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هنده تقویت کننده و گسترش داستفاده از ماشين ها و ابزار آالت : انقالب صنعتي اول
توانمندي هاي فيزیکي انسان ها 

از توان به کمک این ماشين هاي جدید توانستيم کارهایي با اشياء و مواد بکنيم که خارج
.  عضالت و ماهيچه هاي ما بود

. همچنين کارهاي خود را با سرعتي انجام دادیم که پيش از آن ميسر نبود

ر در نتيجه در خالل این دوران جهان به معني واقعه کلمه تشنه مواد خام و نيروي کارگ
بود

ان ها را برپایه ماشين هایي استوار است که توانمندي هاي ذهني انس:  انقالب صنعتي دوم
.  گسترش داده و تقویت مي کنند
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.بسيار ناچيز استمنابع طبيعي در انقالب صنعتي دوم سهم 

اد تقریبا ساخت تراشه هاي سيليکوني رایانه ها از مقادیر بسيار ناچيز شن و دیگر موبراي 
.  بي ارزش استفاده مي شود

.سهم مواد خام در ارزش نهایي یک تراشه رایانه اي کمتر از دو درصد است
.  مواد خام در ارزش نهایي یک رایانه کمتر از پنج درصد استسهم

درصد کل هزینه ساخت خودرو۴۰هزینه مواد خام کمتر از 

درصد مجانب مي شود و در سال ۱۰۰مولفه دانش موجود در محصوالت و خدمات به سمت 
.درصد خواهد شد۱۰۰این مولفه اساسا ۲۰۳۰
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ر عصر دانش در واقع نتيجه انباشته شدن تدریجي پيشرفت هاي عص
اه سال پيش همزمان با ظهور صنعتجاتوماسيون است که دویست و پن

.انگلستان آغاز شددر نساجي 

و شغلماهيت کارات دگرگوني اساسي درتغييرنتيجه عمده این ❑
پله هاي باالتر و جدیدي به نردبان مهارت هااضافه شدن ❑
اراشغال شدن پله هاي پائين تر توسط رایانه ها و سيستم هاي خودک❑

امروزه دانش صرفا موجب افزایش ثروت یا قدرت نمي شود بلکه دانش
.خود ثروت و قدرت است
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ات بسيار زیاد استشتاب آهنگ تغيير

لبته ا. قرن ها پيش مردم اصال فکر نمي کردند که جهان در حال تغييراست
حق هم داشتند چون زندگي اجدادشان خيلي با آنها تفاوت نداشت و 

انتظار داشتند که نوادگانشان هم مانند خودشان زندگي کنند

هيچ شواهدي مبني بر کند شدن یا توقف پيشرفت هاي در بخش هاي
!مختلف علم و فنآوري دیده نمي شود

.سال آینده نيست۲۰سال گذشته به هيچ وجه راهنماي خوبي براي ۲۰
. در هر دهه نرخ تغيير پارادایم ها و نرخ پيشرفت دو برابر مي شود
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۲۵اندازه بر حسب نرخ کنوني تغييرات، همه تغييرات قرن بيستم فقط به
. سال کنوني است

برابر قرن بيستم ۴به بيان دیگر ظرف بيست و پنج سال آینده ما به اندازه 
۲۰۰۰۰پيشرفت خواهيم کرد و همچنين در کل قرن بيست ویکم به اندازه 

سال در توسعه فنآوري پيشرفت خواهيم کرد

فاده هر چقدر افراد بيشتري با هم از دانش است. دانش اساساً نامتناهي است
.  کنند، دانش بيشتري مي آفرینند

رشد اقتصادي مستلزم وجود دو شالوده اساسي است یکي زیر ساخت
اتمناسب براي جریان اثربخش دانش و دیگر حکومت داري خوب و با ثب



سیر تحول نظام های اقتصادی
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روند تكامل عصر دانش محور
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سیر تحول نظام های اقتصادی در جهان
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1800تا -عصركشاورزي

2010تا  -عصر ارتباطات و اطالعات

1950تا  -عصر صنعت

(هابنیانها، خالقیتبنیاندانش-عصر مفهومی



عصر ارتباطات و اطالعات 
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هاویژگي•
زندهموجودیکمثابهبهبنگاه•
فکريهايسرمایه•
داريبنگاههايپيچيدگي•
پایداريبرايامانبيتالش•
پذیرانعطاف/غيرمتمرکزساختار•
خودگردانيوسپاريمسئوليت•

ها مبتني بر دانش وآفریني سازمانارزش
هاي نامشهودعمدتا از طریق به کارگيري مغزافزار و دارایي



ویژگی های عصر مفهومی 

بهره مندي سازمان ها از مزایاي سازمان در مقياس کوچک و بزرگ به طور همزمان،
داشتن ساختاري منعطف و پویا،

عدم تشخيص تمایز بين کنترل متمرکز و غيرمتمرکز،
دهجایگزیني تمرکز بر فرآیندها و پروژه ها بجاي تمرکز بر وظایف و رویه هاي استاندارد ش

استفاده از کارکنان متخصص تر و مستقل تر و خالق 
جذابيت و هيجان برانگيزتر بودن محيط کار

