از مدیریت دانش:    2.2.7

مشخص و قابل شناخت از طریق تعریف مورد توافق علمای آن حوزه، مجریان و کاربران  

یک تعریف جامع و مانع از    بایدو    نیست . مدیریت دانش نیز از این قاعده مستثنی  ستاآن  

حوزه،   این  تخصصی  متون  قرارگیرد.  توافق  مورد  آن  کاربران  و  علم  این  اصحاب  طریق 

دستگاه جراید،کارفرمایان  ارباب  نظامدیدگاه  این  طراحی  پیمانکاران  مختلف،  و  های  ها 

دهد که هر گروهی با عنایت به تخصص خود به تعریف  یکاربران مدیریت دانش، نشان م

پرداخته علمی  ترتیب  این حوزه  این  به  نظام  بایداند.  تدوین  در  نامهدر  راهبردی  اسناد  و  ها 
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های مدیریت دانش، در ابتدا تعریف مورد قبول و وثوق از مدیریت دانش ارائه  ایجاد نظام

 ریت دانش، روشن گردد.های مدیداد تا دامنه عملیات در ایجاد نظام

مبانی هستی  3.2.7 بر  تکیه  تفکر  از  های دانش:  شناسی در سازمانفقدان  یکی 

های مدیریت دانش در کشور، عدم توجه به بنیادهای  های بنیادین در ناکارآمدی طرحچالش 

بین مفاهیم در حوزهنظری، کاربردی و عملیاتی در ایجاد نظام های  های معنایی در ارتباط 

پذیر ساختن دانش از طریق  . در عصر حاضر، مبنای بنیادین دسترساستموضوعی گوناگون  

. این نظام معنایی  گیردمیهای معنایی بین مفاهیم یک حوزه موضوعی صورت  ایجاد نظام

گونه از  آن حوزه گویند. به این   « سازمان دانش»بین مفاهیم در هر حوزه از دانش بشری را  

گفته    « هستی شناسی »پردازد،  که به ایجاد نظم در نظام معنایی دانش می  های دانش سازمان

شناسی  حتی هستی  ؛شناسی یک حوزه موضوعی با حوزه دیگر متفاوت استشود. هستیمی

های بنیادینی  یک حوزه موضوعی از کشوری به کشور و از سازمانی به سازمان دیگر تفاوت

معماری غیربومی و ملی وجود ندارد که بتوان با  گونه الگوی  . در اینجا است که هیچدارد

بر آن هستی شناسی در  . هستینمودحوزه موضوعی را در کشورترسیم  ، یک  شناسی  اتکا 

. بنابراین، فقدان  شودمیهای مدیریت دانش محسوب  حکم سلسله اعصاب و مغز برای بدنه

ی دانش بشری، عامل  هاهای ملی و بومی برای هر یک از حوزهشناسیو عدم طراحی هستی

 .  استهای منسجم مدیریت دانش اصلی ناکارآمدی بهترین نظام

گردآوری عدم تکیه بر سازماندهی دانش بر مبنای اصول روابط معنایی:    4.2.7

گیری یک کتابخانه  های کتابخانه، منجر به شکلکتاب در یک مجموعه به همراه تهیه قفسه

قیاس،  گرددنمی این  با  فراهم.  و  دانش  مستندسازی  و  نرمگردآوری  مدیریت  آوردن  افزار 

های مدیریت دانش در  گیری نظام مدیریت دانش نخواهد شد. طرحدانش، منجر به شکل

نرم  با کمک  و  پرداخته  دانش  محتوای  به گردآوری  فعلی،  به  شرایط  مرتبط،  افزار های 

انبارهای کتاب، پرداخته مانند  انبارهای دانش  بنیادیند. از جمله مهماایجاد  ترین  ترین و 

های مدیریت دانش، تکیه بر فرایند مهندسی دانش به منظور سازماندهی دانش و ایجاد  جنبه

به همان    . بدین ترتیب، تقریباًاستپذیر ساختن دانش  نظم معنایی بین آنها به منظور دسترس
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مان و هزینه مناسب برای ز  باید،  گرددمیزان که بودجه صرف گردآوری یا تولید دانش می

خواهیم داشت که یافتن    صورت، انبارهایی  به نظم درآوردن دانش، صرف گردد. در غیر این

 سوزن در آن، بسیار دشوار تر از ساخت مجدد آن است.  