مدیریت مشارکتي
مرتبط بودن ميزان دستمزد افراد با ميزان مشارکت آنها 

درك صحيح تصميمات
حمایت سازمان از خالقيت و نوآوري در همه سطوح
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مدیریت سرمایه های نامشهود با رویكرد مدیریت دانش
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هانمونهمشخصه سازمانیهدف استراتژیكیمنبع مزیت رقابتکانون تمرکز

مدیریت 
دانش

دانش صریح و
ضمني 

کارکنان و 
سازمان

خلق سازمان 
یادگيرنده، 

گيري تصميم
کارآمد به کمک

دانش موجود
و ایجاد  

هاي بسته
دانشي

تجربه زیاد و 
داراي قدمت 

وسوابق 
طوالني

بریتيش 
پتروليوم، 
-فورد، دایلمر
کرایسلر



مدیریت سرمایه های نامشهود با رویكرد مدیریت نوآوری 
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منبع مزیت کانون تمرکز
هانمونهمشخصه سازمانيهدف استراتژیکرقابتي

مدیریت 
نوآوري 

کارکنان خالق 
ونوآور،
داراي 

تعهدکارتيمي 
هاقوي، بانک ایده

وخلق سازمان نوآور 
ارایه محصوالت 

روزآمد 

رقابتي، داراي 
ظرفيت الزم براي

تغييرات
سریع دربازار

ا، سامسونگ، نوکي
اپل

آي بي ام 



تاریخچه رشد و توسعه جوامع انسانی
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تاریخچه رشد و توسعه جوامع انسانی

سازمان هایي که در عرصه کسب و کار صرفاً بر اساس مزیت هاي مشهود
انندسازماني مثل پول، ماشين آالت و تجهيزات و غيره عمل مي کنند، نميتو

.به مزیت رقابتي در اقتصاد مبتني بر دانش دست یابند
محيط کسب و کار در عصر دانش، نيازمند روش و نظامي است که دارایي

هاي ناملموس سازماني از قبيل دانش و شایستگي هاي افراد، نوآوري،
اني وارتباط با مشتري، فرهنگ سازماني، سيستم ها و فرایندها، ساختار سازم

.غيره را در برگيرد
،)يرهمثل پول، زمين، ماشين آالت وغ(بر خالف کاهش بازدهي منابع سنتي 

اردارایيهاي ناملموس سازماني واقعاً منبعي براي افزایش عملکرد کسب و ک
به طور روز افزوني در حال تغيير است"ارزش هاي پنهان"است و این 
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تاریخچه رشد و توسعه جوامع انسانی

پيتر دراکر، خبر از ایجاد نوع جدیدي از سازمان ها مي دهد که در آنجا به
بر اساس این نظریه، در آینده. جاي قدرت بازو، قدرت ذهن حاکميت دارد

جوامعي مي توانند انتظار توسعه و پيشرفت را داشته باشند که از دانش
.بيشتري برخوردار باشند

سازمان دانشي به توانمندي هایي دست مي یابد که قادر است از نيروي
رواین گونه سازمان ها با چالش هاي نویني روبه. اندك، قدرتي عظيم بسازد

).افزایش پویایي و پيچيدگي و حجم محيط و توده دانش(هستند 
رايب» تسهيم دانش قدرت است«، به شعار »دانش قدرت است«تبدیل شعار 

)تحول کارایي و اثربخشي در سازمانها(سازمانها 
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:ویژگی های عصر دانش محور

مهمترین و ارزشمندترین کاال در این جامعه، اطالعات و دانش است و مبادله کاال با
مبادله دانش جایگزین گردیده است؛

اوريافراد این جامعه نيازمند توانایي خاصي نيستند بلکه چگونگي کسب دانش و فن
است که انسان را ممتاز مينماید؛

افرادي که بر اطالعات و دانش تسلط دارند در این جامعه موفقتر هستند؛
اقتصاد جامعه دانش محور بر پایه ي داده ها و پردازش آنها است؛

بهره گيري از فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي در این جامعه از اهميت واالیي
برخوردار است؛

ارتباطات چهره به چهره جاي خود را به ارتباطات جهاني ميدهد به دليل اینکه
ارتباطات از راه دور و مجازي گسترش فراواني یافته است
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:ادامه_ویژگی های عصر دانش محور

مدیران جامعه دانش محور با تکيه بر دانش و فکر، بر مجموعه تحت سرپرستي خود
نظارت و مدیریت دارند؛

در جامعه دانش محور، رابطه صنعت و پژوهش بسيار نزدیک است؛
در جامعه دانش محور، سواد اطالعاتي جایگزین سواد سنتي است و کاربرد خيلي

مهمي در فعاليت ها و کارکردهاي اجتماعي دارد؛
در جامعه دانش محور، دیدگاه هاي سنتي تغيير ميکند و نگرش هاي جدید حاکم

ميشوند؛
دموکراسي و آزادي فردي و اجتماعي، از جمله الزامات جامعه دانش محور است؛

در این جوامع هنگامي که صحبت از آلودگي مي گردد آلودگي اطالعات داغتر
.)مفهوم (از آلودگي محيط زیست است 
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:ظهور اقتصاد دانش محور

گسترش مي را. دي.سي.اي.تعریف اوAPEC( )سازمان همکاري اقتصادي آسيا اقيانوسيه 
اقتصادي است و تنها متکي توليد و توزیع و کاربرد دانش عامل محرکه رشد: دهد و مي گوید

اقتضائات خود باید از دانش استفاده به صنایع با فناوري باال نيست، بلکه هر صنعتي بنا به
توليد، توزیع و کاربرد دانش در تمامي صنایع، به عبارت دیگر در اقتصاد دانش محور،. نماید

.ثروت و اشتغال استعامل محرکه رشد اقتصادي، توليد

محتوایي الزامات اقتصاد دانش محور، باعث ایجاد تغييرات گسترده اي در ابعاد ساختاري و
اغلب متمایز از ویژگي سازمانها شده است؛ همانطوري که ویژگي هاي سازمان هاي دانش محور

فزآینده در سازمان هاي عصر کسب بهره وري. هاي سازمان هاي سنتي و غير دانشي است
کمتر در سازمان هاي سنتي و غير جدید مستلزم توجه به عوامل و مولفه هائي است که

.دانشي به چشم مي خورد
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:مشخصه های اقتصاد دانش محور

.همه محصوالت عالوه بر اینکه کاربر و سرمایه بر مي باشند، دانش بر نيز ميباشند۱
.، دانش بر مي باشند..)زنجيره تامين، سياستگذاري، تقاضا و(همه بخش هاي اقتصاد ۲-
این نگرش وجود دارد که دانش و اطالعات منابعي هستند که به عموم تعلق۳-

.دارند
.منابع اوليه و نيروي کار ارزان تعيين کننده مزیت اقتصاد دانش محور نيست۴-
.اقتصاد دانش محور، داراي شرکت هاي دانش محور مي باشد۵-
.در اقتصاد دانش محور ، صنعت نيز دانش محور است٦-
.اقتصاد، صنعت و شرکتها در قبال تحوالت سریع دانش، انعطاف پذیر است٧-
.در اقتصاد دانش محور یک منبع قادر است انواع خدمات را انجام دهد٨-
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:عوامل موثر در دانش محوری اقتصاد

ICTپيشرفت در فناوري اطالعات و ارتباطات ۱

وکشورهایي که توجه بيشتري به تحقيق: سرعت عمل در توليد دانش۲-
و کاربرد و انتشار دستاوردهاي آن نشان مي دهند و در توليدR&D( )توسعه 

ر کردنسریع دانش نقش بيشتري ایفا مي کنند، درحرکت به سمت دانش محو
.اقتصاد خود توفيق بيشتري به دست مي آورند

کاهش هزینه ارتباطات،: افزایش رقابت پذیري در عرصه بين المللي۳-
تبادلتقليل هزینه حمل و نقل، دستيابي وسيع تر به بازارها و سرعت عمل در
دانش، موجبات افزایش قابليت رقابت را در سطح جهاني فراهم مي آورد
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:ادامه_عوامل موثر در دانش محوری اقتصاد

از آنجا که چرخه حيات کاالها از: پاسخ گویي سریع به تغيير تقاضا۴
تاه تر طریق تاثير رسانه ها بر قدرت تصميم گيري افراد تصميم گيرنده، کو

شده
.است، در نتيجه رقابت فشرده تر شده است

ومقابله با فقر، نابرابري، سرمایه گذاري در بهداشت: تحوالت اجتماعي۵-
.آموزش و فراهم آوردن زمينه هاي الزم براي استفاده از دانش و اطالعات

در اقتصاد دانش محور، این نگرش وجود: قدرت دانستن تسهيم دانش٦-
روندارد که دانش و اطالعات منابعي هستند که به عموم تعلق دارند و مولد و د

زا مي باشد، لذا بایستي تسهيم شود
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:خصوصیات سازمانهای عصر دانش محور

ساختار سازماني۱
بهره مندي سازمانها از مزایاي سازمان در مقياس کوچک و بزرگ بطور

همزمان
داشتن ساختاري منعطف و پویا

عدم تشخيص تمایز بين کنترل متمرکز و غيرمتمرکز
ه هايجایگزیني تمرکز بر فرآیندها و پروژه ها بجاي تمرکز بر وظایف و روی

استاندارد شده
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:ادامه_خصوصیات سازمانهای عصر دانش محور

منابع انساني۲
مستقل تر و موقتي تر

استفاده از کارکنان دانشي و متخصص تر
جذابيت و هيجان برانگيز بودن محيط کار

مدیریت مشارکتي، چرخشي و گاهي اوقات پاره وقتي
مرتبط بودن ميزان دستمزد افراد با ميزان مشارکت آنها در توليد

فرایندهاي مدیریت۳-
درك صحيح تصميمات

مجزا بودن کنترل از روابط گزارش دهي
حمایت شبکه و کامپيوترها از خالقيت و نوآوري در همه سطوح سازمان
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