گونه که پیشتر  همان  عدم تطبیق مراتب معرفت با ارکان سازمانی مرتبط:   5.2.7

انش و خرد از جمله سطوح در تحلیل مراتب معرفت  بیان کردیم، مراتب داده، اطالعات، د

در هر نظام معنایی و شکلی از اشکال مدیریت دانش، قابل   باید. این سطوح و مراتب  است

گیری  تشخیص و شناسایی باشند. از طرف دیگر، تا این مراتب شناسایی نشوند، جریان شکل

برقرار   دانش،  و  اطالعات  داده،  بین  سیستمی  ارتباط  و  در شکلدانش  گیری  نخواهد شد. 

طرحنظام و  دانش  مدیریت  دستگاههای  در  آنها  با  مرتبط  این  های  تحلیل  به  مختلف  های 

مراتب پرداخته نشده است. از طرف دیگر، جایگاه بنیادین این مراتب در شناسایی واحدهای  

سازمانی مرتبط با آنها در ایجاد جریان بین داده، اطالعات و دانش در دسترس پذیر ساختن  

کته قابل ذکر  دانش موثق به کاربر نهایی کمتر در نظر گرفته شده است. در اینجا ذکر این ن

سازمانی   اصلی  متولیان  خرد(  و  دانش  اطالعات،  معرفت)داده،  مراتب  مقوله  در  که  است 

. از  نیستشناخته شده نیستند و نیز مسئولیت آنها در تولید داده، اطالعات و دانش مشخص  

گری، مسئولیتی را در تولید  طرف دیگر متولیان متعددی وجود دارند که ضمن ادعای تولی

 گیرند.طالعات و دانش به عهده نمیآمار، ا

مند بین واحدهای تولیدکننده داده، اطالعات عدم وجود ارتباط نظام    6.2.7

گری در تولید داده، اطالعات، دانش که به شناسایی متولی  : عالوه بر چالش تولیو دانش

و    کند، ارتباط بین متولیان اصلی نیز در صورت شناسایی، مشخصاصلی کمک چندانی نمی

مند سازمانی بین واحدهای  محسوس نیست. این چالش از عدم وجود ارتباط سیستمی و نظام

گیرد. به این ترتیب است که آمارهای تولید  ت میأتولیدکننده داده، اطالعات و دانش نش

های پژوهشی)اطالعات( منجر به اشاعه  شده)داده(، منطبق بر نیازهای پژوهشی نیست و یافته

نمیدی)دانش( در عرصهاطالعات کاربر نظر  مورد  از عمدههای  یکی  بنابراین،  ترین  شود. 
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فرایند گردش داده، اطالعات و دانش  چالش  ایجاد اختالل در  های کالن سیستمی که در 

 .   است، ناشی از فقدان یا کمبود تعامل بین واحدهای متولی هریک از مراتب فوق استثر ؤم

 تشکیالتی در راهبری و توسعه نظام مدیریت دانش:عدم وجود ساختار    7.2.7

ایجاد هر نظام یا سیستمی در بدنه یک نظام یا سیستم دیگر مانند یک دستگاه اجرایی، نیازمند  

ها و ها، سیاستموریتأبرخورداری از طرح، برنامه و راه کار مشخص و مدون در راستای م

. با تکیه بر این مقدمه، اجرای یک طرح در ایجاد نظام استراهبردهای کالن آن دستگاه  

یا در جهت  باشد  ها و راهبردهای کالن آن دستگاه  تواند فارغ از سیاستمدیریت دانش، نمی

نظامأم ایجاد و راهبری  از طرف دیگر، در  نباشد.  های مدیریت دانش در موریت های آن 

به سیاست  بایدیک دستگاه    های مختلف بخش  ها و راهبردهای مشخص آن  توجه خاصی 

به این مفهوم  ؛  ها نیز در نظر گرفته شودتواند در سطح کلیه دستگاهدستگاه باشد. این قیاس می

ها  های سازمانی، این طرحهای مدیریت دانش از راهبردها و سیاستکه عالوه بر تبعیت طرح

ها و راهبردهای کالن کشور نیز پیروی کنند.  د از سیاستبایست در یک همگرایی هدفمن می

گیری رکن  انندی در شکلبا عنایت به اینکه مقوالت فرهنگی، اجتماعی و بومی، نقش بی  

. گرددبه عناصر ملی توجه خاصی مبذول    بایدهای مدیریت دانش  دانش دارند، در ایجاد نظام

به   بایدهایی است که زمینهمقتضیات و پیش های مدیریت دانش دارای ، ایجاد نظامدر نهایت

شکل سند و دستورالعمل ارائه و مورد پیروی قرار گیرد. در این رابطه، هیچ نهاد یا ساختار  

های مدیریت دانش در کشور  تشکیالتی وجود ندارد که به تدوین سند ایجاد و توسعه نظام

  د. ایفای نقش نمایبپردازد و  در راهبری آن به شکل هدفمند، 

 . ساز وکار ایجاد، توسعه و راهبری مدیریت دانش در کشور8

به چالش  پژوهشیبا عنایت  برقراری سازوکار  منظور  به  پیش گفته،  اجرایی جهت  -های 

های  های مدیریت دانش در دستگاهریزی، اجرا و راهبری طرحساماندهی امور در برنامه

نظام هماهنگی  و  انسجام  ایجاد  نیز  و  پیشنهاد  مختلف  مقوله،  این  در  که    گرددمیمند 

های مختلف کشور،  محور در دستگاههای دانش ذیل در امور مرتبط با توسعه نظام  سازوکار

های مدیریت دانش  شود. در واقع، در نظر گرفتن مراحل ذیل به ایجاد نظامدر نظر گرفته  
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وحدت و انسجام  به شکل هماهنگ و استاندارد در کشور کمک خواهد کرد و در ایجاد  

نظام بین  دانش هدفمند  مختلف  دستگاههای  در  میمحور  کمک  گوناگون،  از  های  کند. 

گیری شوراهای عالی مرتبط و پشتیبان شورای عالی مدیریت پیشینه شکلدیدگاه عملیاتی،  

فرهنگی و نیز مصوبات هیات    انقالب  آنها با مصوبات شورای  زدهد که برخی ادانش نشان می

کشور(، برخی نیز از    علمی  های  پژوهش  رسانی و شورایانند شورای عالی اطالعوزیران)م

اسالمی)مانند شورای عالی فناوری اطالعات، شورای    شورای طریق مصوبات قانونی مجلس

شورای  و  آمار  مصوبات شورای   و  تحقیقات  علوم،  عالی   عالی  با  دیگری  گروه    فناوری(، 

شورای شورای  و  آموزش  عالی  انقالب)مانند  و    آموزش  و  فرهنگ  عالی  پرورش،  عالی 

نهایتکشور(    انفورماتیک  عالی   شورای  در  رهبر  و  حکم  با    اسالمی   جمهوری   برخی 

ها  اند. که این امر سازوکار تصویب آنسیس شدهأمجازی( ت  فضای  عالی  ایران)مانند شورای 

سیاست و  اهداف  تحقق  در  حوزهرا  در  کشور  راهبردی  و  کالن  مختلف های    های 

عنایت به ماهیت شورای عالی مدیریت دانش به منظور   گذارد. باشان به نمایش میموریتأم

که این   گرددهای اجرایی کشور، پیشنهاد میبنیان در دستگاههای استاندارد دانش ایجاد نظام

ت  أترین مقام اجرایی کشور با مصوبه هی شورا از طریق دفتر ریاست جمهوری به عنوان عالی

سیس گردد. شورای عالی مدیریت  أوزیران و نیز از طریق مصوبات شورای انقالب فرهنگی، ت

 یابد: گانه ذیل تحقق میدانش با سازوکار سه

 دانش در کشور  رتی ظام مدن ی توسعه و راهبر جاد،ی ا  رخانهیدب یریگشکل 1.8

دبیرخانه شورای عالی به عنوان یک رکن و نهاد، عامل اصلی در پیگیری، برقراری هماهنگی  

ترین  محور در کشور خواهد شد. دبیرخانه با ابالغیه عالیهای دانش و انسجام در ایجاد نظام

شکل در  امور  هماهنگی  و  رویه  وحدت  راستای  در  کشور  اجرایی  های  نظامگیری  مقام 

  از   پس  دبیرخانه،  این   سیس خواهد شد. دبیرأهای اجرایی کشور، تمدیریت دانش در دستگاه

  ابالغیه .  کرد  خواهد  اقدام  دبیرخانه   اصلی   اعضاء  تعیین  به   مذکور،  ابالغیه  طریق   از  انتصاب 

  های دستگاه  کلیه  همکاری   یعنی  دبیرخانه  اصلی   وظیفه  دهندهنمایش   و  برگیرنده  در  نظر  مورد

  نظام   راهبردی   سند  تدوین   و  ریزی برنامه  پژوهش،  راستای  در   دبیرخانه  این   با  کشور   اجرایی
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  در   خدمات  شرح  شامل  آن  پیوست  همراه  به  ابالغیه  این .  بود  خواهد  کشور  دانش   مدیریت

  ایجاد،   راهبردی  سند  تدوین   در  را  نظر  مورد  بندیزمان   و  بوده  مذکور  راهبردی  سند  تدوین 

دبیرخانه از یک طرف .  دهدمی  قرار  اشاره  مورد  کشور  در  دانش   مدیریت  راهبری  و  توسعه

مسئول پیگیری مصوبات شورای عالی خواهد بود و از طرف دیگر پیشنهادهایی را به منظور  

دهد.  های پیشین به شورای عالی ارائه میهای جدید یا بازنگری در سیاستتدوین سیاست

های تخصصی شورای عالی، متن سند  مند بین کمیسیونط نظامدبیرخانه از طریق ایجاد ارتبا

 . دهدپیشنهادی مدیریت دانش کشور را تدوین و جهت تصویب به شورای عالی ارجاع می

 دانش در کشور تی ری مد  یتوسعه و راهبر جاد،ی ا یسند راهبرد  نی تدو 2.8 

  مراحل   کشور،  در  دانش  مدیریت  راهبری  و  توسعه  ایجاد،  دبیرخانه  گیریشکل  از  پس 

  در   انسجام  و  هماهنگی   برقراری   منظور   به  راهبردی  سند  تدوین  در   اجرایی -پژوهشی

استانداردسازی سند با تکیه بر  .  گرددمی  آغاز  کشور،  در  محوردانش   هاینظام  گیریشکل

اصول و مبادی علم مدیریت دانش، تدوین الگوهای ملی و بومی و آخرین دستاوردهای بین  

گیری، راهبری، هماهنگی و استانداردسازی  راستای ایجاد وحدت رویه در شکلالمللی، در 

گیری  یابد. اولین مرحله در تدوین سند پیش گفته، شکلهای مدیریت دانش، تحقق مینظام

های  ها و زیرساختهای اجرایی کشور در خصوص برنامهیک پیمایش جامع از کلیه دستگاه

  استفاده  مشاهده و مصاحبه پرسشنامه، ابزارهای   از  یمایش پ این   در .استنظام مدیریت دانش 

  های نظام  ایجاد   در  موجود   وضعیت  تحلیل   در   پژوهش   این   های یافته  نتایج  که   شد  خواهد

  دیگر   طرف  از .  بود  خواهد  راهگشا  ها،نظام  این  پیشروی  هایچالش   شناسایی  و  محوردانش 

  در   اثرگذار  عوامل   ترینمهم  تبیین  و  تعیین   به  عاملی  تحقیق  روش   از   استفاده   با   پژوهش   این 

.  شودمی  منجر  کشور  مختلف  هایدستگاه  در   دانش   مدیریت  هاینظام  راهبری  و  گیریشکل

  راهبری  و ایجاد  در  ملی مفهومی راهبردی الگوی گیریشکل  در عوامل این  ماهیت تعیین

  جامع،   پژوهش   انجام  از  پس   .کرد  خواهد  شایانی  کمک  کشور  در  دانش   مدیریت  نظام

  و   دانش   اطالعات،  داده،)دانش   مدیریت  اساسی  ارکان  تبیین  در  تئوریک  و  نظری  مبانی

  مفهومی   الگوی  گیریشکل  در   محوردانش   نظام  یک  در  شناخت  مراتب   تشریح  نیز  و(  خرد
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نظام    یستم ی س   لی تحل سند مذکور، به  ن یدر مرحله دوم در تدو  .شد خواهد ارائه  بومی،   و  ملی

  پردازش  مرحله  در  شود.یمورد نظر آن، پرداخته م   ن یادی بن   ی هارساختیدانش و ز  تیریمد

  مقوله   و   گرفته  قرار  بحث   مورد  دانش   مدیریت  افزارنرم  یک  هایویژگی  و  شرایط   سیستمی،

.  گرددمی  تبیین   دانش   مدیریت  نظام  بنیادین   و  اساسی  رکن  عنوان  به   دانش  مهندسی 

  در   بازخورد  نظام  و  شده  تشریح  دانش،  تبادل  در  موردنظر  کاربران  و  سیستم  هایخروجی

 در نهایت  .گرفت  خواهد  قرار  مداقه  مورد  دانش   ترویج  و  توسعه  عملیات  ارزیابی  و  ارزشیابی

های مختلف اجرایی کشور در ایجاد فرایند گردش  مند بین دستگاهدر تحلیل ارتباطات نظام

دانش،   و  اطالعات  آداده،  وظایف  شرح  معرفت،  مراتب  از  هرگونه  الگوی  ن متولیان  ها، 

آفرینان در قبال نظام مدیریت دانش  مفهومی ارتباطی، دامنه و شیوه ارتباطات متولیان و نقش 

 گردد. با یک نگرش سیستمی و کالن، تشریح می

 دانش کشور  تی ری مد یعال یشورا 3.8

شورایی مرکب از مدیران    کشور،   دانش   مدیریت  نظام  راهبری  و  ایجاد  سند  تدوین   از  پس 

ریزی و راهبری نظام  گیرد که وظیفه هدایت، برنامههای اجرایی کشور شکل میعالی دستگاه

مدیریت دانش در کشور را بر مبنای سند مرتبط با آن بر عهده خواهند گرفت. این شورای  

رتبط با ایجاد و راهبری  گیری در خصوص حل مسائل مسازی و تصمیمعالی در حوزه تصمیم

  به  نسبت  تواندمی  شورا  این   نیاز،  صورت  درمدیریت دانش در کشور، دخیل خواهد بود.  

  این.  نماید  نظر  اعمال  گفته،  پیش   راهبردی   سند  در   مندرج  های مکانیسم  اصالح  و  ویرایش 

  تکمیل   یا  اصالح  منظور   به  نظر  مورد  قوانین  و  اجرایی  هایابالغیه  پیشنهاد  امکان  از  شورا

  کشور   قوانین   اصالح  و  توسعه  و  نظر  مورد  های پست  تشکیالتی،  هایچارت  اجرایی،   هایرویه

  این.  بود  خواهد   برخوردار   کشور   در  دانش   مدیریت  مناسب  راهبری   و   ایجاد  خصوص   در

  گانه سه  قوای   هماهنگی  منظور  به  را  نظر  مورد   پیشنهادی   اجرایی  راهکارهای  تواندمی  شورا 

  قابل .   نماید  ارائه   ذیصالح،  مراجع   به   کشور   کل  در  دانش   مدیریت  راهبری  و  ایجاد   در  کشور

  شورا   این   ذیل  در  تخصصی  های کمیسیون  طریق  از  کارشناسی  پیشنهادات  کلیه  که  است  ذکر

کمیسیون  .شد  خواهد  ارائه دبیرخانه،  کامل  هماهنگی  با  شورا  این  ذیل  تخصصی  در  های 
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ینه دانش، کمیسیون ذخیره  جهای تجمیع و گنمدیریت دانش مانند، کمیسیونمرتبط با حوزه  

های تبادل و اشاعه  و پردازش، کمیسیون مهندسی دانش، کمیسیون سازمان دانش، کمیسیون

های دانش محور، کمیسیون  دانش، کمیسیون فناوری و خلق دانش، کمیسیون ارزشیابی نظام

ر در  و  گرفته  شکل  غیره  و  و هوشمندسازی  دانش  مدیریت  راهبردی  سند  تدوین  استای 

 راهبری آن همکاری و تالش خواهند کرد.

 گیرينتیجه
های  نتایج حاصل از پیشینه پژوهش نشان داد که تعداد زیادی از شوراهای عالی در موضوع

گیری و راهبری  اند. از طرف دیگر، شیوه شکلسیس شدهأمشابه در کشور ت  گوناگون و بعضاً 

نشان می عالی  زمانی،  شوراهای  مقتضیات  مرتفع شدن  و  زمان  در    ویژهبهدهد که گذشت 

تواند عامل کاهش اهمیت موضوع شوراهای عالی شده و یا در ادغام با مباحث فناورانه، می

حوزه   اینکه  به  عنایت  با  شوند.  بطورکلی حدف  یا  نمایند  عمل  مؤثرتر  شکل  به  یکدیگر 

پذیر  حث نوین در عصر حاضر است و نیز نتایج حاصل از دسترسمدیریت دانش از جمله مبا

ساختن دانش و اطالعات کاربردی، عامل بسیار مهم در توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  

گیری شورای عالی مدیریت دانش در عصر اطالعات  ، ضرورت شکلگرددکشورها تلقی می

کید اسناد باالدستی راهبردی،  أه دیگر، ت. از دیدگااستناپذیر  های هوشمند، اجتنابو فناوری

نظام ایجاد  بر  شده  وضع  قوانین  و  توسعه  دانش سندهای  در  های  دانش  مدیریت  و  محور 

ت بخش  قانونی، عامل شکلأهای مختلف کشور  این تکالیف  پیمانکارانی  کید دارند.  گیری 

مند هستند.  ه بهرهشده است که یا در این حوزه تخصص ندارند یا از دانش اندکی در این مقول

سازی شده یا در دست اجرا در حوزه مدیریت دانش به شکل صورت  های پیادهلذا، طرح

های  به این ترتیب، نه تنها ما شاهد ایجاد نظام  گردد.میسازی  ظاهری و غیر استاندارد پیاده

استفادهدانش  نیازهای  منابع مالی کشور  محور در راستای  بلکه  نیستیم،  نتیجه  نیز بیکننده 

 های غیرهماهنگ و استاندارد شکل گیرند.  صرف شده تا نظام

مأیوسعلی نکات  نظامرغم  ناهماهنگ  و  غیرمتوازن  توسعه  در  مدیریت کننده  های 

توسعه   نیز  و  بومی  و  ملی  استاندارد  و  مفهومی  نظری،  الگوهای  بر  تکیه  بدون  دانش، 
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اند، انحالل یا ادغام آنها در یکدیگر شده شوراهای عالی موازی یا مشابه که عامل توقف،  

مدنظر قرار گیرد. نکته    بایدگیری شوراهای عالی فعال، منحل شده یا ادغام شده  پیشینه شکل

های پشتیبان آنها،  های اطالعات و ارتباطات و حوزهمثبت در اینجا است که در عرصه فناوری

تواند در پشتیبانی تفکر ایجاد شورای  ای نهفته است که میتجارب ارزشمند و قابل استفاده

عالی   ایجاد شورای  امکان  شرایط،  این  در  باشد.  داشته  اساسی  نقش  دانش  مدیریت  عالی 

محور  های دانش مدیریت دانش در استانداردسازی و هماهنگی امور در ایجاد و راهبری نظام

تواند  رسانی میعاستاندارد، وجود دارد. در این زمینه، تجارب راهبردی شورای عالی اطال 

گیری و استمرار شورای عالی مدیریت دانش داشته باشد. چراکه  نقش بی بدیلی در شکل

رسانی، شالوده و زیربنای مدیریت دانش است. از طرف دیگر،  مدیریت اطالعات در اطالع

تواند، مکمل نظام مدیریت اطالعات و دانش  شورای عالی آمار در راهبری پردازش داده می

پژوهش باشد عالی  شورای  مانند  شوراهایی  تولید    علمی  های.  راهبری  نقش  در  کشور 

فرهنگ عالی  شورای  نقش    آموزش  و  اطالعات،  در  پرورش  و  آموزش  و  عالی 

  تحقیقات   علوم،  عالی  ، شورایدر نهایتن در مقوله مصرف اطالعات و دانش و  اار ذگسیاست

سیاست  و نقش  در  و  ذگفناوری  هماهنگی  قابلیت  از  نیز  دانش  مصرف  و  تولید  امر  در  ار 

. از طرف دیگر، تجارب شوراهای  استپشتیبانی از شورای عالی مدیریت دانش برخوردار  

بستر محتوایی اطالعات و دانش    ارذگسیاستانفورماتیک و تکنولوژی اطالعات به عنوان  

،  در آخر نقش مهمی داشته باشند و  توانند در پشتیبانی فنی شورای عالی مدیریت دانش،  می

می  فضای  عالی  شورای ایجاد  تمجازی  در  منسجم  و  یکپارچه  بستر  ایجاد  راهبری  در  واند 

  گشا باشد.محور، راهفضای مجازی برای نظام های دانش 

 فهرست منابع 
ا(.  1397).اریماز  ،ین یرحسی ام راهبر  جادیسند  اطالع  یو    ه یارا  رانیا  یکشاورز  یرساننظام 

 . پندار کی . تهران: نیشده به اتاق فکر جهاد کشاورز 

  ی کشاورز   جیدانش در ترو  تیرینظام مد  جادیا  ی شنهادی سند پ(.1397).امیرحسینی، مازیار

 . . تهران: نیک پنداررانیا
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  ی فضا  یعال   ی اطالعات و شورا  یقناور   ی عال یطرح ادغام شورا  .(1393).می تسن یخبرگزار

.   1393مهرماه    29  ،یمجاز

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/07/29/535644 
ایران)ایسنا( دانشجویان  وظایف  (1386).خبرگزاری  عالی،  شوراهای  ادغام  وجود  با  آیا   .

هم موازی  میشوراهای  پابرجا  .  1386مرداد    29مانند؟  چنان 

https://www.isna.ir/news/8605-15078 
.  1398آبان ماه    30رانه در نشست تاک:  کتابدا  دهیارائه ده تجربه و ا  .(1398) .زنای ل   یخبرگزار

https://www.lisna.ir/main/40682 
جا  .(1399).شورا  رخانهی دب سال    یعال   ی شورا  یقانون  گاهیکسب  در  تهران:  1396عتف   .

تحق  علوم،  فناور  قاتیوزارت  .  رخانه ی دب  ،ی و 

https://www.msrt.ir/fa/news/38312 
دب  .(؟1399).شورا  رخانهی دب مدرخانهی امور  تحق   تیری:  علوم،  تهران: وزارت  و    قاتیدانش. 

.  رخانه ی دب  ، یفناور

https://www.atf.gov.ir/fa/shorayeali/ejraee/odabirkhaneh/m

odiratdanesh 
عال آموزش  گسترش  وظا  .( ؟1383).یدفتر  تار  فیشرح  علوم،  خچهیو  وزارت  تهران:   .

فناور   قاتیتحق  عال  ، یو  آموزش  گسترش  .  یدفتر 

https://gostaresh.msrt.ir/fa/page/399 
در دوران قاجار، ترجمه    یو گفتمان اصالح فرهنگ   ن یآموزش، د  (.1381).. امکایمون  گر،ی رن

 . 205تهران: ققنوس،ص  قتخواه،ی حق یمهد

آموزش    یعال   یواحد اسناد شورا   ی سال؛ معرف  110به قدمت    یی شورا  (.1392).روح بخش، م

 . 21-20: 52  خ،یو پرورش. رشد آموزش تار

سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در    (.1382).رسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو

 . تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  .هجری شمسی 1404افق 

آموزش و پرورش:   یعال  یشورا  لی راجع به تشک   یقانون  حهیال  .(1358).انقالب  یشورا

شورا سال    27انقالب:    ی مصوبات  دوره  1358بهمن  شماره  1.  صفحه  1،   ،451 .

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/98604 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/07/29/535644
https://www.lisna.ir/main/40682
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عال   یعال   ی شورا  ل ی تشک  ی قانون  حه یال(.  1359).انقالب  ی شورا آموزش  و  :  یفرهنگ 

شورا  رسم1359  بهشتیارد  17انقالب،    یمصوبات  روزنامه  . 551(:  1)1  ،ی.  

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/98830 
شورا  ک ی انفورمات  ی عال  یشورا  ل ی تشک  یقانون  حه یال  (.1359).انقالب  ی شورا   ی کشور: 

رسم 1359ماه    ری ت  4انقالب،   روزنامه  . 657(:  1)1  ،ی. 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/98983 
  رخانه ی ادغام دب  ب یتصودر خصوص    یادار  یعال   یمصوبه شورا(.  1386).یادار  یعال  یشورا

شورا مصوبات  .  1386سال    رماهی ت  18  ،ی ادار  یعال  ی شوراها: 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133785 
ابالغ  یسند نقشه جامع علم  (.1390) .یانقالب فرهنگ   یعال   یشورا مقام معظم    اتی کشور، 

 . یانقالب فرهنگ یعال  یتهران: شورا  ی.رهبر

. 55. سال اول، صفحه  یانقالب فرهنگ  یعال   یشورا  .(1368).یانقالب فرهنگ   ی عال  ی شورا

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100059 
فرهنگ   ی عال  ی شورا شورا  ن یی آ  (.1377) .یانقالب  رسان  ی عال  ینامه  مصوبات  یاطالع   :

  1377.3.23-15521نقل از شماره  .  1377  بهشتیارد  8  ،یانقالب فرهنگ   یعال  یشورا

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100570.  یروزنامه رسم

پ  یعال  یشورا   (.1389).اوشی س   ،یشوهان  مخالفان.  موافقان.  (: 7)2بهارستان،    امی معارف: 

483-516 . 

 . 236ص    ،1از سرگذشت، تهران: دهخدا، ج   یعمر، خاطرات  ادگاری  .(1352).یسی ع  ق،یصد

  قات یوزارت علوم، تحق  التیو تشک  فیقانون اهداف، وظا  (.1383).یاسالم  یجلس شورام

شماره    ،ی. روزنامه رسم 1383مرداد ماه سال    18شورا،    ی: مصوبات مجل یو فناور

17336 .https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94172 

شورا شورا  (.1300).یمل  یمجلس  شورا  یعال   یقانون  مجلس  اسفند    20  ،یمل  یمعارف: 

 /90680https://rc.majlis.ir/fa/law/show. 569(: 3)1. ادوار، 1300

نظام در بخش کشاورزی. تهران:    یکل   ی هااستی س  .( 1391) .مصلحت نظام  صیمجمع تشخ 

 مصلحت نظام.  صیمجمع تشخ

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/98983
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94172
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90680
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: مصوبات مجمع یعال   یشوراها  تی وضع  نیی قانون تع  (.1387).مصلحت نظام  صیمجمع تشخ

مصلحت.     صیمجمع تشخ   رخانهی . تهران: دب  1387مهرماه سال    6  مصلحت،  ص یتشخ

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/134279 
.  رانیآمار. تهران: مرکز آمار ا  یعال  یشورا  یری گ شکل  خچهیتار(.  1399).رانیمرکز امار ا

https://www.amar.org.ir 
:  کی انفورمات  یعال   یشورا  ییاجرا  فیوظا  فی تکل   ن ییتع  (.1395).یمجاز  یفضا  یمرکز مل

 . 30/ 97/07و سوم مورخ جلسه پنجاه  1مصوبه شماره 

مل اخت  فیوظا  (.1399).یمجاز  یفضا  یمرکز  مل  اراتی و  تهران: یمجاز  ی فضا  یمرکز   .

مل  ،یمجاز  ی فضا  یعال   ی شورا .  یمجاز  یفضا  ی مرکز 

http://www.majazi.ir/general_content/76437     
.  رانیا  یاسالم  یجمهور  یو نقش شوراها براساس قانون اساس   تی اهم  (.1395).مقدم، فرشته

خبر وس  یپژوهش  . مای صدا 

https://www.iribnews.ir/fa/news/1553296 
 4  ران،یوز  ات ی اطالعات: مصوبات ه   یفناور  یعال  یاساسنامه شورا  (.1384).رانیوز  اتی ه

سال   ماه   پژوهش 1384خرداد  مرکز  تهران:  شورا  یها.  .   یاسالم   یمجلس 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/123287 
آموزش و پرورش. تهران: روابط    یعال  یشورا  خچه یتار  (.1381).وزارت آموزش و پرورش

پرورش.   یعموم و  آموزش  وزارت 

https://www.medu.ir/fa/shora/part/dpT/page-

id/4605?ocode=1000000744 
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